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INTR
RODUÇÃO
O Projetto Plano Diretor Jovvem
Particcipativo (PDJJP ou Plano Jovem),
J
propoosto
em 2005 pelo Instituto de
d
Pesquisa e
Planejjamento Urbbano de Lonndrina (IPPU
UL),
conceebido e coorddenado pela equipe
e
do Pllano
Diretoor Participativvo do Municíípio de Londrrina
(PDPM
ML), visou à construução de noovos
conheecimentos e açções no campoo da formaçãoo da
cidadaania e do fortalecimento
fo
da democraacia
particcipativa. Atravvés dele foi estimulada,
e
juunto
ao púúblico escolarr, a realizaçãoo de pesquisaas e
reflexxões sobre a realidade das
d
escolas, dos
bairroos, e do munnicípio comoo um todo, e a
formuulação de prropostas de solução
s
para os
probleemas levantaddos, propostaas que pudesssem
contriibuir para o planejamentoo municipal dos
próxim
mos 10 anos, ou seja, para a construçãoo do
Futurro de Londrinna. E o futuuro, tanto parra a
popullação adulta como
c
para a jovem, é agoora,
tamannha a ansieddade que deemonstraram, ao
longoo do processoo participativoo, com a ráppida
impleementação dass suas proposiições, e tamannho
o receeio de que seejam rapidam
mente esqueciddas,
“engaavetadas”. Mas disso se falaará mais ao lonngo
do reelato. Importaa destacar ainnda, a título de
introddução, que este
e
projeto criou mais um
imporrtante espaço de participaação popular na
leituraa da realidadee municipal. Foi
F uma iniciattiva
inéditta no país, e contou coom o apoio da
Secrettaria Municippal de Educaação, do Núccleo
Regioonal de Ennsino, do Sindicato dos
Professsores das Esccolas Particullares de Londrrina
e Norrte do Paraná (SINPRO), e do Sindicato dos
Estabelecimentos Particularess de Enssino
(SINE
EPE). Abaixoo relacionamoos as princippais
inform
mações sobree o Plano Diretor Jovvem
Particcipativo:

Contriibuir para o aperfeiçoam
mento das
habiliddades necessáárias para en
ntender a
formaçção
da
cidade
quaanto
ao
planejaamento urbano e rurral e a
preservvação ambienntal;
Conheecer os fundaamentos que levam à
normaatização da ciddade;
do
construção
Proporrcionar
a
conheccimento por meio de técnicas que
insiram
m os alunos no contexto do Plano
Diretoor Jovem Participativo;
Utilizaar o Planno Diretor Jovem
Particiipativo como meio para a formação
de jovens maiss participativos nos
probleemas e soluçõees do bairro e da cidade
que vivve;
Estimuular o desenvvolvimento dee projetos
interdiisciplinares naa escola;
Contriibuir com a coomunidade esscolar para
o exerccício da cidaddania;
várias
Proporrcionar,
attravés
das
discipllinas, um connhecimento lo
ocal capaz
de muudar a consciência do aluno
a
em
relaçãoo ao seu papel como
o agente
transfoormador do esspaço geográfi
fico.
Contriibuir na formaação da culturaa cidadã.
Período de execução:
e
janneiro a abril dee 2006.
Coordenaçãão: Elisabeth Aparecida Alves
A
e
Patricia Cam
mpana de Castrro Fávaro.

População Alvo: Professores
P
e alunos das reedes
estaduual, municippal e particuular de enssino
fundaamental e méddio de Londrinna.
Metodologiaa
Objettivo Geral:: Introduzir no conteexto
pedaggógico escolaar a criação da cultura de
planejjamento e gestão participativa no
a
construução
municcípio,
inceentivando
permaanente de conhecimentoos, decisões e
propoostas coletivass através do conhecimento
c
o da
realiddade urbano-rural e ambiental
a
loocal,
propicciando o plenoo exercício dee cidadania.
Objettivos Específiicos
Sensibilizar e motivar os professoores
quanto à parrticipação pollítica dos aluunos
em sua práticca pedagógicaa;
Planejar e executar
e
projeetos pedagógiicos
com objetivoo de inserir o planejamentoo da
cidade nos coonteúdos cotiddianos;

Foi proposto que os professores
trabalhassem
m os temas rellacionados à cidade
c
nas
diversas dissciplinas, inserindo o con
nceito de
Plano Direttor em ativvidades curricculares e
extracurricullares.
Foraam
sugerid
das
aos
professores as
a seguintes attividades:
Portugu
uês: Análise de textos de
d jornais,
rádio e tvs, produçãão de textos, poesias,
charges,, histórias em quadrinhos so
obre plano
diretor, estatuto
e
da ciddade, o bairro, a cidade,
o rio daa minha rua (ddo meu bairro
o), lugares
que gostto, que não goosto...
Matemáática: Distânccia da casa até
a escola,
até o ceentro, até ponntos importan
ntes como:
Prefeiturra, UEL, UnniFil, Unoparr, Catuaí,
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Cinco Conjunttos, União daa Vitória, Parrque
C
N
Ney
Braga, Parque Artuur Thomas, etc.
M
Medidas
locaiis: quantidadde de moradoores
(dda quadra, doo bairro, dos alunos),
a
tamannho
d
dos
terrenos,
tabelas,
porcentageens,
g
gráficos...
G
Geografia:
Coonstrução de mapas,
m
maqueetes,
a
análises
de grráficos e tabeelas, arborizaçção,
de
educação
ambiental,
fundo
v
vale...História
a: Fatos locais, história do
b
bairro,
pioneirros do bairro, nome da miinha
ruua, patrimônioo histórico e cultural...
c
B
Biologia/
Ciên
ncias: Questõões da qualiddade
d água, do ar
da
a e do solo, vegetação (m
mata
ciliar e arborizzação viária), clima, educaação
a
ambiental,
viida animal, transmissão de
d
doenças
urbanaas e rurais...
F
Física:
Ruuído,
raddiação,
caalor,
v
vento/ventilaçã
ão...
Q
Química:
Anáálise da água, resíduos sóliidos
(llixo), particulaados...
F
Filosofia/
Sociologia: Construção da
soociedade, form
mação do cidaadão e da cidaadã,
etnias no baiirro e na ciddade, diferennças
culturais, partiicipação políttica, organizaação
d sociedade....
da
A
Artes/
Educcação Artísttica: maqueetes,
cartazes, deseenhos livres, música, giibis,
cartilhas...
E
Educação
Fíísica: Atividdades esportiivas
com a criação de campeonaatos aproximanndo
cada vez maiss a comunidaade do ambieente
escolar...
L
Língua
Estran
ngeira: pesquuisa de como é o
p
planejamento
democrático em outtros
p
países...

Na primeiira etapa de desenvolvimeento
p
os coordenadoores do PD
DJP
do projeto,
promooveram um encontro dee sensibilizaação
sobre o Plano Diretor
D
Jovem
m Participatiivo,
envolvvendo Diretorres, Supervisoores e Pedagoogos
das escolas
e
das redes municiipal, estaduaal e
particcular, no Hoteel Sumatra. Foi realizada uma
u
oficinna com os prrofessores, paara formação das
equipes, com obbjetivo de sugerir temass e
métoddos de trabalhho. Num seggundo momeento
desta primeira etappa houve reu
uniões no CE
EAL
(Clubbe de Engenhaaria e Arquitettura de Londriina)

e teatro Filadélfia para formaação de
municipal e esstadual de
multiplicadores da rede m
ensino e a realização
r
de palestra de divulgação
d
do PDJP parra os alunos doo curso de arq
quitetura e
urbanismo da UniFil na discip
plina de
planejamentoo urbano.
Na segunda etap
pa de desenvolvimento
do projeto, os coordennadores encaaminharam
textos sobree o tema paara serem esttudados e
discutidos pelos
p
professsores das esscolas de
Londrina, naa semana pedagógica no início do
ano letivo.
Na terceira etapa, acon
nteceu a
sensibilizaçãão dos alunoss sobre o Plan
no Diretor
Jovem Particcipativo, atravvés de textos, apostilas,
cartilhas e apresentação em PowerP
Point, em
linguagem acessível,
a
de m
modo a consccientizar a
comunidade escolar sobbre a importtância da
elaboração do
d Plano Dirretor na consstrução da
cidade que almejamos, aas suas consseqüências
para a melhhoria de vida da populaçãão, para o
planejamentoo e a gestão paarticipativa.

Foi prroposto às professoras e aos
professores o seguinte roteeiro:
Introduzzir o tema Plano Direto
or Jovem
Participaativo, explicaando a relaçãão entre o
tema e os
o diversos connteúdos;
Propor atividades,
a
pesquisas e indiicações de
sites, orrganizando, nna seqüencia, trabalho
de camppo, delimitanndo o tempo e área de
abrangênncia (escola, bairro, cidadee);Discutir
e refletirr sobre os daddos na sala, deefinindo os
problem
mas e as potenncialidades, cu
ulminando
assim na votação das prioridades e eleição
dos reprresentantes de turmas.
Na quarta etap
pa de desenvolvimento
do projeto, aconteceram
a
aas pré-conferêências nas
escolas, onnde foram ddiscutidas, votadas
v
e
aprovadas as propostas eelaboradas peelas várias
turmas, e escolhidas aquelas quee seriam
apresentadass na 1ª Conferrência do Plan
no Diretor
Jovem Parrticipativo, bem como
o
os
representantees de cada escola: dellegados e
suplentes.
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Quatro esccolas estaduais elaboraram, em
decorrrência de toddo o processo de participaçção,
não apenas
a
propostas, mas tam
mbém planos de
ação para intervir na realidadee do entorno no
sentiddo de contribuuir para sua melhoria. Forram
elas: Hosken de Novaes,
N
Joséé Carlos Pinootti,
Nilo Peçanha
P
e Tsuuru Oguido. O conteúdo dessses
planos será apresenntado neste rellatório.

A quinta etapa foi a Conferência do
m o
Planoo Diretor Joovem Particcipativo, com
tema “Construinndo o Futuroo de Londrinna”,
realizada na Câmaara Municipal de Londrinaa no
dia 088 de abril de 2006.
2

Nessa occasião pronuunciaram-se, na
abertuura do eventto, o presideente do IPPU
UL,
repressentando o preefeito, o presiidente da Câm
mara
de Vereadores,
V
a Secretária Municipal de
Educaação, represeentantes das crianças
c
e jovvens
que participaram
p
d PDJP, e o Coordenadorr do
do
Planoo Diretor Parrticipativo doo Município de
Londrrina. Abaixo destacamos
d
allguns fragmenntos
dos discursos
d
proonunciados, os trechos que
melhoor ilustram a essência
e
do quue foi dito.
[...] oss jovens, como vocês, que estãão na flor da iddade,
têm que
q
pensar graande, pensar realmente
r
em dar
sugesttões, e as sugesstões de vocês vão
v estar chegaando
aqui – possam vir noortear-nos para que nós possam
mos
estar aprovando
a
aqui um Plano Direetor que contem
mple
a todos. Vocês vão faazer parte com certeza
c
desse pllano
diretorr, e eu tenho a certeza que a participaçãoo de
vocês é de fundamenntal importânciaa. (...) e lá na frente
nós vaamos dizer: Poxxa, valeu a penaa a participação dos
jovenss no Plano Diretor da nossa ciddade! (ORLAN
NDO
BONIL
LHA – Presidennte da Câmara de Vereadores ).

[...] Então, euu vejo que esse dia
de hoje, talvezz a gente não tenha
a dimensão da
d sua importâância
para o futuro da
d cidade, porquue os
jovens podem
m contribuir, ass
crianças têm uma pureza
de sentimentoos que muitas
vezes extrapoola os mais importantes conhhecimentos
técnicos. E a criança,
realmente, elaa vai contribuir
porque ela nãão tem ainda
aquele corporativismo de pensar em sii somente;
realmente elaa está pensandoo numa socieedade mais
fraterna, numaa sociedade maiis amiga, mais solidária.
[...] Se nós co
olocássemos noo Plano Direto
or que nós

gostaríamos que esse Planno Diretor noss desse o
perfume das flores, pra ter o perfume das
d flores
nós precisaríaamos ter belas praças, ruass limpas...
Então, vamoss pensar grandde, vamos pen
nsar que é
possível consseguir a cidadde que nós son
nhamos, e
vamos tambéém dar a nossaa parte. Não basta dizer
que nós queeremos, mas nós mesmos não nos
engajarmos nisso.
n
Não bastta dizer que prrecisamos
cuidar do noosso planeta, precisamos cu
uidar das
nossas nasceentes, precisaamos cuidar do meio
ambiente... see nós não somoos os primeiros a mudar
o comportam
mento, a dar exemplo, a chamar
c
a
atenção paraa aquele que agride, aqu
uele que
destrói. Entãão eu quero parabenizar e agradecer.
a
Agradecer poorque eu vejo assim: A educcação está
tomando o seu
s papel; a eeducação realm
mente vai
transformar tudo,
t
e quanddo a gente tem
m pessoas
engajadas, pessoas quee dão essaa devida
importância, eu acredito nnuma mudançaa mesmo,
q
e
muito signifiicativa! Já dizzia o nosso querido
saudoso Paulo Freire, que a educação, sozinha, ela
m ela, nada
pode não trannsformar. Mas,, contudo, sem
vai mudar! (P
Profª. CARME
EN LUCIA BA
ACCARO
SPOSTI - Seccretária Municcipal de Educaçção).
Primeiramentte, eu queria
agradecer a cada um que
ta aqui, porrque sozinho
ninguém é nada,
n
precisa
da união, e eu queria
agradecer prra quem ta
organizando este projeto.
Eu tenho cerrteza que este
projeto vai daar bons frutos
pra cada um
m, e em geral
para a cidadee. (WALLACE
E W. R. Silvaa. – Centro
Estadual de Educação P
Profissional Maria do
Rosário Castaaldi).
[...] vocês [ccrianças e joveens] é que merrecem todo
o esforço quee vem sendo feeito em prol desta cidade;
é pra vocês quue esta cidade tem que ser co
onstruída...
e o amor quee vocês colocaaram nesse traabalho que
vocês fizeram
m agora — nesse período do
o início do
ano — eu teenho certeza qque vocês vão colher os
frutos disso! GILSON BER
RGOC – Coord
denador do
Plano Diretorr Participativo)).
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Toda a Conferência
C
foi gravada em
DVD. As falas aquui apresentadaas foram retiraadas
desse material, fonnte riquíssimaa de informaçções
sobre a participaçção do públlico escolar nos
traballhos de revvisão do Plaano Diretor de
Londrrina. Boa partte das imagenns também forram
retiraddas dessa graavação. Deixxam a desejarr na
qualiddade, o que não diminui o seu poderr de
ilustraação. Também
m foram utilizzadas, aqui, footos
enviaddas ao IPPUL pelas escolas estaduais Gabbriel
Carneiro Martins e Monsenhor Joosemaria Escrrivã,
que mostram asppectos da reealidade que os
p
estudaantes pesquisarram e que servviram de base para

a form
mulação das suuas propostas..

Term
minada a exposição das infformações
específicas do
d Plano Jovem
m, faz-se a co
omparação
entre os resuultados dele e ddo Plano Adu
ulto.
Paraa ser fiel aos sentimentos expressos
pelas criançças e jovenns que relataaram (na
Conferência)) as propostaas das suas reespectivas
escolas, é preciso destaccar — porquee elas/eles
destacaram — a importâância que atrib
buíram ao
Plano Jovem
m, e a gratidãoo pela oportu
unidade de
participação que lhes ffoi proporcionada. Ao
i
mesmo temppo, como já ddissemos na introdução
geral deste relatório, nãão faltaram apelos
a
no
sentido de que suas proopostas sejam
m de fato
ue fizeram
consideradass, e de que o trabalho qu
com tanto am
mor tenha conttinuidade...

Conteeúdo do Relaatório
Como no relatório
r
do Plano
P
Adulto, este
e
relatoo traz as inform
mações sobree a participaçãão e
sobre os resultadoos do Plano Jovem. Primeeiro
vêm os
o dados sobbre a participação, tanto dos
profisssionais da árrea de educaação, quanto dos
estudaantes. Depoiis traçamos um perfil das
criançças e jovens que
q participarram do projetto e
que reepresentaram seus colegas na Conferênncia.
um
Trata--se de uma amostra
a
do público-alvo,
p
grupoo de crianças e jovens quee responderam
m a
um questionário naquela ocasião, cuujas
inform
mações tabullamos e trannsformamos em
repressentações grááficas que moostram quais são
suas condições
c
de moradia,
m
saneeamento básico, e
qual sua visão do bairro onde
o
vive, dos
equipamentos púbblicos disponníveis, etc.. Na
seqüêência passamos aos resulltados, ou seja,
s
relacionamos as propostas
p
form
muladas duraante
todo o período de desenvolvim
mento do projeto,
começçando por aquuelas registraddas nas primeiras
reuniõões com as eqquipes das esccolas. Nem toodas
essas propostas cheegaram até a Conferência,
C
m
mas
entenddemos que merecem reggistro — coomo
fizem
mos com as exxpectativas iniciais do público
do Pllano Adulto — porque coontribuem parra a
leituraa da realidaade junto a esse segmeento
popullacional, servvindo de suubsídio paraa a
formuulação de pllanos de açção na fase de
impleementação do
d
novo Plano Direetor.
Relaccionamos, a seguir,
s
as proopostas retiraadas
em caada uma das escolas e levaddas à Conferênncia
ou ennviadas diretam
mente ao IPPU
UL, e realizam
mos
a sisteematização e análise da distribuição desssas
mesm
mas propostas pelas regiões e pelos mesm
mos
eixos temáticos addotados no Plano
P
Adulto:: 1)
Sustenntabilidade paara o desenvolvimento urbaano,
rural e regional; 2) Gestão democrática da
cidadee; 3) Códigos de obras e de posturas;; 4)
Infra-estrutura
d
de
saneam
mento,
enerrgia,
comunnicação, sisstema viário, transporte e
mobillidade; 5) Legislação urbanística e
ambieental; e 6) Eqquipamentos sociais:
s
públiccos,
comunnitários e habitação de interresse social.

[...] A gennte se
alegrou
quando
veio esse projjeto, e
eu mais ainda.
Érico Verísssimo,
em um de seus
d
livros, ele deixou
uma frase escrita
e
que ao coraçãão dos
jovens,
daqqueles
que consegueem entender, dá uma alegrria muito
grande: ‘Feliccidade é a certeeza de que a no
ossa vida
não está passsando inutilmeente’. [...] A partir
p
do
momento em que foi abertta essa brecha pra nós
microfone, exprressarmos
virmos aqui, pegarmos o m
nossa idéias, os problemas do nosso Coléégio, nós
m
uma
estamos felizees porque nós conseguimos mais
vez passarmoos uma barreirra, e estamos aqui pra
desafiar, dizeer que nós vamos constrruir uma
Londrina pro futuro! [aplauusos] Londrinaa vai ser
ós vamos
diferente. Lonndrina vai ser diiferente, mas nó
construir essa Londrina! (Greeice Kelly C. Rodrigues
R
Colégio Estaddual Cléa Godoyy F. da Silva)
E
nós
[...] Então
agradeceemos
a
e espero
todos,
vocês
v
se
que
conscienttizem disso,

e que as nossas
propostaas sejam...
efetivadas,
né?
Que após
a
esse
tempo, a gente
veja as nossaas propostas sendo realizadaas. (Larissa
Najara de Maattos – Escola Estadual Marrgarida de
Barros Lisboaa)
[...] E eu espeero que
essas propostaas sejam
trabalhadas para
p
que
possamos desfrutar
d
das melhoriias em
nossos bairroos num
futuro
p
próximo.
(Aline Monteeiro de
Souza,
alunna
da
Escola Estaduual Vani Ruiz V
Viessi)
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[...] A partir de
22007, o projetoo foi
lançado,
vam
mos
e
estar
cobranndo,
v
vamos
estar em
c
cima
querendo ver
a
aquela
proposta
q
que
foi feita na
c
câmara
que nós
v
viemos
aqui oito
horas da manhã, ficaamos até duas, três horas da taarde
discutiindo as proposttas, vamos estarr cobrando pra que
elas acconteçam, não deixar ficar só no papel, em cima
c
da messa. Obrigado! (A
Aluno do Coléggio Dario Velozzo).

Que Londrina é essa?

Paródia da música
m
do Legião Urbana – Que
Q país é
esse?, realizaada pelas(os) alunas(os) do
d Colégio
Estadual Mariia José Balzanelllo Aguilera.
Letra: Ana Paula, Ana P
Paula Teixeiraa, Andréia
Larissa, Vilmaa e Dieslly (2ª ssérie B – 2º grau
u).
Apresentada na Conferênncia do Plan
no Diretor
J
pela Baanda do Colégiio Estadual
Participativo Jovem,
Maria José Balzanello
B
Aguiilera com a in
nterpretação
(voz) do profeessor Elizeu.

O acesso às informaações sobre o
andam
mento dos traabalhos de reevisão do Pllano
Diretoor foi outra cobrança feita pelas criançaas e
jovens, e foi-lhes prometida
p
a construção
c
de um
“canaal direto” paraa a comunicaçção, além da total
disponnibilidade doo Ippul parra responder às
consuultas diretas, por telefone e e-mail.
e

Certaas Canções
n cidade, sujeirra pra todo lado
o
Nas favelas, na
Ninguém resppeita essa regiãoo
Mas juntos muudaremos todo este problemão
o

Certass canções que ouuço
cabem
m tão dentro de mim
m
que peerguntar carece
Como não fui eu que fiz
(Tunai// Milton Nascimeento,
Certas Canções)

A animaçção da Conferência ficou por
J
conta da Banda doo Colégio Estaadual Maria José
a
d
duas
Balzaanello Aguilera, que apresentou
cançõões compostass por estudanntes do segunndo
grau, com particiipação especiial do professsor
Elizeuu, que aproveittou para declarrar...
“Sou professor
p
lá do Colégio Maria José Aguilera, e tô
muito feliz de ver tantas pessoas, principalmentee os
alunoss, preocupados com a situaçãoo de nossa ciddade,
envolvvidos nesse projjeto aí, muito leegal!
Parabééns pra vocês, tá?”

Que Londrina é essa?
Que Londrina é essa?
Que Londrina é essa?
Que Londrina é essa?
No São Jorge
Na Bratac
Santa Fé e Unnião
Aeroporto
E no Vivendass
E no centro nãão está bom
Na morte eu descanso
d
Mas o sangue anda solto
Manchando oss papéis
Documentos fiéis
f
Ao descanso do
d patrão
Que Londrina é essa?
Que Londrina é essa?
Que Londrina é essa?
Que Londrina é essa?

Certa emoção
e
me alcaança
Corta minha alma sem
m dor
Certass canções me chhegam
Como se fosse o amoor...
Calor
que invade,
arde,
queima,
encoraja...
Amor
que invade,
arde,
carece de canttar...

Terceiro manddato se for
Piada do interior
E os políticos vão ficar ricos
Quando roubaarem um milhãoo
Quando vendeerem todas as em
mpresas
Do nosso povoo no leilão
Que Londrina é essa?
Que Londrina é essa?
Que Londrina é essa?
Que Londrina é essa?
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Lond
drina Let’s Goo!
Paródiia da música Regina
R
Let’s goo, do CPM22, feita
f
pelas(oos) alunas(os) do Colégio Maaria José Aguileera.
Letra: Angélica, Cinttia e Érica (2ª séérie B – 2º grauu).
Adaptaação da músicaa: Gregori, Jonaathan e Tiago (33ªC)
Apreseentação: Bandaa do Colégio (2ªª B e 3ª C)

É a hoora de começaar a mudar
E Lonndrina vai mellhorar!
Cada um tem que se
s conscientizaar:
Com união
u
tudo poode acontecer
Se os problemas daa cidade
não innteressam a voocê
Procuure então comppreender...
Quanddo você vai accordar
E só então
e
vai perceber
O quaanto Londrina depende de você?
v
O quee aconteceu coom o seu lazerr?
E a poolícia pra te prroteger?
E a reenda pra sobreeviver?
Braçoos cruzados naada vai resolveer
É a hoora de começaar a mudar
Londrrina vai melhoorar!
Cada um tem que se
s conscientizaar
Pra unnião acontecerr
Lembbre-se de que o primeiro passso
É quee faz tudo ocorrrer
Procuure então entennder...
Quanddo você vai accordar
E só então
e
vai perceber
O quaanto Londrina depende de você?
v
O quee aconteceu coom seu lazer?
E a poolícia pra te prroteger?
E a reenda pra sobreeviver?
Braçoos cruzados naada vai resolveer
É a hoora de começaar a mudar
Londrrina vai melhoorar!
Braçoos cruzados naada vai resolveer
É horaa de começar a mudar
E Lonndrina vai mellhorar
Cada um tem que se
s conscientizzar
Com união
u
tudo poode acontecer
É agoora ou então nuunca mais
Ou voocê vai se arreepender
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2.1 - DADOS SOBRE A PARTICIPAÇÃO
Abaixo estão os dados relativos à
quantidade e à qualidade da participação no
Plano Jovem: número de escolas e de pessoas
envolvidas, e tipo de envolvimento: se

participaram (ou não) da etapa da divulgação do
projeto, dos encontros de capacitação (formação
de multiplicadores), se formularam propostas, e
se participaram da conferência...

2.1.1Participação por Evento

EVENTO
Reunião de divulgação do Plano Diretor Jovem
Participativo
Curso sobre Plano Diretor Participativo para as
Escolas Estaduais (formação de multiplicadores)
Curso sobre Plano Diretor Participativo para as
Escolas Municipais (formação de multiplicadores)
Reunião de divulgação do Projeto
Reunião de divulgação do Projeto
1ª Conferência do Plano Diretor Jovem Participativo

Data
9/11/2005
13/2/2006
13/2/2006

Local

Público
N° de
Profissionais
Estudantes Participantes
da Educação

Hotel
Sumatra
Teatro
Filadélfia
CEAL

Colégio
Champagnat
Nilo
20/3/2006
Peçanha
Câmara
08/04/2006
Municipal
/3/2006

X

184

X

93

X

47

X

X

51

X

X

239

X

X

211

2.1.2 - Número de Participantes por Escola na I Conferência do Plano Diretor Jovem Participativo
do Município de Londrina
ObservaAlunos
dores
Professores
Escolas
Total
(Prof.,
Delegados Suplentes
Total
alunos etc)

Col. Est. Adélia Dionísia.Barbosa
Esc. Est. Albino Feijó Sanches
Esc. Est. Profª Beahir E. Mendonça
Col. Est. Carlos de Almeida
Esc. Est. Cássio Leite Machado
Cen. Est. de Educação Básica para Jovens e Adultos
Col. Est. Professora Célia Moraes de Oliveira
Esc. Cléa Godoy
Col.Est. Dario Vellozo
Esc. Est. Doutor Gabriel Carneiro Martins
Esc. Est.do Jardim Eldorado
Esc. Est. Professor João Rodrigues da Silva
Col. Est. José Carlos Pinotti
Esc. José de Anchieta
Esc. Monsenhor Josemaria Escrivã
Esc. Mun. Joaquim Vicente de Castro
Esc. Margarida Lisboa
Col. Est. Maria José Balzanello Aguilera
Esc. Mun. Mercedes Martins Madureira
Cen.Est.de Educação Profis. Mª do Rosário Castaldi
Col. Est. Nilo Peçanha
Col. Est. Olympia de Morais Tormenta
Col. Est. Professor Paulo Freire
Col. Est. Professora Rina Mª de Jesus Francovig
Esc. Est. Barão do Rio Branco
Col. Est. Padre Wistremundo Roberto Perez Garcia
Esc. Mun. Professora. Corina Mantovan Okano
Vani Ruiz Viessi
E.M. Prof. Aracy Soares dos Santos
C.E. Benedita Rosa Rezende
Fernando de Barros Pinto
Colégio Canadá
Total

2
1
1

4
4
1

6
5
2

1
1
1
1
1
1

1

2
1

1
2
3

2
3
4

1
1
1

2
1

2
1
1

14
14
6
4
4
2
2
5
7
12
3
6
10
4
5
4
3
38
9
3
4
14
6
4
4
4
4
3
4
4
4
2
212

4
1
3

1

3
1
1
1

3

1

4
2
2
1
2
4
1

1
1

1
1

2
2

1

1

2

1
1

1
1

2
2

1
1
1
1
1

4
2
5
1

1
1
2
1
1
1
2

2
2
32
3
1
13
4

3
1
3

21

31

51
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2.1.3 - Escolas que Participaram do Plano Diretor Jovem Participativo, por Tipo de Participação
ESCOLA

Proposta Conferência Divulgação

Multiplicadores Multiplicadores
estaduais
municipais

C.E. Prof. Lucia Barros Lisboa
C.E. Antonio Moraes Barros
C.E. Benedita Rosa Rezende
C.E. Cléa Godoy F. da Silva.
C.E. Dario Vellozo
C.E. de Lerroville
C.E. Dr. Willie Davids
C.E. Hugo Simas
C.E. Humberto P. Coutinho
C.E. João Sampaio
C.E. José de Anchieta
C.E. Marcelino Champagnat
C.E. Nossa Senhora de Lourdes
C.E. Polivalente
C.E. Prof Déa Alvarenga
C.E. Prof. José Aloisio Aragão
C.E. Roseli P. Roehneg
C.E. Sagrada Familia
C.E. São José
C.E. Thiago Terra
C.E. Vicenti Rijo
C.E.Capitão Euzebio B. Menezes
Col. Est. Adélia Dionísia Barbosa
Col. Est. Carlos de Almeida
Col. Est. de Guaravera
Col. Est. José Carlos Pinotti
Col. Est. Maria José Balzanello Aguilera
Col. Est. Nilo Peçanha
Col. Est. Olympia de Morais Tormenta
Col. Est. Padre Wistremundo Roberto Perez Garcia
Col. Est. Professor Doutor Heber Soares Vargas
Col. Est. Professor Paulo Freire
Col. Est. Professora Célia Moraes de Oliveira
Col. Est. Professora Lúcia Barros Lisboa
Col. Est. Professora Rina Maria de Jesus Francovig
Colégio Estadual Tsuru Oguido
E.E. Ana Molina Garcia
E.E. Carlos Dietz
E.E. Dr. Olavo Garcia Silva
E.E. C. H. Farid Libos
E.E. Eucaliptos
E.E. Evaristo da Veiga
E.E. Fernando de Barros Pinto
E.E. Jamile Dequech
E.E. Lauro Gomes
E.E. Machado de Assis
E.E. Monsenhor Josemaria Escrivã
E.E. Prof. Kazuco Ohara
E.E. Prof. Lauro G. da Veiga Pessoa
E.E. Prof. Vani Ruiz Viessi
E.E. Reverendo Jonas Dias M.
E.E. Rui Barbosa
E.E. Tiradentes
Escola Estadual Albino Feijó Sanches
Escola Estadual Barão do Rio Branco
Escola Estadual Cássio Leite Machado
Escola Estadual do Jardim Eldorado
Escola Estadual Doutor Gabriel Carneiro Martins
Escola Estadual Humberto P. Coutinho
Escola Estadual José Hosken de Novaes
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ESCOLA

Proposta Conferência Divulgação

Multiplicadores Multiplicadores
estaduais
municipais

Escola Estadual Margarida de Barros Lisboa
Escola Estadual Professor João Rodrigues da Silva
Esc. Est. Professora Beahir Edna de Mendonça
E. M. Aristeu dos Santos Ribas
E. M. João XXIII
E. M. Pedro Vergara Correia
E. M. Prof. Leonidas S. Porto
E. M. Professor José Gaparini
E.M Américo Sabino Coimbra
E.M Dalva Fahl Boaventura
E.M Elias Kauam
E.M Maria Carmelita V. Magalhães
E.M Normam Prochet
E.M Salim Aboriham
E.M. Anita Garibaldi
E.M. Aristides S. Melo
E.M. Armando R. Castelo
E.M. Arthur Thomas
E.M. Atanazio Leonel
E.M. Aurea A. Toffoli
E.M. Bartolomeu de Gusmão
E.M. Bento Munhoz da R. Neto.
E.M. Carlos da Costa Branco
E.M. Carlos Kraemer
E.M. Cecilia H. O. Gonçalves
E.M. Claudia Rizzi
E.M. Corveta Camaquã
E.M. Doutor Claudio A. e Silva
E.M. Edmundo Odebrecht
E.M. Egydio Terzioth
E.M. Eurides Cunha
E.M. Francisco P. de A. Junior
E.M. Haydee Colli Monteiro
E.M. Hikoma Udihara
E.M. Ignez C. Andresse
E.M. Irene Ap. da Silva
E.M. Jadir D. de Souza
E.M. José Garcia Villar
E.M. Leonor M. de Held
E.M. Maestro Andréa Nuzzi
E.M. Maria J. Carneiro
E.M. Melvim Jones
E.M. Moacyr Camargo Martins
E.M. Nair Auzi Cordeiro
E.M. Neman Sahyun
E.M. Noêmia Alaver Garcia Malanga
E.M. Osvaldo Cruz
E.M. Padre Anchieta
E.M. Prof. Aracy Soares dos Santos
E.M. Prof. Barbara Falcovski Vieira
E.M. Prof. Carlos Z. Coimbra
E.M. Prof. Corina Mantovan Okano
E.M. Prof. José Gasparini
E.M. Prof. Mari C. Bueno
E.M. Prof. Maria I. V. Theodoro
E.M. Prof. Maria Tereza Meleiro Amâncio
E.M. Prof. Odésio Franciscon
E.M. Prof. Ruth Lemes
E.M. San Izidio
E.M. Santos Dumont
E.M. Sonia Parreira Debei
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ESCOLA

Proposta Conferência Divulgação

Multiplicadores Multiplicadores
estaduais
municipais

E.M. Tereza C. Bortan
Escola Municipal Joaquim Vicente de Castro
Escola Municipal Mábio Gonçalves Palhano
Escola Municipal Maria Shirley Barnabé Lyra
Escola Municipal Mercedes Martins Madureira
Escola Municipal Nara Manella
Escola Municipal Professor Juliano Stinghen
Esc. Mun. Reverendo Odilon Gonçalves Nocetti
Escola Municipal Suely Ideriha
C.M. Benjamin Constant
CMEI Carolina B. Santos
CMEI Durvalina de Assis
CMEI Francisco Q. Ortega
CMEI Iracema Barros Mello
CMEI Kalini Y. Yossef
CMEI Lourdes P. Rosseto
CMEI Malvina Poppi Pedriali
CMEI Marizia Carli Loures
CMEI Marli M. Agostinho
CMEI Valeria Veronesi
CMEI Yolanda S. U. Lima
Colégio Canadá
Colégio e Instituto Mãe de Deus
Cen. de Atend. Integ. à Criança (CAIC) José Joffily
Cen. Est. de Educação Básica para Jovens e Adultos
Cen. Est. de Educ. Profis. Maria do Rosário Castaldi

O quadro abaixo faz um resumo da
participação geral das escolas: Participaram, no
total, 145 escolas, sendo 80 municipais, 63
estaduais e 2 particulares. 19 (15 estaduais e 4
municipais) estiveram presentes em todas as
etapas, desde as reuniões iniciais para
conhecimento do projeto, até a Conferência. O
envolvimento foi maior por parte das escolas da
rede estadual.
No outro extremo, das escolas que menos
se envolveram no processo, há um número de 53
que participaram somente das reuniões de
divulgação. Outras 33 participaram da divulgação

e da formação de multiplicadores, porém não
levaram adiante a proposta, assim como as 18 que
participaram apenas da etapa de formação de
multiplicadores. Houve também algumas que não
se envolveram no início, mas aderiram ao longo
do caminho, chegando a elaborar propostas e/ou
participar da Conferência.
Na próxima página há um mapeamento
dessa participação, tanto das escolas do distrito
sede, quanto daquelas localizadas nos distritos
rurais.

NÚMERO DE ESCOLAS
Tipo de Participação.
Reuniões de Divulgação
Formação de Multiplicadores
Divulgação + Formação de Multiplicadores
Propostas
Conferência
Propostas + Conferência
Formação de Multiplicadores + Propostas
Divulgação + Formação de Multiplicadores + Conferência
Divulgação + Formação de Multiplicadores + Propostas
Divulgação + Propostas + Conferência
Formação de Multiplicadores + Propostas + Conferência
Divulgação + Formação de Multiplicadores + Propostas + Conferência
Total

Municipais Estaduais Particulares Total
42
10
1
53
10
8
18
16
17
33
3
3
1
1
1
1
1
1
2
2
4
5
5
2
2
5
5
4
15
19
80
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2.3 - PERFIL
P
DOS
S PARTICIP
PANTES
Os gráficoos abaixo sãoo o resultadoo da
tabulaação de um questionário respondido por
123 crianças e adollescentes que participaram da
Confeerência do Plano
P
Diretorr Jovem, asssim
distribbuídos regionnalmente:60 da
d região Sul,, 27
da Noorte, 18 da Oeste,
O
7 da Zona
Z
Rural, 6 da
Leste e 5 do Centroo. A escala inddica o númeroo de
resposstas em cada pergunta.
p

Quantos côômodos tem o domicílio
d
princcipal?

Rural

Tipo de moradiaa
Central

60
50
40

Oeste
30
20
10

Leste

0
Sul

Norte

Leste

Casa

Oestee Central Rurall
aparrtamento
Norte

Majoritariamente os aadolescentes que
responnderam ao questionário
q
m
moram
em caasa,
excetoo os da regiãoo Central.
Conndição de moradia

Sul

35
30
25

0

10

6 ou mais

cinco

20

30

40

20
15

quattro

três

doiis

um

10
5
0
Sul

Nortee

próprio

Leste

Oestee Central Ruraal

alugado

cedido

A condiçãão de moradia mais comum
méa
própriia, seguida peela alugada e pela
p cedida, quue é
mais comum
c
no meeio rural.

A maaioria reside eem domicílioss com 6
ou
o mais cômoodos. Somentte na região Norte é
que
q
são majooritários os domicílios com
c
5
cômodos.
c
Na Sul é expreessivo o núm
mero de
residências de 5 ou 4 cômoodos, e na Zon
na Rural
os
o de 4. Algum
mas das criannças e/ou adollescentes
das
d regiões Noorte e Sul residdem em habitaações de
apenas
a
dois côômodos.

P
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O que você achaa da qualidade da água da Sannepar?

O lixo do doomicílio

Ruural

Rural

Centtral

Central

Oeste

Oeste

Leste

Leste

Norte

Norte

S
Sul

Sul

0

5

péssima

10

regular

15

20

boa

25

30

ótim
ma

Prevaleceuu a avaliação positiva da
qualiddade da água da
d Sanepar, em
mbora não sejjam
nada desprezíveis os números daqueles quue a
considderam regularr ou péssima.

0

10

20

30

diariamente

3x p/ sem
mana

coletado

queimad
do

40

5
50

60

2x p/
p semana

Nas regiões
r
do distrito sede o lixo é
coletado
c
de 2xx a 3x por seemana. Na zo
ona rural
apenas
a
parte do
d lixo é coletaado, em gerall 3 vezes
por
p semana; o restante ddele é queimaado (ou
enterrado,
e
práática bastante comum no
n meio
ru
ural).
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Material predominante na cobbertura da casa

Qual é o estado de connservação da rua?
35

60

30
50
25
40

20

30

15
10

20
5
10

0
Sul

0
Sul
laje

Nortee

Leste

Leste

ótim
mo

Oestee Central Ruraal

telhaa fibrocimento

Norte

telha de barrro

A coberturaa de laje lideraa nas regiões Sul
e Lestte. Na Oeste prevalece
p
a telha de barro, que
na Noorte e na Ruural aparece empatada
e
com
m a
telha de fibrocim
mento. Na reegião Centrall o
fibroccimento é o material
m
dominaante.
A sua Rua é pavimenntada?

Oeste Central Rural

bom
m

ruiim

Nas regiões
r
Sul, N
Norte, Oeste e Rural o
estado
e
de consservação das ruas fica entrre bom e
ru
uim. As meelhores avaliaações referem
m-se às
regiões Centraal e Leste, e as piores às
à zonas
Rural
R
e Norte.
Quem coonstruiu a casa eem que você mo
ora?
Rural

Ruural
Central
Centtral

Oeste

Oeste

Leste

Leste

Norte

Noorte

Sul

0

S
Sul

0
o
outro

10

20

paraleleepípedo

30

40

asfaalto

50
não

60

5

10

15

20

Outros

casa de C. Habiitacional

comprou pronnta

contratou alguém

seu pai junto com amigos

seu pai

sim

As regiõess Central, Oesste e Leste têm
m os
maiorres índices dee pavimentaçãão asfáltica. Nas
N
regiõees Sul, Nortte e Rural há
h pessoas (que
(
responnderam ao quuestionário) morando
m
em ruas
r
ainda não asfaltadaas.

Grandde parte da poopulação, de todas as
regiões, compprou prontas as suas cassas. Nas
zonas
z
Leste e Norte
N
é grandde o índice de casas de
conjuntos
c
habbitacionais. Naa zona Rurall há, em
níveis
n
equivaleentes, as casaas construídas pelo pai
(jjunto com am
migos ou sozzinho), as con
nstruídas
por
p alguém conntratado, e as compradas prrontas.
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Você gostarria ou precisariaa morar em
outraa região da cidaade?

Achha importante a participação?
60

45
50
40
40

35
30

30
25
20

20
15

10

10
0

5

Sul

0
Sul

Nortee

Leste

sim

São altos os índice de satisfação com
ma
regiãoo de residênciia, sobretudo na região Leeste.
O maaior desejo (oou necessidadde) de mudaança
está na
n região Centtral.

Leste

sim

Oestee Central Ruraal

não

Norte

Oeste Central Rural
não

É pratticamente unâânime a atribu
uição de
grande
g
importâância à particiipação. Houvee apenas
um
u pequeno núúmero de criaanças/jovens, da
d zona
Sul,
S
que não a consideraram
m importante.
Existe loccal no seu bairroo para desenvollver
atividades com
munitárias?
35

Algum memb
bro da familia participa
p
de
ativ
vidade comunitáária
30
45
25

40
35

20

30
15

25
20

10

15
5

10
5

0
Sul

0
Sul

Nortee
sim

Leste

Oestee Central Ruraal

Norte
sim

Leste

Oeste Central Rural
não

não

Em todas as regiões os índices de não
particcipação de membros
m
daas famílias das
criançças/adolescenttes em atividaades comunitáárias
superaam os de partiicipação. Há mais
m participaação
nas zoonas Rural, Oeste,
O
Leste e Sul, e menoss na
Central e na Norte.

a
Apenas na zona Leeste não foi apontada
a inexistência de espaços paara o desenvollvimento
de
d
atividadees comunitáárias. As maiores
carências
c
estãão nas zonas S
Sul, Central e Oeste.
O
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Você conhece naa sua região alguuma área vazia?

Quanto a im
mplantação de looteamentos fechhados,
você acha o que:

60

50
Rural
40

30
Central
20

10

Oeste

0
Sul

Nortee

sim

Leste

Oestee Central Ruraal

não

Há áreas vazias em toodas as regiõões,
sendoo maiores os ínndices nas zonnas Oeste, Leeste,
Nortee e Sul, e menores
m
nas zonas Centraal e
Rural.

Leste

Norte

Sul

0

No que diz
d respeito à implantaçãoo de
mentos fechaados (gráficoo na coluna ao
loteam
lado),, eles são consideradoss perigosos ou
inseguuros em toddas as regiões. Os maioores
índicees dessa opiniãão estão na Suul, Norte e Oeeste,
seguiddas pelo Cenntro e zonas Rural e Leeste.
Tambbém é expressivo, em toddas as regiõess, o
númerro daqueles que considderam que eles
e
atrapaalham a circullação de pessooas e veículos..

5

10

15

20

outros, quaiss?
atrapalha a circulação
c
de pesssoas e veiculos no
o bairro
deveria ter lo
otes voltados paraa parte externa
inseguros
seguros
muito grandees
perigoso p/ as
a pessoas que an
ndam no seu entorrno
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Existem,, próximo a escola, problemas na
vizinnhança com o fuuncionamento
de alguma atiividade
(com
mercial, industriial e serviço)?

Com
mo você vê a distribuição da forma
f
de ocupaçção
c
serviiço, industrial)
(residencial, comercial,
do entorno
e
da escoola?

R
Rural
35

Cenntral
30

O
Oeste

25

20

L
Leste

15
N
Norte

10
Sul

5
0

5

10

15

20

ouutros, quais
os serviços (padariaa, mercearia, merrcado, etc) são disstantes
é insuficiente
i

0
Sul

Norte

Leste

Oeste Central Rural

é suficiente
s
exxistem atividades q interferem ou atrapalham
a
beem distribuidos
sim

c
nessta questão, está
e
O maior contraste,
entre a região Central e a Zona
Z
Rural: Na
primeeira a ocupaçãão dos espaços foi considerrada
boa, e a região beem guarnecida de comérciio e
serviçços. Nos distrritos rurais oss serviços forram
considderados distaantes ou insuuficientes, e foi
apontada a exisstência de atividades que
atrapaalham e/ou innterferem. Nas demais regiiões
ficaram
diivididas
as
opiniões
enntre
insufiiciência/suficiência, sendo expressivameente
mais alto o índice de insuficiiência na reggião
Oestee. Um percentual expressivvo de estudanntes
considderou boa a occupação; outrro grupo aponttou,
como os da zona Rural,
R
a existêência, no entoorno
da esscola, de attividades quee interferem ou
atrapaalham

não

Já
nesta
queestão,
intim
mamente
relacionada à anterior, não há indicaçõees, pelos
estudantes
e
doos distritos rrurais, de prroblemas
liigados ao funcionament
f
to de atividaades nas
proximidades
p
das escolas. N
Nas demais reegiões os
estudantes
e
apoontaram a exiistência dessee tipo de
problema.
p
Naa ordem do m
maior para o menor
número
n
de inddicações, temoos: Sul, Nortee, Oeste,
Leste
L
e Centraal.
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2.4
2 - RESUL
LTADOS: A Londrina que as
crianças
c
e joovens vêem, e a Londriina que
querem...
q
“nu
um futuro próóximo"

Como vocêê avalia as áreass públicas
(praças, fu
undos de vale e parques)
existentes no bairro
b
ou próxim
mas da escola?

Todo o trabalho deesenvolvido dentro do
projeto
p
Planoo Diretor JJovem Partiicipativo
consistiu
c
na realização dde uma leitu
ura (ou
diagnóstico)
d
d realidade, e na elaborração de
da
propostas
p
e/ouu planos de inttervenção, ou seja, no
desenho
d
da Loondrina que temos e da Londrina
L
que
q
queremoss. Tal qual nno Plano Ad
dulto, as
propostas
p
enccaminhadas à Conferênccia são
aquelas
a
que resultaram
r
dee todo o proccesso e,
portanto,
p
deveem orientar a revisão do
o Plano
Diretor
D
de Lonndrina.
No caaso do Planoo Jovem, com
mo já foi
dito,
d
a metodoologia não foi exatamente a mesma
do
d Plano Aduulto. Aqui forram acatadas também
as
a propostas enviadas diretaamente ao IPP
PUL por
aquelas
a
escolaas que as fformularam mas
m não
puderam
p
particcipar da Confe
ferência.
Abaixxo está a relaçção das propo
ostas das
respectivas esscolas, agrupaadas por reg
gião. No
final
f
do relaato de cada região as mesmas
propostas
p
enccontram-se diistribuídas no
os eixos
teemáticos que nortearam os debates daa leitura
comunitária.
c

Ruural

Centtral

Oeste

Leste

2.4.1
2
- Relaçãão das Propoostas das Esco
olas por
Região:
R
Além
m de relatar ass propostas, de
d forma
objetiva,
o
destaacamos algunns fragmentos da fala
das
d crianças e jovens, que dão uma idééia mais
precisa
p
das situações
s
a que se referrem, do
cenário
c
que deescrevem, ou da reivindicaação que
fazem.
f
As imaagens foram rretiradas da gravação
g
(em CD) do evvento, feita peela Câmara.

Norte

S
Sul

SUL
Colégio
C
Estad
dual Professor Paulo Freirre
0

10

20

ouutros, quais?

não existe
e
parque

nãão existe fundo dee vale

não existe
e
praça

sãão insuficientes

são suficientes
s

30

Por todo o município faaltam, segundoo os
p
destinnadas a praçaas e
estudaantes, áreas públicas
parquues. A zona Oeeste teve o maais alto índicess de
avaliaações que
consideram suficientes os
espaços existentes, e a Leste os piores.
p

Construir quadras poliiesportivas (cconvênio
entre Preffeitura e Univeersidades);
Melhorar o policiamentto;
Promoçãoo de palestrass para a com
munidade
com assuuntos como família, educação
e
sexual, droogas e meio aambiente.
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“Paraa melhorar a sittuação dos joveens, tirá-los da rua,
poderiia ter uma quuadra esportivva para eles não
ficarem
m ociosos, não terão tempo paara se drogar ....”

Escolla Albino Feijjó Sanches

Adequar o prédio da esccola Cléa God
doy;
Utilizar o edifício da esscola Cléa God
doy, a
partir de 2007,
2
no períoodo noturno, para
p fins
culturais, alfabetização de adultos, ettc.;
Construir área de lazer;
Regularizaar as calçadass;
Construir capela mortuáária;
Melhorarr iluminação e asfalto;
Avaliar os
o estabelecim
mentos ao
redor da escola;
e
Ampliar o posto de saúdde;
Cuidar das praças com ppoda e elimin
nação de
Escola
E
Margaarida Lisboa

Construção de laboratórios e bibliotecas nas
C
escolas;
A
Ampliar
o estaacionamento da
d escola;
C
Construir
umaa quadra poliesportiva.
“Viabiilizar a área desapropriada
d
ao lado da iggreja
católicca do Parque das Indústriass, fazer um cenntro
comunnitário e uma quadra
q
poli esportiva... Esta área,
á
ela já esta lá, há seiis anos tem um
ma placa lá. Havia
Ha
p
lá, agora não há mais; dizendo
d
que a área
á
uma placa
tava disponibilizada
d
para uma esccola municipall de
primeiira a quarta sérrie, nós não tem
mos lá próximoo. Só
que depois
d
nós proccuramos saber se realmente seria
s
feita essa
e
escola e elles disseram quue não, que aqquilo
lá eraa pra que oss ciganos resspeitassem, e pra
populaação ali do entorno
e
mesm
mo não invadiir o
terrenoo. E nós não teemos centro com
munitário, nós não
temos como fazer neenhuma atividade comunitáriaa ali
porquee não temos loccal...”

Escolla Cléa Godoyy

“Nós estamos aqui pra
p representarr o nosso bairrro, e
acima de tudo o noosso Colégio, porque
p
nós teemos
orgulhho de estudar lá;
l é um Coléggio onde os aluunos
são muito
m
prestativoos para trabalhho, os professoores
também
m são muito prestativos
p
parra os trabalhoss. A
gente se alegrou quaando veio esse projeto, e eu mais
m
ainda. (...) Londrinaa vai ser difereente. Londrina vai
ser differente, mas nóós vamos constrruir essa Londrrina!
Nós não vamos ter a vergonha dee chegar mais pra
frente e dizer: nós fomos
fo
manipulaados pelo governo.
De maaneira algumaa! Manipulado é só aquele que
quer! Aquele que abbre os olhos e sabe expressarr, e
sabe falar,
fa
ele conseggue”.

Melhorar sinalização deevido ao gran
nde fluxo
e alta veloocidade dos veeículos;
Instalaçãoo de lombaadas eletrôniicas na
rotatória da
d Avenida D
Duque de Cax
xias com
Avenida Inglaterra;4
I
Inserir polliciamento em
m dias de feira da lua;
Fiscalizar se é feita a limpeza do
d local
depois da feira da lua;
Reformar o prédio dda escola Margarida
M
Lisboa;
Cuidar daas famílias quue moram em
m fundos
de vale;
Aumentarr segurançaa e policciamento
próximo às
à escolas.
“Nós
“
queríamoss que vocês se conscientizasseem que a
nossa
n
Escola ta em situaação muito precária;
p
precisamos
p
desssa reforma. G
Gostaríamos que todos
pudessem
p
nos ajudar,
aj
reivinddicando essa refforma da
nossa
n
Escola..
(...)
(. E ali na Av.
A Inglaterra, eu não sei se vocês se
leembram, foi morto
m
ali doiss meninos — Lucas e
Amanda
A
— e nós queremoss que ali ten
nha mais
sinalização, e mais
m
policiamennto perto da Escola,
Es
no
horário
h
que os alunos entram
m e no horário
o que os
alunos
a
saem, (....). Então, prinncipalmente ali perto da
Escola
E
tinha quue ter um PARE
E assim, sabe?
? Por que
não
n tem. É, e ouutra coisa tambbém, que não foi
fo citada,
foi
fo o acidente da
d Ana Carolinna da nossa Escola. Ela
teeve um traumattismo craniano após ser atrop
pelada na
Av.
A Inglaterra. E graças a Deus hoje ela
e já ta
recuperada, tuddo, voltou a esttudar, mas isso
o foi uma
coisa
c
que alertoou a gente, porrque depois da morte do
Lucas
L
e da Am
manda ainda teeve esse atropeelamento,
então
e
nós ficam
mos assim meio preocupados com
c
isso.
Nós
N gostaríamoos que isso fossse resolvido. Então
E
nós
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agradeecemos a toddos, e esperoo que vocês se
consciientizem disso,, e que as nossas propoostas
sejam... efetivadas, né?
n Que após esse
e
tempo, a gente
g
veja ass nossas proposstas sendo realiizadas”.

Escolla Vani Ruiz Viessi
V

(...)Conscientiza
(.
ar a populaçção para exp
plicar às
comunidades
c
poor que não se ddeve jogar lixo nas ruas,
nos
n rios, nos buueiros, nas praaças, pois atitud
des como
essas
e
prejudicam
m o meio ambieente e dificultam
m o bemestar
e
de todos. E também traçaar metas a curtto, médio
e longo prazo, buscando a ssolução dos problemas
apresentados.(..
ap
.)”

Os aluunos enfatizarram, ainda, haver,
h
no
entorno
e
da esccola, um grannde número de
d datas
vazias,
v
com annimais e insettos nocivos à saúde, e
pediram
p
que os órgãos ppúblicos com
mpetentes
to
omem as deviidas providênccias.
Escola
E
Municcipal Joaquim
m Vicente de Castro

Aumentar polliciamento noo Conjunto São
A
L
Lourenço;
C
Cuidar
da limppeza de lotes vazios;
v
C
Construção
de postos de saúúde;
A
Asfaltar.
n
Escola nós estamos desenvolvendoo o
“Na nossa
Projetto Fundo de Vale
V
São Marcos. Esse fundoo de
vale é um lugar de difícil acesso.. Ao longo deesses
anos, foi
f prejudicaddo muito o meio ambiente. Para
P
chegarr nesse bairro as
a pessoas preccisam atravessaar o
Conjunnto São Loureenço. (...) Na escola foi fallado
sobre muitos problem
mas, só que o que chamou mais
m
atençãão foi a questãoo da segurançaa e infra-estruttura.
Lá naa nossa vila não
n
há policiaamento suficieente,
porquee aonde nós mooramos, vamoss dizer assim quue é
do laddo de uma favela, e polícia lá passa uma vezz no
dia ouu duas vezes na semana, que é muito difícil. E lá
tem muito
m
a questãoo de roubo, moorte, e do ladoo da
escolaa tem um terreeno baldio, e os
o alunos da noite
n
matam
m aula e ficam fumando
f
lá do lado das criannças,
que chhama a atençãoo delas e podee até causar elaas a
fazerem
m isso. (...)O São Marcos não
n é asfaltadoo; o
ônibuss desce lá peloo menos três veezes na semanaa; lá
não háá escola nem posto
p
de saúde para
p
a populaçção;
para as
a mães que prrecisam ir ao posto de saúde com
seus filhos,
f
elas prrecisam atraveessar o Conjuunto
Itapoãã ou o Parque das
d Indústrias (...)
( Para melhoorar
esse bairro
b
precisavva ser instalado.. um postoo de
saúde, e precisava também ser asfaltado, e ter
seguraança para as crianças
c
brincaarem. Quando nós
fomos fazer esse trabbalho de campoo, nós encontramos
um buueiro aberto e duas
d
crianças brincando
b
de sooltar
pipas.(...) Nos bairrros próximos da
d Escola exisstem
probleemas relacionaados ao tráficoo de drogas, onde
o
menorres são envolvvidos, e ocorreem muitos rouubos
também
m. É necesssário providdenciar policciais
compeetentes para cuuidarem do boom andamento dos
bairroos, profissionaiis de segurançça que não sej
ejam
corrupptos e sem éticca profissional, que ao fazereem a
prisãoo de delinqüenttes tenham o cuidado
c
necessário
de nãoo atirarem em pessoas inoceentes que trafeggam
pela rua,
r
ou muitas vezes, até denttro de seu própprio
quintaal... Como proteeção ao mundoo das drogas pelos
p
menorres poderia havver escolas de período
p
integrall até
a 8ª série,
s
com oficcinas de música, artes, dannças,
teatro,, esportes, etcc., e encaminhaamento de aluunos
com mais
m
de 14 anoos para o trabbalho remuneraado.

Revitalizaar a pedreira;
Revitalizaar áreas de lazzer nos fundoss de vale
e nas mattas próximas ao Conjunto
o Aníbal
Cabral;
Asfaltar as chácaras Sãão Miguel e saaída para
o Conjuntto Jamile Dequuech;
Construir Escola Oficinna / Viva Vidaa;
Viabilizarr uma lotérica no bairro;
Instalar postos
p
de saaúde 24 horras com
diversos especialistas
e
e medicamento
os.
“Precisamos
“
dee professores paara dar aulas de
d 5º à 8°
série, à noite. Não
N temos conddições de irmoss estudar
em
e outras escollas, muita gentte vai parar dee estudar
na
n 4° série por falta
f
de oportunnidade.”.

Colégio
C
Estaadual Maria José Ba
alzanello
Aguilera
A

“Foi
“
feito levvantamento em
m campo, atrravés de
questionário
q
applicado junto à comunidade do
d bairro.
O objetivo era levanta os prrincipais probllemas do
bairro...
b
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Convênios entre os colégios e empresas para
contratação de jovens ao primeiro emprego;
Ofertar cursos profissionalizantes em
convênio entre escolas e empresas;
Construção
de
praças,
quadras
poliesportivas, pista de caminhada, de skate
com lanchonetes nos bairros;
Melhorar a qualificação dos professores;
Equipar as bibliotecas das escolas com
acervo atualizado e maior quantidade de
livros de pesquisa;
Instalar laboratório de informática com
Internet nas escolas;
Comprar equipamentos que melhorem as
aulas;
Promoção e participação das escolas em
eventos extracurricular;
Implantação de passe livre para estudantes;
Limpeza dos bairros;
Aumentar a segurança;
Melhorar o atendimento na saúde;
Contratar mais médicos e funcionários para
os postos de saúde.
Essas são as nossas propostas. Simples, e que estão ao
alcance da prefeitura. Obrigada pela atenção, e
espero que atendam as nossas necessidades. E que
elas não fiquem só no papel. Obrigada.
E a gente também queria agradecer ao professor
Marcos, aqui, juntamente com os outros professores
que nos ajudaram. E agradecer também ao IPPUL e à
prefeitura por estar dando esta oportunidade de nós
aqui, jovens, estarmos expressando aqui as nossas
idéias pra tentar solucionar os problemas, pra tentar
melhorar essa cidade bonita que é Londrina”.

Escola Municipal Mábio Gonçalves Palhano
As propostas abaixo foram enviadas ao
Ippul. A escola não participou da Conferência.
Aumentar a segurança, com inclusão de
módulo policial no Parque Ouro Branco;
Melhorar os postos de saúde e hospitais;
Melhorar a oportunidade de empregos;
Melhorar o transporte coletivo;
Melhorar a rede de esgoto;
Construir mais escolas, principalmente de
ensino médio, na região do Parque Ouro
Branco;
Construir mais creches;
Intensificar o combate ao tráfico de drogas;
Recapear asfalto com mais qualidade;
Construir agências bancárias na região sul;
Cobrir as quadras de esporte das escolas;
Construir lotéricas;
Revitalizar a Lagoa Dourada;
Construção de praças;
Construção de clínicas para tratamento de
dependentes químicos;

Fiscalização relativa à preservação do meio
ambiente;
Replantar árvores de médio e pequeno
porte nas ruas
Divisão, por eixos temáticos, das propostas do
Plano Diretor Jovem Participativo – Região
Sul
Eixo 1: Sustentabilidade para o
desenvolvimento urbano, rural e regional
Proteção ambiental
1. Cuidar das praças com poda e eliminação de
animais;
2. Revitalizar a pedreira;
3. Revitalizar áreas de lazer nos fundos de vale e
nas matas próximas ao Conjunto Aníbal
Cabral.
Indústria, comércio e turismo
1. Viabilizar uma lotérica no bairro.
Geração de emprego e renda
1. Convênios entre os colégios e empresas para
contratação de jovens ao primeiro emprego;
2. Ofertar cursos profissionalizantes em
convênio entre escolas e empresas.
Capacitação e qualificação
1. Melhorar a qualificação dos professores.

Eixo 2: Gestão democrática da cidade
Controle social
1.

2.

Promoção de palestras para a comunidade com
assuntos como família, educação sexual,
drogas e meio ambiente;
Cuidar das famílias que moram em fundos de
vale.

Eixo 3: Códigos de obras e de posturas
Não teve propostas.
Eixo 4: Infra-estrutura de saneamento,
energia, comunicação, sistema viário,
transporte e mobilidade
Trânsito e sistema viário
1. Melhorar sinalização devido ao grande fluxo e
alta velocidade dos veículos;
2. Instalação de lombadas eletrônicas na rotatória
da Avenida Duque de Caxias com Avenida
Inglaterra.
Transporte coletivo
1. Implantação de passe livre para estudantes.
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Pavim
mentação
1. Regularizar
R
as calçadas;
2. Melhorar
M
Asfaalto;
3. Asfaltar;
A
4. Asfaltar
A
as cháácaras São Miiguel e saída para
p o
C
Conjunto
Jamiile Dequech.
Ilumiinação públicca
1. Melhorar
M
iluminação.
Eixo 5:
5 Legislaçãoo urbanística e ambiental
Fiscalização
A
os estabelecimen
e
ntos ao redoor da
1. Avaliar
escola;
2. Fiscalizar
F
se é feita a limpeeza do local depois
d
d feira da lua;;
da
3. Cuidar
C
da limppeza de lotes vazios.
v

3.
3
4.
4
5.
5

Aumentarr segurança e policiamento
o próximo
às escolass;
Aumentarr policiamentto no Conjunto São
Lourenço;;
Aumentarr a segurança.

Saúde
S
1.
1 Ampliar o posto de saúdde;
2.
2 Construçãão de postos de saúde;
3.
3 Instalar poostos de saúdee 24 horas com
m diversos
especialisttas e medicam
mentos;
4.
4 Melhorar o atendimentoo na saúde;
5.
5 Contratar mais médicoss e funcionáriios para os
postos de saúde.
OESTE
E
Escola
E
Estad
dual Doutorr Gabriel Carneiro
C
Martins
M

6 Equipameentos sociais: públicos,
Eixo 6:
comu
unitários e habitação de in
nteresse sociall
Equip
pamentos púb
blicos
1.

2.
3.

Utilizar o edifício da escoola Cléa Goddoy, a
U
p
partir
de 20077, no período noturno paraa fins
culturais, alfabbetização de addultos, etc.;
C
Construir
capeela mortuária;
L
Limpeza
dos bairros.
b

Educação
1. Construção
C
dee laboratórioss e bibliotecaas nas
escolas;
2. Ampliar
A
o estaacionamento da
d escola;
3. Adequar
A
o préddio da escola Cléa Godoy;
4. Reformar
R
o prédio da escola Marggarida
L
Lisboa;
5. Equipar
E
as bibbliotecas das escolas
e
com acervo
a
a
atualizado
e maior
m
quantiddade de livroos de
p
pesquisa;
6. Innstalar laborratório de informática com
Innternet nas esccolas;
7. Comprar
C
equuipamentos que
q
melhorem
m as
a
aulas;
8. Promoção
P
e participação das escolass em
eventos extracuurricular.

Conscienttização da ccomunidade sobre a
importânccia da conserrvação e presservação
do vale do
d Córrego doo Rubi, por meio
m
da
mídia;
Cobrança das autoridaddes competen
ntes para
o cumprim
mento da Agennda 21 local;
Revitalizaação do Vaale do Rub
bi, com
manutençãão periódica e segurança;
Atuação da
d Secretariaa Municipal de
d Ação
Social (SMAS) para solucionar a questão
dos moraddores da área dde fundo de vale.
“[...]
“
a nascentee do córrego doo Rubi está a cééu aberto.
Logo
L
todo o lixo
l
e o chorrume vai para
ar dentro
dela...”.
d

Centro
C
Estad
dual de Ed
ducação Proffissional
Maria
M
do Rossário Castaldii

ura e lazer
Cultu
1. Construir
C
quaadras poliespportivas (connvênio
entre Prefeituraa e Universidaades);
2. Construir
C
de um
ma quadra poliesportiva;
3. Construir
C
área de lazer;
4. Construir
C
Escoola Oficina / Viva
V Vida;
5. Construção
C
d praças, quadras,
de
q
pistta de
caminhada, dee skate com
m lanchonetess nos
b
bairros.
Segurrança públicaa
1. Melhorar
M
o polliciamento;
2. Innserir policiam
mento em diass de feira da luua;

“Bom,
“
a nossa proposta
p
foi coom os alunos dee todas as
séries do ensinoo médio do matuutino. Foi feito com 540
alunos
a
do ensino médio; foi feito um queestionário
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onde os alunos responderam
r
e apontaram as
princippais necessidaddes, problemass e também açções
ou solluções. Nesses, a gente tem váários bairros , e os
bairroos de origem foram
f
o Jd. Baandeirantes, Hedi,
H
Sabaráá, Silvino, que
q
é em Cambé,
C
Olímppico,
Messiâânico, Delta, Jaamaica, Tókio, Pinheiros, Aveelino
Vieira, Novo Bandeirrantes, Columbiia, Versalhes, João
J
Turquiino, Riviera e São
S Remo, Parqques Universidaade,
Alvoraada e Vila inddustrial. Os priincipais probleemas
dos baairros foram: falta
f
de policiaamento, que tevve o
maior índice de citaação dos alunos, o comércio não
atendee as necessidaddes do bairro. Às vezes tem, mas
não é muito bom, àss vezes é longee, ou às vezes não
f
24 hooras. Desigualddade
tem meesmo. Falta de farmácia
social.... No nosso coolégio tem basttante desigualddade
social,, desigualdade social que a geente sabe. Faltaa de
prograamas de inceentivo sócio-cuulturais. Falta de
postoss de saúde 24 horas; o maiss perto nosso é no
Leonor né? Ainda fica
fi um pouco inviável. Faltaa de
F
conserrvação de praçças, jardins e vias públicas. Falta
de connservação dos fundos
fu
de vale...
Agora as açções proposta pelos
p
alunos...

Aumentar o pooliciamento;
A
A
Aumentar
a quuantidade de profissionais nos
p
postos
de saúdde;
Innserir prograamas culturais no Jarddim
B
Bandeirantes;
Inncentivar o essporte e o lazeer;
I
Instalar
farmáácias que atenddam 24 horas;;
G
Geração
de emprego para a diminuiçãoo da
social;
d
desigualdade
C
Conservar
a illuminação púbblica;
I
Instalar
rede de
d esgoto;
L
Limpar
bueiroos;
M
Melhorar
a estrutura de parrques e praças;
I
Incentivar
o comércio na reegião oeste;
C
Capinar
os terrrenos baldioss;
R
Recuperar
e conservar os fuundos de vale;;
M
Melhorar
trannsporte públicoo.
A faltaa de policiamennto, ela foi o quuesito mais citaado,
seguinndo a necessidaade de posto de saúde 24 horass, os
prograamas de incentiivo sócio-culturral e a melhoriaa de
praçass e parques”.

Escolla Dario Velloozo

microregião
m
do Dario Velozo, região Oeste, mas sim
comentar
c
de forrma global a ciidade, ou seja, um visão
mais
m
macro né? Iremos discuutir mais Lond
drina, eu
acho...
a

Construir mais postos dde saúde;
Definir local
l
para ddestino de resíduos
sólidos;
Inserir segguranças no T
Terminal Urbaano e nos
ônibus;
Agilizar o transporte púúblico;
Melhorar acessos para iidosos e deficientes;
Rever preço do transporrte coletivo;
Melhorar sistema viárioo;
Melhorar vias urbanas;
Revitalizaar Vale do Rubbi;
Revitalizaar o Zerão;
Desassoreear o Lago Igaapó;
Aumentarr a segurança e iluminaçção dos
Lagos Igaapó 3 e 4;
Melhorar atendimento nnos postos de saúde.
“[...]
“
Eu achho que muitaas pessoas não
n
têm
condições,
c
preecisam usar o transporte co
oletivo e
in
nfelizmente... não sei, o doono da empreesa, qual
o problema, poorque eu achoo que são milh
hares de
pessoas
p
que pegam
p
o ônibbus todos os dias na
parte
p
da mannhã, principaalmente, na parte
p
da
ta
arde... Entãoo eu acho que isso teem que
melhorar;
m
tem
mos que buscaar um objetivvo tanto
pros
p
estudantees quanto paraa os que usam
m ônibus,
teem que correer atrás, fazeer algo pra que
q isso
melhore,
m
porrque se coontinuar sub
bindo a
passagem
p
daqqui a pouco vvai estar custa
ando R$
10,00
1
pra vocêê andar de ôniibus, entendeu
u?
Melhorar
M
as vias
v
urbanas ppra melhorarr o fluxo
urbano.
u
Eu accho que Leste-oeste é um exemplo:
e
uma
u
rua muitto longa, muiito comprida tem um
canteiro
c
que quase
q
50 mettros de largura, e as
ruas
r
são apertadas na paarte, na tard
de é um
verdadeiro
v
inf
nferno (é a ppalavra certta) você
trransitar naquuele local. Nãão tem condiçções. Eu
acho
a
que se reduzissem aaquele canteiiro pela
metade
m
com certeza
c
iria ttrazer uma melhoria
m
bastante
b
para quem usa caarro até mesm
mo a pé
ta
ambém...
É isso. Tem quee mudar, tambéém, porque o la
ago Igapó
é um dos ponttos mais bonittos de Londrin
na, serve
ta
ambém como cartão
c
postal dda nossa cidadee e como
ponto
p
turístico. Acho que é bbastante bacana chegar
em
e uma cidade e encontrar um
m lugar pra passsear com
a família, com os filhos, noss finais de sem
mana, um
lu
ugar bastante agradável.”
a

“[...] Seguinte: Na discussão do plano diretorr no
Dario Velozo, então envolveu todass as salas de toodas
as turm
mas, e pegamoos quatro eixos principais: saúúde,
transpporte coletivo, trânsito (vias urbanas)
u
e o lago
l
Igapó. Ou seja, escoolhemos não soomente comentaar a
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Escolla Estadual Cássio
C
Leite Machado
M
Escola
E
Estadu
ual José Hosk
ken de Novaees

Aumentar o effetivo policial;;
A
M
Melhorar
a ilum
minação públiica;
P
Podar
as árvores;
L
Limpar
os terreenos baldios;
C
Colocar
patruulha escolar nas entradas e
s
saídas
de alunnos;
A
Ampliar
o posto
p
de saaúde do Jarddim
S
Santiago;
T
Transformar
o posto de saúde
s
do Jarddim
S
Santiago
em posto
p
24 horass;
M
Melhorar
equuipamentos e distribuição de
m
medicamentos
s nos postos de
d saúde;
M
Melhorar
a sinnalização;
M
Melhorar
o assfalto;
C
Conservar
as praças;
p
L
Limpar
os funndos de vale;
C
Construir
quuebra-molas nas ruas mais
m
s;
m
movimentada
C
Construir
um
m posto banccário no Jarddim
S
Santiago;
Construir áreea de lazer na região do Jarddim
S
Santiago;
M
Melhorar
o traansporte escollar.
“Foi realizado
r
trabalho de campo no
n bairro Santiaago.
A prinncipal reivindiicação foi quaanto à segurannça,
seguiddo de saúde (reeivindicando o funcionamentoo do
posto do bairro de 24 horas), em
m seguida ficoou a
revitallização do baiirro: iluminaçãão, sinalizaçãoo no
trânsitto, calçadas e ruas
r
com buracoos.
[...] E sobre o postto de saúde, elles falaram asssim,
bastannte, pra gentee, que para você
v
marcar uma
u
consullta — tipo assiim, operação, essas
e
coisas — ou
você espera
e
de trêss a um ano... E aí, se vocêê já
morreuu? Já aconteceu essas coisas com
c você?”

Coléggio Estadual Tsuru
T
Oguid
do
Envioou ao Ippul seeu Plano de Ação,
A
no qual se
propõõe a discutir os problemaas existentes no
bairroo, como tambéém fazer a anáálise da ocupaação
dos esspaços urbanoos e áreas desstinadas ao laazer,
recreaação e paisagiismo. Se propôs, ainda, a faazer
um leevantamento das
d possíveis intervençõess do
poderr público paraa a melhoria da qualidadee de
vida da
d região. Conntudo, o Coléggio não inform
mou
o resuultado desse trabalho, e esteve ausentee da
Confeerência.

Envioou ao Ippul seeu Plano de açção, que
teem como eixxo gerador a pproblemática do lixo.
Se
S
propôs a desenvolvver atividad
des que
permitissem
p
v
visualizar
os pproblemas do entorno
da
d escola relaacionados ao meio ambieente e à
produção
p
de liixo, tal como a execução de
d ações
concretas
c
na escola,
e
como a separação do lixo
reciclável. Os resultados doo trabalho nãão foram
in
nformados, e a Escola nãão esteve pressente na
Conferência.
C
Escola
E
Mu
unicipal
Gonçalves
G
Noocetti

R
Reverendo

Odilon

As propostas
p
abaaixo foram enviadas
e
diretamente
d
aoo Ippul, uma vvez que a Esccola não
participou
p
da Conferência
C
para relatá-las.
Contratarr mais profisssionais na área de
saúde oddontológica paara atender no
n posto
de saúde do Jardim do Sol;
Aumentar o númerro de méd
dicos e
especialisstas;
Reconstruuir a Escola M
Municipal Reeverendo
Odilon Gonçalves
G
N
Nocetti: aum
mentar o
número de
d salas de aulla, ampliar o tamanho
t
das salaas, ampliar o pátio da escola,
reconstruuir a quadra eesportiva, aum
mentar o
número de
d funcionárioos;
Ampliar o policiamennto no Jardim
m do Sol
preveninddo para que nãão se torne um
m Bairro
perigoso;
Construirr um módulo policial na Avenida
A
Brasília com
c
Avenida ddo Sol;
Revitalizaar as praçass com colocaação de
bancos, plantio de novas árv
vores e
instalaçãoo de parquinhoos infantis;
Reformarr e melhoraar as condiçções da
Associaçãão de: Moraadores do Jarrdim do
Sol;
Construirr uma passsarela na Avenida
A
Brasília nos arredorees do Jardim
m Nossa
Senhora da
d Paz;
Desentuppir os bueiros;
Cuidar daas calçadas doo bairro;
Ampliar o número de transporrte para
deficientees;
Conscienntizar os moraadores da necessidade
de conserrvar o meio am
mbiente;
Melhorarr a sinalização nas ruas, inclusive
i
com maanutenção dde quebra-molas já
existentess e colocação de novos;
Construirr uma Biblioteeca Pública Municipal
M
com funncionamento em horário integral,
beneficiando estudantees de todos os níveis;

P
Plano
Direttor Particiipativo de Londrina
L

161

Leitura Comunitária
Divisão, por eixos temáticos, das propostas do
Plano Diretor Jovem Participativo - Região
Oeste

6. Construir uma passarela na Avenida Brasília
nos arredores do Jardim Nossa Senhora da
Paz.

Eixo 1: Sustentabilidade para o
desenvolvimento urbano, rural e regional

Transporte coletivo
1. Melhorar transporte público;
2. Agilizar o transporte público;
3. Rever preço do transporte coletivo;
4. Melhorar o transporte escolar;
5. Ampliar o número de transporte para
deficientes;

Planejamento e gestão
1. Cobrança das autoridades competentes para o
cumprimento da Agenda 21 local.
Proteção ambiental
1. Revitalização do Vale do Rubi, com
manutenção periódica e segurança;
2. Recuperar e conservar os fundos de vale;
3. Revitalizar Vale do Rubi;
4. Desassorear o Lago Igapó;
5. Limpar os fundos de vale.
Áreas verdes e arborização
1. Podar as árvores.

Pavimentação
1. Melhorar acessos para idosos e deficientes;
2. Melhorar o asfalto.
Iluminação pública
1. Conservar a iluminação pública;
2. Melhorar a iluminação pública.
Saneamento básico
1. Instalar rede de esgoto.

Indústria, comércio e turismo
1. Incentivar o comércio na região oeste;
2. Construir um posto bancário no Jardim
Santiago.

Drenagem urbana
1. Limpar bueiros;

Geração de emprego e renda
1. Geração de emprego para a diminuição da
desigualdade social.

Resíduos sólidos urbanos
1. Definir local para destino de resíduos sólidos.

2. Desentupir os bueiros.

Eixo 5: Legislação urbanística e ambiental
Eixo 2: Gestão democrática da cidade
Fiscalização
Controle social
1. Atuação da Secretaria Municipal de Ação
Social (SMAS) para solucionar a questão dos
moradores da área de fundo de vale;
2. Conscientizar os moradores da necessidade
de conservar o meio ambiente.
Acesso a informação
1. Conscientização da comunidade sobre a
importância da conservação e preservação do
vale do Córrego do Rubi, por meio da mídia.
Eixo 3: Códigos de obras e de posturas
Eixo 4: Infra-estrutura de saneamento,
energia, comunicação, sistema viário,
transporte e mobilidade
Trânsito e sistema viário
1. Melhorar sistema viário;
2. Melhorar vias urbanas;
3. Melhorar a sinalização;
4. Construir quebra-molas nas ruas mais
movimentadas;
5. Melhorar a sinalização nas ruas, inclusive
com manutenção de quebra-molas já
existentes e colocação de novos;

1. Cuidar das calçadas do bairro.
Eixo 6: Equipamentos sociais: públicos,
comunitários e habitação de interesse social
Equipamentos públicos
1. Capinar os terrenos baldios;
2. Limpar os terrenos baldios;
3. Conservar as praças;
4. Reformar e melhorar as condições da
Associação de: Moradores do Jardim do
Sol.
Educação
1. Construir uma Biblioteca Pública Municipal
com funcionamento em horário integral,
beneficiando estudantes de todos os níveis;
2. Reconstruir a Escola Municipal Reverendo
Odilon Gonçalves Nocetti: aumentar o
número de salas de aula, ampliar o tamanho
das salas, ampliar o pátio da escola,
reconstruir a quadra esportiva, aumentar o
número de funcionários.
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Cultu
ura e lazer
1. Innserir prograamas culturaais no Jarddim
Baandeirantes;
2. Inncentivar o espporte e o lazerr;
3. Melhorar
M
a estruutura de parquues e praças;
4. Reevitalizar o Zeerão;
5. Coonstruir área de lazer na região
r
do Jarddim
Saantiago;
6. Revitalizar
R
ass praças com
m colocação de
baancos, plantioo de novas árvvores e instalaação
dee parquinhos infantis.
i
Segurrança públicaa
1. Auumentar o polliciamento;
2. Innserir segurançças no Terminnal Urbano e nos
ônnibus;
3. Auumentar a segurança
s
e iluminação dos
Laagos Igapó 3 e 4;
4. Auumentar o efeetivo policial;
5. Coolocar patrulhha escolar nas entradas e saíídas
dee alunos;
6. Am
mpliar o pooliciamento no
n Jardim do
d Sol
prrevenindo parra que não se torne um
m bairro
peerigoso;
7. Coonstruir um módulo poolicial na Avenida
A
Brrasília com Avvenida do Sol.
Saúdee
nos
1. Auumentar a quuantidade de profissionais
p
poostos de saúdee;
2. Innstalar farmáciias que atendaam 24 horas;
3. Coonstruir mais postos
p
de saúdde;
4. Melhorar
M
atendiimento nos poostos de saúdee;
5. Am
mpliar o posto de saúúde do Jarddim
Saantiago;
6. Trransformar o posto de saúde do Jarddim
Saantiago em posto 24 horas;
7. Melhorar
M
equipamentos e distribuição de
meedicamentos nos
n postos de saúde;
8. Coontratar mais profissionaiss na área de saúde
oddontológica paara atender noo posto de saúdde
do Jardim do Sool;
9. Aumentar
A
o número de médicoss e
especialistas.
NORTE
Coléggio Estaduaal
Torm
menta

Olympiaa

de

Morrais

Revitalizaação do Lagoo Cabrinha co
om mais
área de laazer, segurançça, iluminação
o e pista
de caminhhada;
Revitalizaação da maata ciliar do
o Lago
Cabrinha;
Limpeza do
d Lago Cabriinha;
Melhorar o parquinho e a quadra de esporte;
e
Manutençção de bueiros;
Proposta para
p
o lago C
Cabrinha. Denu
uncia de
poluição, roubo de fi
fiação, melho
oramento
dos equippamentos dee lazer (play
yground)
quadra de esporte.
“[...]
“
A melhorria no parquinhho... Futuramen
nte quem
sabe eu vou com
m meus filhos lá, com meu irrmão pra
lá
á, meu irmão vai balançar no balanço: “bum”,
“
o
balanço
b
cai e quuebra. Podia seer melhorado, o balanço
só ta com uma parte
p
do lado. N
Na outra já ta quebrado.
q
Também,
T
quanddo chove, a teerra que foi tirada
t
do
Cabrinha,
C
quando chove ela ddesce pra rodovvia, desce
pras
p
ruas, entoope bueiro, ficca um lamaçall na rua,
carro
c
não conseegue passar, quem passa de bicicleta se
suja tudo, é perrigoso cair, ficaa um sabão a pista...
p
É
água
á
de lava ráp
ápido que tem bbastante lá, eless não tem
saída de esgotto, o que quee acontece? Desce pro
Cabrinha...].”
C

Escola
E
Estadual Professoora Behair Edna
E
de
Mendonça
M

Construir mais postos dde saúde;
Ampliar o pontilhãoo (linha férrrea) no
Conjunto Milton Gavvetti/Jardim Paraíso,
para melhhor circulação de automó
óveis no
Jardim Paaraíso;
Construir mais área de llazer;
Revitalizaar do Centro C
Comunitário;
Construir de quadra polliesportiva.
“Foi
“
feito trabbalho de camp
mpo de casa em
e casa,
perguntando
p
à população
p
o quue quer para a melhoria
do
d bairro. Resssalta a necesssidade de uma unidade
básica
b
de saúdee UBS. Problem
mas gerados pela
p
linha
férrea
fé
da REFE
FESA que cortaa o bairro, cu
uja única
in
nterligação enttre as duas parttes do bairro é um túnel
que
q
não ofereece segurançaa para a po
opulação.
Proposta
P
para valorização dee uma passarella datada
de
d 1979 (...) Enntão a gente taa propondo pro
ojetos né,
pra
p
estar utiliizando isso aaí, o pontilhã
ão como
patrimônio
p
históórico né? Porqque são[cic] co
om traços
do
d passado que a gente se constrói o futuro. (...) Bom,
só isso, e a gente
g
coloca nnossa... parte da
d nossa
esperança
e
em vocês. Que vocês possam
m vim a
satisfazer as nosssas necessidaddes...”
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Coléggio Estadu
ual Padre
Roberto Perez Gaarcia

Wistremun
ndo

e instrumenntar os postoss de
Equipar
E
saaúde já existeentes (equipam
mentos, médiicos
especialistas, remédios e atendimento 24
h
horas);
A
Aumentar
o efetivo policiaal incumbido das
roondas no bairrro;
P
Podar
as árvores
á
que atrapalham a
illuminação púbblica;
R
Roçar
e limparr os terrenos vazios;
v
C
Colocar
semáfforo ou guardda de trânsitoo na
rootatória da aveenida Winstonn Churchil;
A
Aproveitar
os espaços vazioos do bairro para
p
trransformá-los em espaaços de laazer,
construindo piistas de camiinhada, pistass de
skkate, quadras poliesportivas e parques;
profissionais
D
Disponibilizar
p
para
a
acompanhamen
nto das atividdades esportivaas e
a
atividades
cultturais como teatro,
t
oficinaa de
m
música,
dançaa, atividades lúdicas em geeral;
reevitalizar o Riibeirão Lindóiia.
Coléggio Estadual Adélia
A
Dioníssia Barbosa

Construir postoos policiais;
C
A
Aumentar
o número dee viaturas para
p
p
patrulhamento
;
M
Manutenção
dee quadras e prraças;
R
Revitalizar
e liimpar os terrennos vazios;
A
Aumentar
o ateendimento méédico;
D
Desentupir
os bueiros;
b
Innstalar postes de luz mais reesistentes;
C
Conscientizar
m
moradores
sobbre o lixo;
T
Tapar
buracos das ruas;
M
Melhorar
os poontos de ônibuus e os terminnais;
M
Manutenção
dos banheiros dos terminaiss de
ô
ônibus.
“Bom,, aí os governantes têm que see conscientizar que
a poppulação é pobre, mas é diggna de limpezza e

ta
ambém de um
m transporte nno qual oferecce a sua
população
p
seguurança, confortoo que como veemos está
em
e falta.
Eu
E também quueria fazer... é como se fo
osse uma
denúncia.
d
Porquue no colégio SSônia Parreira
a, colégio
municipal,
m
tem uma quadra aali ao lado e o campo
“panela”.
“
E alii é tudo escuroo e lá tem prostituição.
Assim,
A
quando as crianças esstão brincando
o ali, tem
gente
g
enrolando
do papelote, fuumando macon
nha perto
das
d crianças, e todas ali juntaas vendo, entendeu? E a
gente
g
gostaria assim
a
de uma aajuda, porque é ali que
começa.
c
São as crianças qque começam com a
in
nfluência dos maiores. E alli ajunta pesso
oas pra
fumar,
fu
pra se prrostituir, porquue eu já vi muittos jovens
ali
a se prostituinndo a noite. Quuando o pessoal sai do
colégio,
c
vai pra lá pra usar droogas, pra se pro
ostituir, e
eu
e acho isso muuito errado porqque ali ao lado
o estão as
crianças.
c
E se nós somos o futuro, nós teemos que
olhar
o
por elass também, poorque elas sã
ão nosso
futuro...”
fu

Escola
E
Monseenhor Josemaaria Escrivã

Melhorar a iluminaçãoo pública e trrocar as
lâmpadas que estão queeimadas;
Possibilitaar o acesso a escola atravéés da rua
Humbertoo Puigari Couutinho, que fica
f
nos
fundos da escola;
Diminuir o fluxo de veículos na rua da
escola;
Colocar placas
p
sinalizaando que se trata de
área escollar;
Podar as árvores;
á
Necessidaade de mais seegurança;
Abrir um
ma rua nos fundos da escola
Josemariaa;
Coibir o uso de terrrenos baldios como
depósito de
d lixo domésttico;
Revitalizaação de quadraa e praça;
Construçãão de uma novva praça;
Limpar terrreno próximoo à linha de trem;
Aumentarr a quantidadee de funcionáários nos
postos de saúde;
Reposiçãoo de remédioss nos postos de
d saúde
pela prefeeitura;
Revitalizaação do praaça e produ
ução de
eventos cuulturais e espoortivos.
“[...]Não
“
temos lugar para lazeer nos finais dee semana,
só há uma praçaa com uma quadra que foi revitalizada,
que
q não conseguue atender todaa a comunidadee...”
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Coléggio Estadual José
J
Carlos Pinotti
P

Colégio
C
Estaadual Professsora Lúcia Barros
Lisboa
L
Propoostas enviaddas diretameente
Ip
ppul; a Esscola não eesteve preseente
Conferência.
C

Planoo de ação volttado a introdduzir no univeerso
escolaar a cultura de planejam
mento e gesstão
particcipativa, connsiderando as
a necessidaades
ambieentais e urbbanas do bairro, além de
complementar o trabalho iniciado pela
p
AGEN
NDA 21 Escoolar.
“[...] sobre
s
o Ribeirãão Lindóia, a gente
g
teve o maaior
númerro de reclamaçções no nosso colégio, porquue a
gente sabe
s
que a águua é o recurso mais
m valioso quue a
gente tem na Terrra, e não ta havendo uma
u
preocuupação suficieente quanto a isso. A noossa
populaação tem feitoo muitas reclaamações... Nãoo só
reclam
mando, mas tam
mbém propondoo: a construçãoo de
áreas de lazer, a plaantação da maata ciliar, que é o
maior problema. E foi colocado pra
p gente quee há
algunss anos atrás já houve um
m reflorestameento
naquella área, mas que
q não houve o cuidado. Enntão
nós, como alunoss, nos propoomos fazer uma
u
consciientização da importância da
d mata ciliarr do
Ribeirrão Lindóia. Então
E
fica coloocado aí o noosso
comprromisso de consscientizar a pop
opulação. Não é só
cobrarr o poder púbblico e não faazer mais nadaa. É
isso!”

Escolla Municipal Nara Manellla
As propoostas abaixo foram enviaadas
diretaamente ao Ipppul. A Escolla não particippou
da Coonferência.
Criar um parqque industriall para gerar mais
C
m
e
empregos
aoos moradores dos Ciinco
C
Conjuntos
e vizinhança;
v
C
Criar
empregoo para os jovenns;
M
Montar
galpõões nos distrittos: empregoo na
z
zona
rural;
I
Investir
na eduucação fundam
mental;
A
Aumentar
o núúmero de méddicos no postoo de
s
saúde
do Mariia Cecília;
I
Inclusão
de atendimento 24 horas nos
p
postos
de saúdde;
M
Melhorar
o atendimentoo e ter mais
m
m
medicamento
nos postos dee saúde;
C
Criar
a guardaa-municipal;
C
Construção
dee mais moradiia popular;
de
currsos
C
Criação
de
escola
p
profissionaliza
antes;
I
Implantação
d uma univerrsidade.
de

ao
na

Aumentar o efetivo policial no
o Conjunto
Manoel Gonçalves
G
Construirr módulos poliiciais;
Construirr postos de saúúde nos bairro
os onde não
tem;
Contratarr médicos, aaumentar no número de
leitos e instalar um
ma Unidade de Terapia
Intensivaa no Hospital dda Zona Nortee.
Colocar mais ônibus nos horárioss de pico e
reduzir ass tarifas.
Construirr e revitalizar ppraças;
Construirr parques infanntis.
Construirr áreas paraa destinar o lixo das
construçõões;
Contratarr pessoal paraa desentupir os
o bueiros e
conscienttizar a populaação para não
o jogar lixo
nos mesm
mos.
Instalar sinaleiros
s
sonnoros para os deficientes
visuais
Recapearr o asfalto e asfaltar onde há
necessidaade;
Trocar ass lâmpadas qqueimadas dos postes da
cidade;
Construirr mais escolas.
Fazer a capina
c
nos terrrenos para ev
vitar que os
bandidos se escondam e a objetos ro
oubados;
Multar os
o proprietárioos de terreno
os que não
capinam suas propriedaades;
Fazer a poda de árvorees com mais frreqüência.
Garantir a vinda de m
mais indústrias para a
cidade;

Escola Municipal
M
Stinghen

P
Professor

Juliano
J

Tall qual as antteriores, esta Escola
não participoou da Conferêência. Suas pro
opostas
foram enviaddas diretamentte ao Ippul.
Maior pooliciamento nas ruas dos baairros;
Mais viaaturas fazendoo rondas noturrnas;
Aumentaar o número de vagas e de
remédios nos postos dde saúde;
Trocar as lâmpaddas danificad
das e
queimaddas dos postes;
Colocaar lâmpadas m
mais fortes em
e locais
críticoss (pontos estraatégicos).
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Divisão, por eixos temáticos, das propostas do
Plano Diretor Jovem Participativo - Região
Norte
Eixo 1: Sustentabilidade para o
desenvolvimento urbano, rural e regional
Planejamento e gestão
1. Revitalização do Lago Cabrinha com mais
área de lazer, segurança, iluminação e pista
de caminhada;
2. Revitalização da mata ciliar do Lago
Cabrinha;
3. Limpeza do Lago Cabrinha;
4. Proposta para o lago Cabrinha. Denuncia de
poluição, roubo de fiação, melhoramento dos
equipamentos de lazer (playground), quadra
de esporte.
Áreas verdes e arborização
1. Podar as árvores;
2. Fazer a poda de árvores com mais freqüência.
Indústria, comércio e turismo
1. Criar um parque industrial para gerar mais
empregos aos moradores dos Cinco
Conjuntos e vizinhança;
2. Garantir a vinda de mais indústrias para a
cidade;
Geração de emprego e renda
1. Criar emprego para os jovens;
2. Montar galpões nos distritos: emprego na
zona rural;
3. Oferecer emprego para a população mais
carente para que tenha condições de moradia
e não haja mais necessidade de invasão de
terrenos.

2. Colocar semáforo ou guarda de trânsito na
rotatória da avenida Winston Churchil;
3. Possibilitar o acesso a escola através da rua
Humberto Puigari Coutinho, que fica nos
fundos da escola;
4. Diminuir o fluxo de veículos na rua da
escola;
5. Colocar placas sinalizando que se trata de
área escolar;
6. Abrir uma rua nos fundos da escola
Josemaria;
7. Instalar sinaleiros sonoros para os deficientes
visuais.
Transporte coletivo
1. Melhorar os pontos de ônibus e os terminais;
2. Manutenção dos banheiros dos terminais de
ônibus;
3. Colocar mais ônibus nos horários de pico e
reduzir as tarifas.
Pavimentação
1. Tapar buracos das ruas;
2. Recapear o asfalto e asfaltar onde há
necessidade.
Iluminação pública
1. Podar as árvores que atrapalham a iluminação
pública;
2. Instalar postes de luz mais resistentes;
3. Melhorar a iluminação pública e trocar as
lâmpadas que estão queimadas;
4. Trocar as lâmpadas queimadas dos postes da
cidade;
5. Trocar as lâmpadas danificadas e queimadas
dos postes;
6. Colocar lâmpadas mais fortes em locais
críticos (pontos estratégicos).

1. Criação de escola de cursos profissionalizantes.

Drenagem urbana
1. Manutenção de bueiros;
2. Desentupir os bueiros.

Eixo 2: Gestão democrática da cidade
Controle social
1. Conscientizar moradores sobre o lixo.

Resíduos sólidos urbanos
1. Construir áreas para destinar o lixo das
construções.

Eixo 3: Códigos de obras e de posturas
Não teve propostas.

Eixo 5: Legislação urbanística e ambiental
Fiscalização
1. Coibir o uso de terrenos baldios como
depósito de lixo doméstico;

Capacitação e qualificação

Eixo 4: Infra-estrutura de saneamento,
energia, comunicação, sistema viário,
transporte e mobilidade
Trânsito e sistema viário
1. Ampliar o pontilhão (linha férrea) no
Conjunto Milton Gavetti/Jardim Paraíso, para
melhor circulação de automóveis no Jardim
Paraíso;

2. Multar os proprietários de terrenos que não
capinam suas propriedades;
Eixo 6: Equipamentos sociais: públicos,
comunitários e habitação de interesse social
Equipamentos públicos
1. Revitalizar do Centro Comunitário;
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2. Rooçar e limpar os terrenos vaazios;
3. Reevitalizar e lim
mpar os terrennos vazios;
4. Liimpar terreno próximo à linnha de trem;
5. C
Contratar pessooal para desenntupir os bueirros
e conscientizarr a populaçãoo para não joggar
lixo nos mesmoos;
6. Fazer a capinaa nos terrenoss para evitar que
q
os bandidos se escondam
m e a objetos
rooubados.
Educação
mental;
1. Innvestir na eduucação fundam
2. Im
mplantação dee uma universidade;
3. Construir
C
mais escolas.
ura e lazer
Cultu
1. Melhorar
M
o parqquinho e a quaadra de esportte;
2. Coonstruir mais área de lazer;
3. Coonstruir de quuadra poliesportiva;
4. Approveitar os espaços
e
vazioos do bairro para
p
traansformá-los em espaçços de laazer,
coonstruindo pisstas de caminnhada, pistas de
e parques;
skkate, quadras poliesportivas
p
profissiionais
5. Diisponibilizar
p
para
accompanhamennto das atividaades esportivaas e
atiividades cultuurais como teeatro, oficinaa de
múúsica, dança, atividades lúúdicas em geeral;
revvitalizar o Ribbeirão Lindóiaa;
6. Manutenção
M
de quadras e praaças;
7. Reevitalização de
d quadra e praaça;
8. Coonstrução de uma
u nova praçça;
9. Reevitalização do
d praça e proddução de evenntos
cuulturais e esportivos;

3.
3 Aumentar o atendimentoo médico;
4.
4 Aumentar a quantidadee de funcionáários nos
postos de saúde;
s
5.
5 Reposição de remédios nos postos de
d saúde
pela prefeittura;
6.
6 Aumentar o número dee médicos no posto
p
de
saúde do Maria
M
Cecília;;
7.
7 Inclusão de
d atendimentoo 24 horas no
os postos
de saúde;
8.
8 Melhorar o atendim
mento e ter mais
medicameento nos postos de saúde;
9.
9 Construir postos de saúúde nos bairrros onde
não tem;
mentar no núm
mero de
10. Contratar médicos, aum
leitos e instalar uma Unidade de Terapia
Intensiva no
n Hospital daa Zona Norte;
11. Aumentar o número dee vagas e de remédios
r
nos postoss de saúde.
Habitação
H
1. Construçãão de mais moradia popular.
LESTE
L
Escola
E
Estadu
ual do Jardim
m Eldorado
Reformar o prédio dda escola do Jardim

10. Construir
C
parquues infantis;
11. Construir
C
e revvitalizar praçass;
Segurrança públicaa
1. Auumentar o effetivo policiall incumbido das
rondas no bairroo;
2. Coonstruir postos policiais;
3. Auumentar o número de viaturas para
p
paatrulhamento;
4. Neecessidade de mais segurannça;
5. Aumentar
A
o efetivo poliicial no Coonjunto
M
Manoel
Gonçalves;
6. Criar
C
a guarda--municipal;
7. Construir
C
móduulos policiais;;
8. Maior
M
policiaamento nas ruas dos
baairros;
9. Mais
M
viaturaas fazendo rondas
nooturnas.
Saúdee
1. Coonstruir mais postos
p
de saúdde;
2. Eqquipar e instruumentar os poostos de saúde já
médiicos
exxistentes(equippamentos,
especialistas, remédios
r
e atendimento 24
hooras);

Eldorado;
Melhorar a iluminação;;
Melhorar o asfalto;
Limpar oss terrenos balddios;
Fiscalizar
estabeleciimentos
qu
ue
são
proibidos próximos à esscola;
Manutençção e limpeza de praças;
Conscienttizar donos dde animais para
p
que
evitem sujjeira dentro daa cidade;
Construir postos de saúúde.
“Devido à conccessão feita pella prefeitura, attualmente
estamos
e
num prrédio que é de madeira. É um
ma escola
antiga
a
que preccisa de reformaas, ou construçã
ão de um
novo
n
prédio. Prra vocês terem uma idéia, a escola
e
foi
construída
c
em 1978,
1
e lá não ttem como fazerr reforma
porque
p
é um terrreno pequen; vvândalos jogam
m pedras,
acertam
a
os vidrros do colégioo, fica por isso
o mesmo,
porque
p
o muroo não é grandde, é pequeno; a nossa
quadra
q
também é pequena; quuando chove ca
ai goteira
dentro
d
da sala de
d aula, não teem jeito de estu
udar, e a
gente
g
não sentee tanto porque nós duas estud
damos no
período
p
da mannhã, mas as crianças que esstudam à
ta
arde sentem, pois
p
bem na freente da nossa sala não
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tem neenhuma proteçção de árvore, não tem um muro
m
grandee, e o sol batte direto pela janela, e é muito
m
quentee estudar lá deentro da sala, ainda
a
mais com
mo é
de maddeira...
E asssim, nós duas viemos aqui,, apresentamoos a
escolaa. A gente espeera que tenha uma
u
resposta para
p
nós. Porque,
P
como a menina dissee, agora que abbriu
um esspaço pra gennte demonstrarr o que a gente
g
precisaa, os nossos direitos, e os
o nossos deveres
também
m de zelar do patrimônio
p
púbblico... Gente, tudo
t
isso é uma cidadaniaa. Hoje, aqui, a gente estar aquui, é
uma cidadania.
c
E a gente espera muito
m
que a noossa
cidadaania seja cumpprida, e que toodos nós possaamos
ter consciência do que
q estamos faazendo aqui, e que
t
nós poossamos tambéém receber umaa resposta de tudo
isso.”

Coléggio Estadual Professora Célia
C
Moraess de
Oliveeira

perigoso
p
você saair dali até com
m um monte de doenças.
Por
P que? Porquue o rio pode ter muitas bacctérias, e
pode
p
te contamiinar, você podee ficar doente, e isso não
é bom.[...]Em questão dos rrios, não adian
nta só a
prefeitura
p
ir lá limpar, ir lá tapar os buraccos, ir lá
trrocar a praça, se o povo não tem conscientiização de
conservar
c
essass praças... Vocêês mesmos deveeriam ter
mais
m
conscienttização de cuuidar. Os bueeiros tão
entupidos...
e
Nãoo custa você ppor o papel dee bala no
bolso,
b
chegar em
m casa e por noo lixo pro lixeiro
o passar.
[...]
[
Você vai brincar
b
nas praccinhas, não dá pra você
brincar
b
porquee tem esse ccheiro de dro
ogas! Os
usuários
u
ficam em baixo das árvores, e não
o dá pra
você
v
brincar.
Tem
T
uma pedreeira lá, que nãão é pedreira, é lixão,
porque
p
você olhha dentro da peedreira, é puro lixo. Por
onde
o
você olha é aquele montte de lixo, aqueele cheiro
in
nsuportável, nãão dá pra vocêê passar nem perto[...]E
em
e questão do lixo
l
de Londrinna, passa duas vezes
v
por
semana, e a geente não junta lixo só duas vezes
v
por
semana, a gentee tem lixo a sem
mana toda.
As
A áreas comerrciais que têm
m são muito po
oucas. Se
você
v
procura um
ma padaria, não tem uma pad
daria, não
teem nenhum luggar que você ppode comprar o pão de
manhã.
m
[...] Só tem
t boteco, e booteco não vend
de pão.

Realizaram
m pesquisa em
m 11 bairros, com
c
o envvolvimento dee 475 alunos(as) de 5ª a 8ª
sériess, e 75 do ensinno médio.
P
Policiamento;
Á
Áreas
de lazer;;
P
Praças
sujas;
Q
Quadras
acabaadas;
R
Ruas
esburacaddas;
80 córregos suj
ujos;
P
Pedreira
que é um lixão;
P
Poucas
áreas comerciais;
P
Pouca
sinalizaçção;
F
Falta
de posto de saúde e/ouu de médicos em
v
vários
bairros;
F
Falta
creche e escola (Santa Fé e outros);
F
Falta
asfalto e mais saneameento básico.
“O pooliciamento nessses bairros nãão existe. As árreas
de lazeer são poucas. As praças são muito sujas, muito
m
cheiass de mato. A gente procuraa algum lugarr de
brincaar, a gente nãoo acha. As quuadras estão toodas
acabaddas, as praçass estão cheias de mato. As ruas
r
estão todas esburacaadas; você passa na rua, nãoo dá
pra voocê andar de bicicleta
b
por causa dos buraacos.
Quanddo você passa dentro do buraaco é perigoso até
você cair...
c

Precisa
P
de um semáforo ali na Rua Ceará
á esquina
com
c
a Tremem
mbés, porque tem um colég
gio muito
perto.
p
Se você passa, não dáá pra você pa
assar por
causa
c
dos carroos. Não respeittam. Você dem
mora mais
de
d 10 minutos só pra atravesssar a rua; você chega
muito
m
tarde na sua
s própria cassa.
No
N Jardim Moonte Cristo nãão tem asfalto
o. Muitos
amigos
a
meus moram
m
lá; eless faltam dias de
d escola
quando
q
chove, porque
p
alaga m
muito, não dá pra você
sair do bairro.
Eu
E estudo no Céélia de Morais e moro no Santa Fé. Eu
teenho que passaar por três bairrros — de a pé porque
p
eu
não
n tenho biciccleta — pra ir à escola, e fiica muito
lo
onge. De vez em quando eeu chego atra
asado no
projeto
p
porque o colégio é muiito longe”.
A iluminação é muito
m
fraca. Têêm muitas ruas aí que as
pessoas
p
quebrram a lâmpaada porque não
n
têm
conscientização
c
”.
Não
N há postos de saúde em vvários bairros, e os que
têêm falta médicoo pra atender, pporque você va
ai um dia
procurar
p
lá um
m médico pra atender, vai lá
á doente,
remédio... voccê não achaa remédio; falta
f
de
condições”.
c
A creche... Não há creche nenhhuma. As mãess saem de
casa
c
pra trabalhhar, não sabem
m com quem deeixar seus
filhos...
fi
Seus filhhos ficam na ccasa da vizinha,, na casa
da
d avó, na casa de um amigo...

[...] Sãão 80 córregoss, e são muito sujos.
s
Quando você
v
olha dentro
d
do rio voocê encontra tuudo: você enconntra
lixo, sacolinhas, litroos, garrafas...O
Os rios têm quee ser
limposs... Quando eu mudei ali, o riio... Você brinccava
ali no rio, nadava noo rio. Agora, see você entrar ali
a é
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Escolla Estadual Professor
P
Joãão Rodriguess da
Silva

Innstalar escolaas de 5ª a 8ª séries na reggião
leeste;
A
Aumentar
o espaço
e
físico da Escola João
J
R
Rodrigues
da Silva;
S
D
Diminuir
o cussto do transporte escolar;
Im
mplantação dee posto policiaal;
M
Melhorar
iluminação pública;
P
Podar
as árvores;
Innserir ronda policial
p
próxim
mo à escola João
J
R
Rodrigues
da Silva;
S
C
Construção
de postos de saúúde;
M
Melhorar
atenddimento nos postos
p
de saúdde;
C
Construção
de quadras polieesportivas;
“Com o estudo doos bairros quue a escola vem
atendeendo. Nós vimoss que a escola atende cerca dee 17
bairroos. Onde vimoos que a escola a maioria dos
alunoss não são atenddidos pelo bairrro onde se locaaliza
a escola. A maiorria dos alunoss vem do baairro
Alexanndre Urbanas. Que fica mais longe da escolaa. E
por issso a prioridadee da escola é a construção dee um
colégioo de 5ª a 8ª série
s
e segundoo grau. Por quue a
dificulldade de se locomover
l
até a escola João
J
Rodriggues da Silva é muito grande, porque
p
o bairrro se
localizza muito longge da escola. Onde dificultta o
acessoo dos alunos. A escola propiciaará para os aluunos
esportte, projetos vaariados como oficinas de arrtes,
músicaa, cinema, e outras coisas. E a diminuiçãoo da
marginnalidade. Ondee tira meninos das ruas e põee na
escolaa. E o crescimennto da zona lestte de Londrina”
”.

Coléggio Estadual Carlos
C
de Alm
meida

Construçãão e instalaação de farmácias,
lotéricas e caixas dee bancos no
o bairro
Lindóia;
Revitalizaação das praçças e fundos de vale,
principalm
mente do Ribeeirão;
Construçãão de uma crecche;
Cobrir a quadra
q
do Coléégio
Carlos de Almeida;
Coletar liixo reciclávell dentro do Colégio
Carlos de Almeida;
Construçãão de um gginásio de esportes
coberto noo Lindóia;
Manutençção do cam
mpo de futeebol do
Lindóia;
Melhorar a pavimentaçãão das ruas;
Eliminaçãão de árvores muito antigaas que a
queda podde ser um riscoo;
Poda freqqüente de árvoores e manuteenção de
canteiros;
Construçãão de uma ccapela mortu
uária no
Lindóia;
Colégio
C
Estaadual Professsor Doutor Heber
Soares
S
Vargas
Envioou suas proppostas ao Ip
ppul; não
esteve
e
na Confferência.
Adequar o prédio da Escola Heber Soares;
S
Cobrir a quadra de esporte do Colégio
C
Heber Sooares;
Instituir uma
u associaçãão de bairro;
Melhorarr as calçadas;
Escola
E
Estadu
ual Humbertoo P. Coutinho
o
Propoostas enviaddas
participou
p
da Conferência.
C

ao

Ippu
ul;

não

Recapearr asfalto a partir do HU
H
até
Conjuntoo Ernani Mourra Lima;
Instalar mais
m telefones públicos em todos os
bairros;
Colocar cobertura
c
nos pontos de ôniibus;
Instalar posto
p
policial;
Melhorarr atendimento nos postos dee saúde;
Revitalizaação das caalçadas ao reedor do
Córrego Barreiro;
B

Innstalação de guaritas
g
e posttos policiais;
Construção de
C
d rampas de
d acesso para
p
d
deficientes
físsicos em locais públicoss e
escolas;

Escola
E
Muniicipal Mariaa Shirley Barnabé
B
Lyra
L
Não participou dda Conferênccia, mas
enviou
e
suas prropostas:
Construiir terminaçãoo de integração na
região leeste;
Melhoraar a sinalizaçãoo das ruas;
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Construir lom
mbadas;
Retirar o micro
m
ônibuss aos sábados,
domingos e feriados;
f
Aumentar o número de ônibus
ô
na regiião
leste;
Rever trajeto da linha de ônibus
ô
112;
Colocar cobeertura e bancoo nos pontos de
ônibus;
Construir praaças para lazerr;
Construir collégio estaduall para atenderr a
partir de 5ª séérie;
Construir um
ma capela morttuária;
Aumentar/am
mpliar a crechhe ou constrruir
uma nova;
Melhorar o Centro
C
Comunnitário;
Construir quuadra de esportes no final da
rua Ivo Braguuim;
Construção de
d escola oficiina;
Apoiar o desenvolvimen
d
nto de ponttos
comerciais coomo borrachaaria, lava rápiddo,
salão de beleza, salão de coostura;
Desentupir buueiros;
Implantar reede de esggoto no bairrro
Abussafe.

Melhorarr a atuação dos presiden
ntes de
bairro;
Construçãão de centro dde esportes;
Trazer dee volta o móduulo policial.
Colégio
C
Estad
dual Beneditaa Rosa Rezende

Maios número
n
de viaturas para
p
o
atendimennto de urgênciia;
Criação de
d mais postoos policiais à cada 2
bairros;
Limpeza dos bueiiros que causam
alagamentto;
Geração de empregoo através dee novas
empresas para reduzir a desigualdad
de social.

Escolla Municipal Suely Iderihaa
Propostas enviadas
particcipou da Confeerência.

ao

Ippul;

não

Melhorar a seggurança;
M
A
Aumentar
policiamento nass ruas;
C
Construir
mais áreas de lazeer gratuitas;
L
Lavar
o calçaddão;
C
Construir
caampinho de futebol paara
c
crianças;
C
Construir
casaas populares;
M
Melhorar
o asfalto;
M
Melhorar
a cooleta de lixo;
A
Arborizar
a cidade;
C
Criar
empregoos;
C
Construir
crecches;
C
Conscientizar
politicamentee a população;
M
Melhorar
o setor transporte;
U
Usar
corretaamente os impostos paara
e
educação
e saúúde;
M
Melhorar
o atendimento nos postos de
s
saúde;
C
Construir
um abrigo para crrianças;
D
Desentupir
os bueiros;
L
Limpar
as praaças;
M
Melhorar
os siinais de trânsiito;
T
Tirar
o morro da praça do Aeroporto;
A
C
Criação
de atividades no Cenntro
C
Comunitário
d Jardim Vitóória Régia;
do
A
Aumentar
policiamento nass ruas à noite;
C
Colocar
cestoss de lixo nas calçadas;
c
Colocar semáfforos em ponttos perigosos;
C
S
Substituir
as pracinhas
p
por algo mais útiil à
p
população;

Divisão,
D
por eixos
e
temáticoos, das propo
ostas do
Plano
P
Diretorr Jovem Partiicipativo - Reegião
Leste
L
Eixo
E
1: Susten
ntabilidade p
para o
desenvolvime
d
nto urbano, rrural e region
nal
Planejamento
P
o e Gestão
1. Usar coorretamente oos impostos para
p
educaçãoo e saúde.
Proteção
P
amb
biental
1.
1
Manutençção e limpezaa de praças;
2.
2
Praças suujas;
3.
3
80 córreggos sujos;
4.
4
Pedreira que é um lixãão;
5.
5
Revitalização das praçças e fundos de vale,
principalm
mente do Ribeir.
Áreas
Á
verdes e arborização
1.
1
Podar as árvores;
2.
2
Eliminação de árvoress muito antigaas que a
queda pode ser um riscco;
3.
3
Poda freqqüente de árvoores e manuteenção de
canteiros;
4.
4

Arborizaar a cidade.

Indústria,
I
com
mércio e turissmo
1.
1
Poucas árreas comerciaais;
2.
2
Construção e instalação de farmácias,
lotéricas e caixas de bancos no
o bairro
Lindóia;
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3.

Apoiar o desenvolvimento de pontos
comerciais como borracharia, lava
rápido, salão de beleza, salão de costura.

Geração de emprego e renda
1.

Criar empregos.

Eixo 2: Gestão democrática da cidade
Conselhos
1.

Instituir uma associação de bairro.

6.
7.
8.

Recapear asfalto a partir do HU até Conjunto
Ernani Moura Lima;
Revitalização das calçadas ao redor do
Córrego Barreiro;
Melhorar o asfalto.

Iluminação pública
1. Melhorar a iluminação;
2. Melhorar iluminação pública.
Saneamento básico
1. Saneamento básico;
2.

Implantar rede de esgoto no bairro Abussafe.

Controle social
1. Conscientizar donos de animais para que
evitem sujeira dentro da cidade;

Drenagem urbana

2.

Conscientizar politicamente a população;

1.

Desentupir bueiros;

3.

Melhorar a atuação dos presidentes de bairro.

2.

Desentupir os bueiros;

Eixo 3: Códigos de obras e de posturas
Não teve propostas.

Resíduos sólidos urbanos
1. Coletar lixo reciclável dentro do Colégio
Carlos de Almeida.

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

Eixo 5: Legislação urbanística e ambiental

Trânsito e sistema viário
1. Pouca sinalização;
2.

Melhorar a sinalização das ruas;

3.

Construir lombadas;

4.
5.

Melhorar os sinais de trânsito;
Colocar semáforos em pontos perigosos;

Transporte coletivo
1. Diminuir o custo do transporte escolar;
2.

Colocar cobertura nos pontos de
ônibus;

3.

Retirar o micro ônibus aos sábados,
domingos e feriados;
Aumentar o número de ônibus na região
leste;

4.

Fiscalização
1. Fiscalizar estabelecimentos
proibidos próximos à escola.

que

Eixo 6: Equipamentos sociais: públicos,
comunitários e habitação de interesse social
Equipamentos públicos
1. Limpar os terrenos baldios;
2. Construção de rampas de acesso para
deficientes físicos em locais públicos e
escolas;
3. Construção de uma capela mortuária no
Lindóia;
4. Instalar mais telefones públicos em todos os
bairros;
5.

Construir uma capela mortuária;

6.

Melhorar o Centro Comunitário;

7.

Lavar o calçadão;

5.
6.

Rever trajeto da linha de ônibus 112;
Colocar cobertura e banco nos pontos de
ônibus;

8.

Melhorar a coleta de lixo;

9.

Construir um abrigo para crianças;

7.
8.

Melhorar o setor transporte;
Construir terminação de integração
na região leste.

11. Tirar o morro da praça do Aeroporto;

Pavimentação
1. Melhorar o asfalto;
2. Ruas esburacadas;
3. Falta asfalto;
4. Melhorar a pavimentação das ruas;
5. Melhorar as calçadas;

são

10. Limpar as praças;
12. Colocar cestos de lixo nas calçadas;
Educação
1. Reformar o prédio da escola do Jardim
Eldorado;
2. Falta creche e escola (Santa Fé e outros)
3. Instalar escolas de 5ª a 8ª séries na região
leste;
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4.
5.
6.
7.
8.
9.

Aumentar o espaço físico da Escola João
A
J
R
Rodrigues
da Silva;
C
Construção
dee uma creche;

Habitação
H

Adequar o prrédio da Escolla Heber Soarees;
Construir collégio estaduall para atenderr a partir
de 5ª série;
Aumentar/am
mpliar a crechhe ou construuir uma
nova;

CENTRO
C

1.

Construiir casas populaares.

Escola
E
José dee Anchieta

d escola oficinna;
Construção de

10. Construir creeches;
d centro de essportes.
11. Construção de
ura e lazer
Cultu
1. Áreas
Á
de lazerr;
2. Quadras
Q
acabaadas;
3. Construção
C
dee quadras poliiesportivas;
4. Cobrir
C
a quadra do Collégio Carlos de
A
Almeida;
5. Construção
C
d um ginássio de esportes
de
c
coberto
no Linndóia;
do campo de futebol do
6. Manutenção
M
L
Lindóia;
7. Cobrir a quaadra de esporrte do Colégioo Heber
Soares;
8.
9.

Construir praaças para lazerr;
Construir quaadra de esporttes no final daa rua Ivo
Braguim;

10. Construir maais áreas de lazzer gratuitas;
mpinho de futeebol para criaanças;
11. Construir cam
a
no Centro Com
munitário
12. Criação de atividades
do Jardim Vitória Régia;
p algo mais útil à
13. Substituir ass pracinhas por
população;
Segurrança públicaa
1. Policiamento;
P
;
2. Implantação
I
d posto policiial;
de
3. Inserir
I
ronda policial
p
próxim
mo à escola João
J
R
Rodrigues
da Silva;
4. Instalação
I
de guaritas e posstos policiais;
5.

Instalar postoo policial;

6.

Melhorar a seegurança;

7.

Aumentar pooliciamento naas ruas;

8.

Aumentar pooliciamento naas ruas à noite;

9.

Trazer de vollta o módulo policial.
p

Saúdee
1. Construir
C
posttos de saúde;
2. Falta
F
de postoo de saúde e/oou de médicos em
v
vários
bairros;
3. Construção
C
dee postos de saúúde;
4. Melhorar
M
atenndimento nos postos
p
de saúdde;
5.

Melhorar atenndimento nos postos de saúúde;

6.

Melhorar o attendimento noos postos de saúde.

Construir ciclovia na avvenida Brasília;
a
apressentaram daados da
As alunas
pesquisa
p
que realizaram jjunto ao DE
ETRAN,
sobre mortes de trabalhaddores nessa via:
v
Em
2005,
2
no períoodo de janeiroo a abril = 56 mortes;
em
e 2006 já havviam morrido 52 pessoas.
[...]
[
“Então a gente queria ppedir... A gentte queria
ajudar
aj
eles, porrque é muita m
morte por nada,, né? Vai
andar
a
de biciclleta, de repentee morre. Então
o a gente
queria
q
que isso não acontecessse mais. Então
o a gente
ta
a querendo preevenir isso fazeendo uma ciclo
ovia. E é
este
e o nosso proj
ojeto.”

Escola
E
Estadu
ual Barão do Rio Branco

Organizarr
palestraas,
examees
e
encaminhaamento para solucionar prroblemas
de saúde pública;
p
Conscienttizar os educanndos como ag
gentes de
saúde em suas comuniddades;
Aprimorarr a horta, a m
merenda e a cantina,
comunidadee
conscientiizando
a
para
melhorar a alimentaçãoo;
Inserir a quadra
q
que está fora da esccola para
dentro do prédio com o fechamento da
d rua;
Cobrir a quadra;
q
Elaborar leis proibinddo bares e qu
uiosques
próximos das escolas;
Aumentarr o número dee patrulhas e viaturas
da polícia em torno da eescola;
Rever o trráfego na regiãão da escola Barão
B
do
Rio Brancco (grande moovimento de caarros);
Cuidar daa praça ao laddo da escola Barão
B
do
Rio Bancoo;
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Afastar
vendedores
alimentos;
Melhorar a iluminação.

ambulantes

de

Centro Estadual de Educação Básica para
Jovens e Adultos

“A movimentação de pacientes que procuram o
Hospital do Câncer movimenta também um grande
número de ambulâncias no local, ambulâncias que
transportam doentes, que necessitam de cuidados
especiais no trânsito. Essa movimentação também
criou nos arredores do Hospital uma série de
atividades comerciais, que precisam e devem ser
organizadas e fiscalizadas.”

Escola
Municipal
Madureira

Mercedes

Martins

Manutenção das vielas do Jardim Shangri-la:
[...] a prefeitura quer vender, só que a gente queria
pedir que não seria possível, porque... assim, o bairro
é muito pequeno, e não tem lugar pras crianças
passarem, né?

Recapear as ruas do Jardim Shangri-la;
Melhorar as calçadas;
Manutenção dos bueiros;
Melhorar a iluminação pública;
Melhorar a segurança;
Podar árvores;
Criação de áreas de lazer;
Cobrir a quadra;
Construir um parque para as crianças;
Construir um campo de futebol.
[...] Bom, a nossa Escola queria que essas, uma
dessas, fosse realizada, porque a escola precisa, e
agradece muito. Obrigada”.

Colégio Estadual Nilo Peçanha
Enviou ao Ippul seu Plano de ação, no
qual se propõe identificar os principais
problemas que afligem o bairro e a sociedade,
desenvolvendo junto aos alunos noções de
orçamento participativo, equipamentos públicos
e suas deficiências, resultando na coleta e
sistematização de dados referentes aos problemas
do bairro. Não enviou, posteriormente, um
relatório com suas propostas, nem participou da
Conferência.

Melhorar o atendimento e a estrutura dos
postos de saúde;
Construir postos de saúde no Jardim Europa,
Jardim São Jorge, Jardim Mazzei, Jardim
Santa Mônica, Parque Ouro Verde e Jardim
Sabará;
Contratação de médico para o posto de
saúde do Jardim Shangri-la B;
Construir módulo policial e aumentar
segurança nas ruas;
Conservar e limpar as vias públicas;
Eliminar calçadas quebradas e com buracos
e eliminar buracos no asfalto;
Limpar banheiros públicos e terrenos
baldios;
Manutenção de praças;
Inserir rede de esgoto e iluminação em
vários bairros;
Aumentar sinalização de trânsito em vias de
grande fluxo;
Instalar semáforos para pedestres;
Aumentar a quantidade de ônibus em
diversas linhas;
Desentupir bueiros;
Melhorar a iluminação pública;
Limpar e acabar com o mato das vias e
locais públicos;
Aumentar o número de garis;
Disponibilizar rede de esgoto em vários
bairros;
Melhorar as vias de acesso ao Estádio do
Café;
Asfaltar Jardim São Pedro;
Limpar terrenos baldios;
Podar árvores;
Aumentar o policiamento de trânsito
Melhorar posicionamento do semáforo da
Rua Goiás, entre Hugo Cabral e
Higienópolis;
Aumentar a quantidade de ônibus para
Aquiles Stenghel, Avelino Vieira, Ecoville e
Jardim Paraíso.
[...] Muitas vezes, como nós sempre ouvimos aqui,
muitos vão procurar os postos, mas estão fechados ou
são tratados como se fossem alguns pedintes, que vão
lá para mendigar uma saúde adequada para sua vila.
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Não tem remédio. Alguns não têm nem sequer médicos
para atender. Falta de cuidados nesses postos.
Alguns bairros, porque nós do CEEBJA, nós temos
muitos alunos de vários bairros, vários bairros...
Então cada um trouxe o problema do seu bairro, nós
discutimos e fizemos essa proposta.
[...] o bosque central virou ponto de drogas e
albergue para mendigos. Era um dos pontos mais
lindos. Eu lembro quando eu tinha a idade de oito
anos, quando meu pai me levou a esse bosque, aonde
tinha ali alguns micos, alguns macacos ali que a gente
dava banana. Algo maravilhoso de lazer pra nós, que
infelizmente meus filhos não verão isso...
E pedimos realmente... Como essa casa [Câmara de
Vereadores] foi realmente fundada para que os
vereadores defendessem o interesse da população,
como lugar realmente consagrado aonde todos
possam ter os seus direitos preservados, lutados e
conquistados... Nós viemos pedir para que o futuro
nosso seja realmente melhor, mas para isso
precisamos que realmente estejam olhando com bons
olhos, ouvindo como estão ouvindo hoje, mas
atendendo com o coração realmente voltado à
população, para que Londrina venha realmente
despontar, despontar no Paraná, no Brasil e no
mundo, como uma cidade realmente revolucionária,
que vê e atende realmente a necessidade de seu povo.
Eu nasci aqui. Meus filhos nascerão aqui. E realmente
eu amo essa cidade. Eu amo essa cidade e gostaria
muito de ver meus filhos crescendo aqui e falando
‘pai, temos parque para ir...’ Algumas áreas que aqui
não são muito exploradas, como o turismo, é uma
cidade comercial, né? E felizmente tem tantas áreas
lindas aqui para ser exploradas como turístico, e
realmente não está sendo feito isto. Para que
realmente traga novos empregos, para que venha
empregar essa moçada toda aí, que estão com o futuro
aí, para que não venham se formar aqui e ir para
outras cidades, morar em outras cidades, trabalhar
em outras cidades deixando sua terra natal. É isso que
nós pedimos. Eu agradeço”.

Divisão, por eixos temáticos, das propostas do
Plano Diretor Jovem Participativo - Região
Central
Eixo 1: Sustentabilidade para o
desenvolvimento urbano, rural e regional
Áreas verdes e arborização
1. Podar árvores;
2. Podar árvores.
Eixo 2: Gestão democrática da cidade
Controle social
1. Conscientizar os educandos como agentes de
saúde em suas comunidades;
2. Aprimorar a horta, a merenda e a cantina,
conscientizando a comunidade para melhorar
a alimentação.

Eixo 4: Infra-estrutura de saneamento,
energia, comunicação, sistema viário,
transporte e mobilidade
Trânsito e sistema viário
1. Construir ciclovia na avenida Brasília;
2. Rever o tráfego na região da escola Barão do
Rio Branco (grande movimento de carros);
3. Aumentar sinalização de trânsito em vias de
grande fluxo;
4. Instalar semáforos para pedestres;
5. Melhorar as vias de acesso ao Estádio do
Café;
6. Melhorar posicionamento do semáforo da
Rua Goiás, entre Hugo Cabral e
Higienópolis.
Transporte coletivo
1. Aumentar a quantidade de ônibus em
diversas linhas;
2. Aumentar a quantidade de ônibus para
Aquiles Stenghel, Avelino Vieira, Ecoville e
Jardim Paraíso.
Pavimentação
1. Recapear as ruas do Jardim Shangri-la;
2. Melhorar as calçadas;
3. Eliminar calçadas quebradas e com buracos e
eliminar buracos no asfalto;
4. Asfaltar Jardim São Pedro.
Iluminação pública
1. Melhorar a iluminação;
2. Melhorar a iluminação pública;
3. Inserir iluminação pública em todos os
bairros;
4. Melhorar a iluminação pública.
Saneamento básico
1. Inserir rede de esgoto;
2. Disponibilizar rede de esgoto em vários
bairros.
Drenagem urbana
1. Manutenção dos bueiros;
2. Desentupir bueiros.
Eixo 5: Legislação urbanística e ambiental
Fiscalização
1. Cuidar da praça ao lado da escola Barão do
Rio Banco;
2. Afastar vendedores ambulantes de alimentos.
Mudanças na legislação
1. Elaborar leis proibindo bares e quiosques
próximos das escolas.

Eixo 3: Códigos de obras e de posturas
Não teve propostas.
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Eixo 6: Equipamentos sociais: públicos,
comunitários e habitação de interesse social
Equipamentos públicos
1. Manutenção das vielas do Jardim Shangri-la;
2. Conservar e limpar as vias públicas;
3. Limpar banheiros públicos e terrenos baldios;
4. Limpar e acabar com o mato das vias e locais
públicos;
5. Aumentar o número de garis;
6. Limpar terrenos baldios.
Cultura e lazer
1. Inserir a quadra que está fora da escola para
dentro do prédio com o fechamento da rua;
2. Cobrir a quadra;
3. Criação de áreas de lazer;
4. Cobrir a quadra;
5. Construir um parque para as crianças;
6. Construir um campo de futebol;
7. Manutenção de praças.
Segurança pública
1. Aumentar o número de patrulhas e viaturas
da polícia em torno da escola;
2. Melhorar a segurança;
3. Construir módulo policial e aumentar
segurança nas ruas;
4. Aumentar o policiamento de trânsito.
Saúde
1. Organizar
palestras,
exames
e
encaminhamento para solucionar problemas
de saúde pública;
2. Melhorar o atendimento e a estrutura dos
postos de saúde;
3. Construir postos de saúde no Jardim Europa,
Jardim São Jorge, Jardim Mazzei, Jardim
Santa Mônica, Parque Ouro Verde e Jardim
Sabará;
4. Contratação de médico para o posto de saúde
do Jardim Shangri-la B.

Divisão, por eixos temáticos, das propostas do
Plano Diretor Jovem Participativo - Zona
Rural
Eixo 1: Sustentabilidade para o
desenvolvimento urbano, rural e regional
Indústria, comércio e turismo
1. Incentivar mercado de trabalho
(fábricas, indústrias, etc.);
2. Instalação de cartório e banco.
Eixo 2: Gestão democrática da cidade
Eixo 3: Códigos de obras e de posturas
Não teve propostas.
Eixo 4: Infra-estrutura de saneamento,
energia, comunicação, sistema viário,
transporte e mobilidade
Pavimentação
1. Asfaltar.
Iluminação pública
1. Melhorar a iluminação pública.
Saneamento básico
1. Implantar rede de esgoto.
Eixo 5: Legislação urbanística e ambiental
Não teve propostas.
Eixo 6: Equipamentos sociais: públicos,
comunitários e habitação de interesse social
Cultura e lazer
1. Construir quadra de esporte coberta;
2. Construção de áreas de lazer.

RURAL
Segurança pública
Colégio Estadual de Guaravera

1. Aumentar policiamento (segurança).

Enviou suas propostas diretamente ao
Ippul;não participou da Conferência.

Saúde
1. Instalar posto de saúde 24h.

Instalar posto de saúde 24h;
Asfaltar;
Implantar rede de esgoto;
Construir quadra de esporte coberta;
Aumentar policiamento (segurança);
Incentivar mercado de trabalho
(fábricas, indústrias, etc.);
Construção de áreas de lazer;
Melhorar a iluminação pública;
Construir mais casas populares;
Instalação de cartório e banco.

Habitação
1. Construir mais casas populares.
Nos seus relatos, essas crianças e jovens
descrevem o cenário que os cerca, mostram o seu
ângulo de visão da realidade à sua volta, o seu
ponto de vista sobre a escola, o bairro, a cidade,
o mundo em que vivem...
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A taabela da pággina seguintee e os
gráficos
g
subsseqüentes moostram como
o estão
distribuídas
d
— nos eixos ttemáticos norrteadores
da
d leitura com
munitária — ass propostas feiitas pelo
público
p
infantoo-juvenil. Elaas estão agrupaadas por
região, a fim de permitir uuma compreen
nsão das
necessidades
n
e reivindicaçções regionaais, e a
comparação
c
coom os resultaados do Plano Adulto,
disponível
d
no 3º
3 capítulo deeste relatório.
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2.4.2 - Sistematização, Representações Gráficas e Análise da Distribuição das Propostas pelos Eixos
Temáticos e por Região
Eixos Temáticos Plano Diretor Jovem
Participativo

Zona
Sul

Zona
Leste

Zona
Oeste

Zona
Norte

Centro

Zona
Rural

Total

Eixo 1: Sustentabilidade para o
desenvolvimento urbano, rural e regional.

7

14

10

12

2

2

47

1
5
4

1
5
1

4

3

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

1
2
1

3
1

2
1

2
3
1

Eixo 2: Gestão democrática da cidade.

2

4

3

1

2

12

2

1
3

2
1

1

2

1
10
1

Conselhos.
Controle social
Acesso a informação
Intersetoriedade

2

6
13
9

2
2

10
7
2

Eixo 3: Códigos de obras e de posturas
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

8

28

19

21

20

2
1
4
1

5
8
8
2
2
2
1

6
5
2
2
1
2
1

7
3
2
6

6
2
4
4
2
2

Eixo 5: Legislação urbanística e ambiental

3

1

1

2

3

10

3

1

1

2

2
1

9
1

26

52

28

41

21

3
8
5
5
5

12
11
13
9
6
1

4
2
6
7
9

6
3
11
9
11
1

6

46

99

61

77

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
TOTAL
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2
1

3

99

1
1
1

26
19
21
16
6
8
3

5

173

7
4
4

2
1
1
1

31
24
44
35
36
3

48

10

341
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Eixoss temáticos: gráficos
g
e inteerpretações
Dos 6 grandes
g
eixoss temáticos que
orienttaram todo o debate, os que mais se
destaccaram junto aos
a jovens forram o eixo 6 —
Equippamentos sociiais: públicos, comunitárioos e
habitaação de intereesse social —,
— com 51% das
propoostas, e o eiixo 4 — Innfra-estrutura de
saneam
mento, enerrgia, comunicação, sisteema
viárioo, transporte e mobilidadee —, que reeúne
29% delas.
d
Em 3º lugar
l
ficou o eixo 1, relativvo à
Sustenntabilidade paara o desenvolvimento urbaano,
rural e regional (14%), em 4º, empatados, com
c
d propostas cada, os eixxos 2 — Gesstão
3% das
democrática da ciidade — e 5 — Legislaação
urbannística e ambiental. O eixxo 3, relativo ao
Códiggo de obras e de posturras, não receebeu
propoostas do públicco jovem.
Eixoss Temáticos PD
DJP

capacitação
c
e qualificaçãão reuniu 4%
4
das
propostas
p
do eixo
e
1.
Eixo 1: Sustenntabilidade paraa o desenvolvim
mento
u
urbano,
rural e rregional

4%

13%

15%

28%
21
1%

19%
Planejamento e Gestão.
Proteção ambiiental.
Áreas verdes e arborização.
Indústria, com
mércio e turismo.
Geração de em
mprego e renda.
Capacitação e qualificação.

14%
%
3%

No eixo 2, 83% das propostas dizem
respeito ao controle social, 9% aos consselhos, e
8%
8 ao acesso à informação.

51%
29%

Eixo 2: Gestão Democcrática da Cidad
de

3%

8%

9%

Eixo 1: Sustentaabilidade para o desenvolvimento
d
urbano, rural e regional.
r
Eixo 2: Gestão democrática
d
da ciidade.
83%

Eixo 4: Infra-esttrutura de saneam
mento,
energia, comuniicação, sistema viiário, transporte
e mobilidade.

Conselh
hos.
Controlee social
Acesso a informação

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

Olhando para
p
dentro de
d cada um dos
eixos temáticos, a fim de verificcar a distribuiição
nos suub-eixos, veriificamos que no eixo 1, quue é
6 sub-eixoos, a proteeção
constiituído por
ambieental recebeu o maior núm
mero de propostas
(28%)). Outros 21%
% relacionam
m-se às questtões
afetass à indústriaa, comércio e turismo. A
preocuupação com áreas verdess e arborizaação
ficou em 3º lugaar, tendo merrecido 19% das
propoostas. Geraçãão de empreggo e renda teve
t
15%, planejamennto e gestão 13% e, por fim,
f

Não foram formuuladas propo
ostas no
eixo
e
3 – Códiggo de obras e pposturas.

A maioria das ppropostas do eixo 4
(2
21%) está reelacionada aoo trânsito e sistema
viário.
v
Pavim
mentação receebeu 21% delas;
d
o
trransporte cooletivo teve 19%; a ilum
minação
pública
p
ficou em 4º lugar com 16%; drrenagem
urbana
u
teve 8%; saneam
mento básico 6%; e
resíduos
r
sólidoos urbanos 3%
%.
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Eixxo 4: Infra-estruutura de saneam
mento, energia,
c
comunicação,
sistema viário, trransporte e
m
mobilidade

Eixo 6: Equipamentos
E
s
sociais:
públicoos,
comunitárrios e habitaçãoo de interesse soocial
2%

8%

3%
27%

6%

21%

18%

16%
14%
19%

2
20%

21%
25%

Trânnsito e sistema viiário

Transporte coletivo

Equipam
mentos públicos

Educação

Pavvimentação

Iluminaação pública

Cultura e lazer

Segurança pública

Sanneamento básico

Drenag
gem urbana

Saúde

Habitação

Ressíduos sólidos urb
banos

Quando o assunto é legislaação
urbannística e ambiiental, eixo 5,
5 a preocupaação
maiorr dos jovens é a fiscalizaçção, que receebeu
90% das propostaas. Os 10% restantes esstão
relacionados à mudança
m
na legislação. Os
demaiis sub-eixos não
n tiveram prropostas: Estattuto
da ciddade, uso e occupação do soolo, e estudoss de
impaccto de vizinhannça.
E
Eixo
5: Legislaçção urbanística e ambiental

10
0%

90%

Gráficos
G
e anáálise da distribuição regio
onal
Depoiis dessa visão glob
bal da
distribuição
d
d propostas do PDJP, veremos,
das
v
abaixo,
a
como elas estão distribuídas porr região.
Foram
F
agrupadas, pelos eixos e su
ub-eixos
teemáticos, as propostas dee todas as esccolas de
cada
c
uma daas regiões, cchegando-se ao
a total
regional de propostas
p
em cada eixo/ssub-eixo,
como
c
mostra a tabela aanterior, quee faz a
sistematizaçãoo das informaçções.
Tal qual
q
os gráficos anteriores sobre a
distribuição
d
daas propostas ppelos eixos temáticos,
estes
e
devem ser interpretaados a partirr destas
leegendas: A coor azul escura representa o eixo
e
1, a
vermelha
v
o eixo 2. O eixxo 3 não esttá sendo
representado porque
p
não fooi citado peloss jovens.
O verde referee-se ao eixo 4,, o lilás ao eix
xo 5, e o
azul
a claro ao eixo
e
6.
S
ppara o desenvolviimento
Eixo 1: Sustentabilidade
urbano, rural
r
e regional.

Fisscalização
Mu
udanças na legisllação

No eixo 6,
6 campeão em
m propostas dos
jovens, o maior núúmero delas reefere-se a culttura
e lazeer (25%). As propostas
p
relaacionadas à saaúde
somarram 21% doo total do eixo.
e
Seguraança
públicca reuniu 20%
%. Os equipaamentos públiicos
em geeral mereceram
m 18%, a eduucação 14% , e a
habitaação 2%.

G
democráticca da cidade.
Eixo 2: Gestão
Eixo 4: Innfra-estrutura de saneamento,
energia, comunicação,
c
sistema viário, transsporte
e mobiliddade.
L
urbannística e ambiental.
Eixo 5: Legislação
E
sociais: públicos,
Eixo 6: Equipamentos
comunitários e habitação de interesse sociial.
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4%

4%

15%
4%
44%

Sul

Centroo

57%

17%

42%

7%
6%

14%
20%
4%

53%

Leste

50%

Rural

28%
30%
1%

16%

5%
46%

Oeste

31%
2%
2

16%
1%

53%

Com
m exceção apenas da zona Rural, as
demais elegeeram como suua prioridade número 1
os equipameentos sociais, eixo 6 (azul claro).
c
No
meio rural a maioria das ppropostas relaciona-se à
infra-estruturra, eixo 4 (verrde), que nas regiões
r
do
distrito-sede é o 2º eeixo que maais reúne
propostas/reiivindicações. A sustentabiliidade para
o desenvolvimento, eixxo 1 (azul escuro),
mereceu a preocupação de todas ass regiões,
m
na zonna Rural, e menor na
tendo sido maior
Central. A gestão ddemocrática, eixo 2
(vermelho), recebeu maais propostas na zona
(
Sul,
Rural (30%)), e menos naa zona Norte (1%).
Leste e Centtro atribuíram
m-lhe 4% das propostas.
p
Por fim, a legislação urrbanística e ambiental,
a
eixo 5 (liláss), só não teeve propostass na zona
Rural. Nas demais o perrcentual vario
ou de 7%
Leste).
(Sul) a 1% (L

Norte
27%

3%

Num
m nível aindda mais detaalhado de
análise, olhaando agora parra cada um do
os eixos, a
fim de verrificar como estão distrib
buídas as
propostas noos sub-eixos, teemos...
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Eixo 1: Sustentabiilidade para o
Desen
nvolvimento urbano,
u
Ruraal e Regional.
8%
Plan
nejamento e Gestãão
Protteção ambiental

33%

Áreaas verdes e arboriização

25%
%

Indú
ústria, comércio e turismo

Norrte

Geraação de emprego e renda
Capacitação e qualifiicação
17%
7%

17%

7%

21%

36%

Leste

29%
%

%
14%

43%

Sul

29%

14%

10%

10%

20%

Oeste

10%

50%

Num
ma visão geraal, do total de propostas
por sub-eixxo, verifica-se que dos sete que
compõe o eixxo 1, a proteçção ambiental recebeu o
maior númerro das proposstas (13 das 47,
4 ou seja
27,66%). Inddústria, coméércio e turism
mo vêm na
seqüencia, com
c
10 proppostas. Áreas verdes e
arborização ocupa
o
a 3ª posição, com 9 propostas;
p
na 4ª está a geração dee emprego e renda (7
propostas); em 5º lugar o planejamento
o e gestão
(6 propostass); em 6º capacitação e qu
ualificação
(2 propostass). A produção agrícola nãão recebeu
propostas doos jovens.
Olhhando-se, agoora, para ass regiões,
pode-se ver que
q na Leste, Sul e Oeste a proteção
ambiental foi
f
o sub-eixxo que receb
beu mais
propostas deentro do eixo 11. Já na Nortte, a maior
preocupação refere-se a pplanejamento e gestão.
As zonas Ruural e Centrall fizeram prop
postas em
apenas um sub-eixo
s
(cadaa), razão pelaa qual não
foi feita a representação gráfica. A Rural
apresentou duas
d
propostaas relativas a indústria,
comércio e turismo, e a Central tamb
bém duas,
ambas sobre áreas verdes e arborização.
Enqquanto a zonaa Leste reivin
ndica, em
segundo lugaar, áreas verddes e arborizaçção, a Sul
e a Norte dãoo maior ênfasee à geração dee emprego
e renda., e a Oeste às proopostas sobre indústria,
comércio e tuurismo.
No terceiro degrrau em quan
ntidade de
propostas, a Leste elegeuu indústria, co
omércio e
turismo. Na zona Sul houvve empate enttre os subeixos da inndústria, com
mércio e turissmo e da
capacitação e qualificaçãoo. Na Oeste empataram
e
planejamentoo e gestãoo, áreas verdes
v
e
arborização e geração de eemprego e ren
nda.
Em 4º lugar, na L
Leste, estão geração
g
de
emprego e renda
r
e planeejamento e gestão.
g
Na
Norte ficouu nesta possição o sub
b-eixo da
capacitação e qualificaçãoo.
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Eixo 2:
2 Gestão Deemocrática daa Cidade.
Como já foi dito (e pode ser vistoo na
z
tabelaa e gráficos anteriores), somente a zona
Rural não fez proppostas no eixoo 2. As zonas Sul
m duas propostas
e Cenntral, por suaa vez, fizeram
cada, ambas relaciionadas ao coontrole sociall. A
Zona Norte apressentou uma única propoosta,
tambéém relacionadda ao controlee social. Apeenas
as zoonas Leste e Oeste fizeram
m propostas em
mais de
d um sub-eixxo, como mosstram os gráfiicos
abaixoo.

Eixo 4: Infra-estrutura d
de saneamentto,
energia, com
municação, siistema viário
o,
transporte e mobilidade
Trânsito e siistema viário

Transporte coleetivo

Pavimentaçãão

Iluminação púb
blica

Saneamento
o básico

Drenagem urbaana

Resíduos só
ólidos urbanos

13%
25%

Su
ul
12%

Conselhos

50%

Controle social
Acesso a informação

7% 3%

25%

10%

18
%

7%

33%

7%

Lestte

29
%

29
%

75%

N
Norte

29%

Leste

%
5%

9%
%

11%

5%
32%

5%
11%
33%

14%

Oestte

10%
26%

Oestte
67%
10%
10%

30%

Centtro
20%
10%

Na regiãão Leste dee Londrina as
propoostas desde eixo
e
ficaram concentradas no
controole social (75%
%). Os outross 25% referem
m-se
a consselhos.
Na Oeste, 67% das proppostas referem
m-se
c
sociial, e 33% ao acessoo à
ao controle
inform
mação.

34%

33%

20%

P
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No eixo 4,
4 a zona Leste foi a que fez
mais propostas (228), seguida da Norte (221),
Centro (20), Oeste (19), Sul (8) e Rural (3).
Numa leittura global daa distribuição das
propoostas pelos sub-eixos, observa-se que
trânsitto e sistemaa viário está no topo das
preocuupações. Estte sub-eixo teve
t
26 das 99
propoostas (26%). A pavimentaação vêm loggo a
seguirr, com 21 proopostas, o traansporte colettivo
em 3ºº, com 19 prropostas, depoois a iluminaação
públicca (16), a drenagem urrbana (8), e o
saneam
mento básico (6).
Comparanndo as regiões, foi possível
verificcar que, na Sul,
S a pavimenntação é a maaior
preocuupação, tendoo recebido 500% das propostas
do eiixo. Na Lesste estão em
mpatadas, na 1ª
posiçãão, a pavimenntação e o traansporte coletiivo.
Nas regiões Norte, Oeste e Centtro o trânsito e o
ma viário mereeceram mais propostas
p
(33,, 32
sistem
e 30%
% respectivam
mente). Na zoona Rural houve
empatte entre trêês sub-eixos:: pavimentaçção,
iluminnação públicaa e saneamentoo básico.
A segundda maior prreocupação, nas
regiõees Sul e Lestee, é trânsito e sistema viáário.
Na Norte
N
é a ilum
minação públlica, na Oestte o
transpporte coletivoo, e no centrro, empatadass, a
pavim
mentação e a illuminação púbblica.
Em 3º luggar no rankinng das propostas
por suub-eixo, temoos... Sul: transporte coletivvo e
iluminnação públicaa; Leste: ilum
minação públlica,
saneam
mento,
drrenagem;
Norte:transpoorte
coletivvo; Oeste: pavimentação, iluminaação
públicca, drenagem
m urbana; Centro:transpo
C
orte
públicco, saneamentto, drenagem.
E no 5º luugar em numeero de proposstas,
o resíduos sóllidos urbanos, na
temoss, na Leste, os
Nortee a pavimentaação e a drenagem urbana,, na
Oestee o saneamentoo básico e os resíduos
r
sóliddos.

Fiscallização

M
Mudanças
na legiislação

3
33%

Centro
67%
%

Eixo 6: Equipamentos Soociais: públiccos,
comunitárioos e habitaçãoo de interessee social

Equipameentos públicos

Educação

Cultura e lazer

Segurança pú
ública

Saúde

Habitação

12%

19%

S
Sul
31%

19%

19%
%

Eixo 5:
5 Legislaçãoo Urbanísticaa e Ambientall
No eixo 5, relativoo à legislaação
urbannística e ambieental, apenas a zona Rural não
formuulou propostass. As regiões Sul, Leste, Oeeste
e Norrte fizeram proopostas só soobre fiscalizaçção:
3 da Sul,
S 1 (cada) da da Leste e da Oeste, e 2 da
Nortee. Apenas no Centro
C
é que foram
f
formulaadas
propoostas em dois sub-eixos, coonforme mostrra o
gráficco da coluna seguinte.
A fiscaliização mereeceu 67% das
propoostas (duas) daa zona Centraal, e as mudannças
na leggislação 33% (uma
(
propostaa).

12%

2%
23%

17%
%
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14%
32%

7%

Oeste
22%
25%

2%

15%
%

27%

7%

Norte

27%
22%
%

%
19%
29%

Centro
19%

33%

20%
%
40%

Rural
20%

20%

No eixo 6,
6 campeão em
m propostas dos
jovens, a campeã regional
r
tambbém foi a reggião
Leste,, que formuloou 52 (30%) de um totall de
173. A zona Norte
N
vem depois,
d
com 41
propoostas (23%), seguida da Oeste, com 28
(18%)), sul (26 – 15%), Centroo (21 – 12%)), e
Rural (5 propostas – 3%).

buição das
Vejaamos como fficou a distrib
propostas pelos sub-eixos::
Na região Sul, 31% das propostas
mpatados,
referem-se à educação (8 propostas). Em
em segundoo, vêm cultuura e lazer, saúde e
segurança púública (19% ddas propostas cada = 5
propostas). A preocupaçãoo com os equiipamentos
públicos de modo
m
generallizado reuniu 12 % das
propostas (3)).
Culttura & lazer ffoi a maior preeocupação
do público da zona Lestte, tendo meerecido 13
propostas (25%). Os equuipamentos pú
úblicos, de
modo geral, tiveram 122 propostas (23%), a
educação 11 (21%),a seguurança públicaa 9 (17%),
a saúde 6 (112%), e a habbitação teve 1 proposta
(2%).
Na zona Oeste a saúde foi o sub-eixo
s
da
que teve maais propostas (9 – 32%), seguida
segurança púública (7 – 255%), cultura lazer (6 –
22%),
equuipamentos ppúblicos (4 – 14%), e
educação (2 – 7%).
bém foram
Culttura & lazer e saúde tamb
os sub-eixos que tiveram mais propostaas na zona
Norte (11 propostas (27%
%) cada). A segurança
pública tevee 9 propostass (22%), equiipamentos
públicos 6 (15%), educaçção 3 (7%), e habitação
1 proposta (22%).
No Centro a grannde pedida tam
mbém está
t
7 das
relacionada à cultura e aoo lazer, que teve
21 propostass (33%). As propostas rellativas aos
equipamentoos públicos,, de mod
do geral,
representam 29% (6 ppropostas). Segurança
S
pública e saaúde tiveram, cada uma 4 propostas
(19%)
z
rural
Dass 5 propostas feitas pela zona
neste eixo, duas (40%) estão relaciionadas à
cultura e aoo lazer. Segurrança públicaa, saúde e
habitação tiveram uma proposta cad
da (20%).
q
de propostas tem
m relação,
A quantidade
certamente, com a gravvidade dos problemas
p
e cada uma dessas comun
nidades...
enfrentados em
Os gráficos daas páginas seguintes
o temático,
estabelecem uma comparaação, por eixo
ossível ter
entre as reggiões. Atravéss deles é po
uma visão mais rápida e clara de onde se
concentram as necessidaades e propostas das
r
pela óótica do públicco escolar.
respectivas regiões,
Na seqüência se faz, tam
mbém, a
onais (das
comparação com os resultados regio
pré-conferênncias) do Planoo Adulto.
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Comp
paração entree as regiões
Comparaação entre regiõões PDJP
Eixxo 1: Sustentabbilidade para o desenvolviment
d
to
urbanno, rural e regiional

C
Comparação
entrre regiões PDJP
P
Eixo 2: Gestão Dem
mocrática da Ciddade

4

3
14

12

2

10
1
8
0

6

Zona
Sul

Zona
Leste

Zo
ona
Oeeste

Zona
Norte

Centro

4

Tam
mbém no eixoo 4 o maior número
n
de
propostas foi formulado ppela zona Lesste (28 de
um total de 99). A zona N
Norte vêm deepois, com
21 propostass, seguida peelo Centro, co
om 20, a
zona Oeste, com 19, a Suul, com 8, e, por
p último,
a Rural, com
m 3 propostas.

2

0

No que diz respeito à sustentabiliddade
para o desenvolvim
mento, eixo 1, temos a seguinte
ordem
m (quantitativva) de reivinndicações: Quuem
mais formulou
f
proppostas foi a zoona Leste, deppois
a Norrte, Oeste, Sul, e por últtimo, empataddas,
Centro e Rural.
No eixo 2 - gestão democrática da
cidadde (gráfico na coluna ao laddo), a Zona Leeste,
mais uma
u vez, foi a que mais forrmulou propostas
(4). Em
E 2º lugar ficcou a Oeste, com
c
3 proposstas,
e em 3º, empatadaas com duas propostas
p
cada, a
Sul e a Central. A zona Noorte fez uma só
propoosta, e a rural não formulouu propostas neeste
eixo temático.
t

C
Comparação
enttre regiões PDJJ
Eixo 4: Innfra-estrutura de
d saneamento, energia,
c
comunicação,
s
sistema
viário,
transporte e mobilidade
30

25

20

15

10

5

0
Zona
Sul
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A legislaçção urbanístiica e ambienntal
recebeeu mais propoostas na zona Sul e no Cenntro
(3 prropostas cadaa). A zona Norte fez duas
d
propoostas neste eixo; a Leste e Oeste fizerram
uma proposta
p
cada.. A Rural não fez nenhuma..
Comparaação entre regiõões PDJP
Eixo 5: Legisllação urbanísticca e ambiental

3

2

1

0
Zona Sul

Zon
na
Lestte

Zona
Oeste

Zona
Norte

Centro
o

No eixo 6 a Zona Leste
L
se desttaca
novam
mente, lideranndo com 522 propostas. Em
seguidda está a Nortte, com 41 propostas. A Oeeste
vem depois,
d
com 28
2 propostas, seguida
s
pela Sul,
S
com 26,
2 pela Centrral, com 21, e pela Rural, que
fez 5 propostas
p
neste eixo.
Comparaação entre regiõões PDJP
Eixoo 6: Equipamenntos sociais: púbblicos, comunitáários
e habitaação de interessse social
60
50
40
30
20
10
0
Zona
Sul

Zonaa
Lestee

Zona
Oeste

Zonaa Centro Zonaa
Nortee
Ruraal

2.5 – Os Tijoolos do Futurro
Nadda melhor, parra fechar este relato dos
resultados doo Plano Jovem
m, do que um
m balanço
feito por queem esteve à ffrente dos traabalhos de
revisão do plano
p
diretor, e presente em
m todas as
etapas da leitura
l
comunnitária, o arrquiteto e
urbanista Giilson Jacob B
Bergoc. Trata--se da sua
fala de encerrramento da 1ª Conferênciaa do Plano
diretor Jovem
m Participativvo, realizada em 08 de
abril de 20066.
o ali, na
“[...] É, tinnha gente mee perguntando
hora do alm
moço, se eu esstava surpresso com as
proposta quue as criançaas, que os jovens
j
—
inclusive com
c
o pesssoal da educação/
e
estavam
alfabetizaçãoo de adultos —
apresentandoo aqui. E euu não to surp
preso. Eu
confesso praa vocês que não. Porque eu tenho
sempre muitaa confiança qque as criança
as e que os
jovens... quee todos os moradores desssa cidade
sabem muitoo bem os seus pproblemas. E é o que a
gente viu hooje aqui. Voccês estão de parabéns.
p
Porque vocêês estão dando
do uma grandee lição de
cidadania. É isso que a ggente está fazeendo aqui.
Vocês conheecem os baiirros de vocêês: Vocês
andam nos bairros
b
de voocês, vocês brrincam na
rua, usam a escola, brinccam na quadrra, vão na
praça... E é lá que vocês perccebem as
necessidadess que têm. Muuitas vezes a praça
p
está
tomada por mato,
m
a rua eestá cheia de buracos,
b
e
outras dificuuldades que aparecem no
o decorrer
desse dia-a-ddia que a gennte tem, e qu
ue a gente
conhece muito bem com
mo é que é. Agora,
A
eu
m
ccom isso tudo que vocês
estou, sim, maravilhado
tiveram a ouusadia de esttar apresenta
ando aqui.
Porque eu vii que muitos nnão só apresentaram os
problemas, como
c
também
m apresentara
am o que
vocês desejam pro futuro dde vocês. E isso é o que
tem de mais importante nna vida da gen
nte. Vocês
estão começçando a connstruir esse futuro.
f
O
futuro nosso é construídoo a partir de cada
c
ação
que a gente faz
f no presennte... É como uma
u
casa:
Pra gente coonstruir uma casa a gente precisa ir
juntando tijolinho
t
porr tijolinho. Aqueles
tijolinhos nãão têm nada a ver com a casa
c
lá no
começo, mass quando cheg
ega lá no fina
al, a gente
tem o abrigoo da gente. E essa casa é a nossa
cidade. E o tijolinho desssa cidade é ca
ada um de
nós que estaamos aqui hoje. Colocar no lugar
certo, na horra certa, a noossa contribuiçção... com
certeza nós vamos conseguir fazer uma
u
casa
muito mais bonita, muitto melhor, muito
m
mais
humana, e muito
m
mais jussta pra todos nós. E eu
acho que voccês estão de pparabéns, maiss uma vez.
Em momentoo nenhum eu tive dúvida de
d que não
ia ser coisa muito
m
bonita, muito legal, isso que a
gente está veendo aqui hojje. Eu acredito
o que isso
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é um exemplo pro Brasil.
B
Se toddas as cidadess do
Brasill fizessem o que a gente esttá fazendo aquui...
Tenhoo certeza que
q
nós taambém estam
mos
contriibuindo paraa que esse Brasil
B
todo seja
s
muitoo melhor. E o nosso tijolinhho pro Brasil está
e
colocaado. Está aquui nesse trabaalho maravilhhoso
que vocês
v
apresentaram aqui hoje.
h
Eu gostaaria
de aggradecer muuito, mas muuito mesmo, de
coraçção, toda a eqquipe que traabalhou pra isso
i
aconttecer. À Pattrícia [Patríciia Campana de
Castroo Fávaro] quue não mediu esforços, vaarou
noitess. À Betinha [Elisabeth Aparecida
A
Alvves]
que varou
v
noites aí pra conseeguir fazer esse
e
negóccio todo aqui funcionar. Aos professoores
todos que abraçaram essa caausa, que derram
momeentos preciossos de suass vidas. Tennho
certezza de que voccês devem terr deixado várrias
vezes seus filhos, suas filhas, em casa. Meu
M
muitoo obrigado! Mas
M não é praa mim não. Esse
E
obrigaado é um obrrigado em nom
me da cidade.É a
cidadde que agradeece a vocês, por
p vocês terrem
abraççado isso. Oss professoress têm um paapel
fundaamental na coonstrução desssa cidadania, na
constrrução desse futuro. Nuncca se esqueççam
disso. É por isso, gente, que a gente tem que
valoriizar muito o papel que essas pessooas,
muitaas vezes com um
u salário “m
michuruquinhha”,
fazem
m milagres neessa cidade. Vamos batallhar
juntoss, que eu tenho
t
certezaa que as coiisas
podem
m mudar sem
mpre pra meelhor. E vam
mos
acredditar que essee futuro está na mão de caada
um de
d nós. [...] Nós
N vamos enntregar pra essa
e
Casa, pra essa Cââmara, um Pllano Diretor que
contem
mplará todass essas propoostas que voocês
tiraraam aqui. Podeem ter certezaa disso. Todass as
propoostas que vocêês apresentarram, com certteza
vão contribuir pra que essa ciddade seja melhhor,
porquue elas vão estar coloccadas no Plaano
Diretoor. E eu convvido a todos pra
p que no diaa-adia,
ano-a-anoo,
dêem
continuidaade,
acomppanhem, vejaam o que estáá sendo feito pra
p
cidadde. Se não tiver feito, se não estiver senndo
feito aquilo
a
que voocês propuserram, cobrem. É a
nossaa obrigação. Cobrar, cobrrar daqueles que
nós ellegemos. Eless estão lá praa lutar pra quue a
gente consiga essaa melhora tooda que a geente
tanto deseja. Entãoo, eu agradeçoo mais uma veez a
todos.. Gostaria de
d agradecerr o Luiz [L
Luiz
Figueeira de Mello] também, e chamar ele pra
p
dar a palavra finaal, porque é a pessoa que tem
incenttivado e que deu toda a oportunidade
o
p
pra
gente poder trabaalhar com issso, em nome do
prefeiito, o Nedson, que também
m não abriu mão
m
de quue tivéssemos a possibilidaade de fazer essa
e
discusssão toda.

3 - COMPA
ARAÇÃO E
ENTRE OS PLANOS
ADULTO E JOVEM (PD
DPML & PD
DJP)
3.1 - Comparração por Eixoos Temáticos
Comparação eixxos temáticos:
C
P
Plano
Diretor Participativo
P
e
Plaano Diretor Jovvem Participativvo

Equipamentoss sociais:
públicos, com
munitários
e habitação de interesse
sociall

Legislação urrbanística
e ambieental

Infra-estruttura de
saneamento, energia,
e
c
omunicação,, sistema
viário, transsporte e
mobilid
dade

Código de obras
o
e de
postu
uras

Gestão democcrática da
cidad
de

Sustentabilidaade para o
desenvolvimento
urbano, rural e regional

0
PD
D Jovem

100

200

PD Participaativo

Há diferençças bastante significativass entre o
público aduulto e o público escolar ( na sua
maioria com
mposto por crianças e adollescentes).
Enquanto oss adultos direcionaram mais
m
a sua
atenção paraa a questão daa sustentabilid
dade para
o desenvolvim
mento, eixo 11, os jovens deeram mais
ênfase às quuestões relatiivas aos equipamentos
sociais, eixo 6.
O segundo eixo
e
a reunirr mais proposstas, tanto
dos adultos quanto
q
dos joovens, foi o 4 — infraestrutura de saneamento, energia, com
municação,
sistema viáriio, transportee e mobilidadee. A outra
coincidênciaa na classificcação dos eix
xos pelos
dois públicoss foi no eixo 3 — código de
d obras e
posturas, que ficou em úlltimo lugar paara ambos,
tendo recebbido 5 proppostas dos adultos
a
e
nenhuma doss jovens.
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O eixxo 5 — legisllação urbanísstica e ambienntal
— ficcou na 3ª possição para os adultos, e naa 5ª
para o público escoolar/jovem.
Já o eixo 1, da suustentabilidadde..., 1º coloccado
para os
o adultos, fiicou na 3ª coolocação paraa os
jovens.
E, porr fim, o eixo 6,
6 que está no topo em núm
mero
de prropostas feitaas pelos jovvens, fica naa 4ª
colocaação para o púúblico adulto.

No que diz respeito à ggestão democcrática da
cidade, eixoo 2, o sub-eiixo de maiorr destaque
entre os joveens foi o do coontrole sociall, segundo
colocado enntre os adulttos, que fizerram mais
propostas affetas aos coonselhos. O acesso à
informação também tevee mais propostas dos
adultos quue do púbblico jovem
m, e a
intersetorialiidade só teve propostas doss adultos.
Eixoo 2: Gestão Dem
mocrática da ciddade

3.2 - Distribuição
D
(comparativaa) das proposstas
pelos sub-eixos
Compparando os suub-eixos, denntro de cada um
dos eixos,
e
pode-sse verificar que,
q
no eixoo 1,
enquaanto os addultos demoonstraram mais
m
preocuupação com o planejameento e a gesstão
municcipal, o públiico jovem foocou sua atennção
princiipalmente nas questões ambbientais. Não que
os adultos
a
tenhaam menosprrezado o meio
m
ambieente, já que também fizerram um núm
mero
expressivo de proppostas relacionnadas à proteeção
ambieental e às áreas
á
verdes e arborizaçção.
Amboos os púbblicos demoonstraram estar
e
igualm
mente preocuupados com a geração de
empreego e renda. Os jovens foormularam, mais
m
que os
o adultos, prropostas relaccionadas ao teema
da inddústria, coméércio e turism
mo. Já o público
adultoo mostrou-se mais
m preocupado que o jovvem
com a questão daa capacitaçãoo e qualificaçção.
Por fiim, a produçãão agrícola só
s teve propostas
no Plaano Adulto.

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

Eixxo 1: Sustentab
bilidade para o desenvolviment
d
to
urbaano, rural e regional
20
18
16
PD
D Participativo

14

PD Jo
ovem

12
10

mo já foi dito, não recebeu propostas
O eixo 3, com
do público esscolar, apenass do adulto, e em menor
quantidade que
q os demais eixos.
Na questãoo da infra-eestrutura, eix
xo 4, as
propostas vindas
v
do ppúblico jovem foram
majoritárias em praticameente todos os sub-eixos:
trânsito e sistema
s
viárioo, transportee coletivo,
pavimentaçãão, iluminaçãoo pública, sa
aneamento
básico e dreenagem urbanna. Os adultos, por sua
vez, fizeram
m mais propostas que os jovens
j
na
questão dos resíduos
r
sóliddos urbanos.

8
6
4
2
0

PD Particiipativo

PD Jovem

P
Plano
Direttor Particiipativo de Londrina
L

188

L
Leitura
C
Comuniitária
Eiixo 4: Infra-estrrutura de saneamento, energiaa,
comuniicação, sistema viário,
transsporte e mobiliddade

Eixo 5:
5 Legislação urrbanística e ambbiental
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5
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D Participativo

PD Particiipativo

PD Jovem

No eixo 5 (gráfico ao lado), relativvo à
legislaação urbanística e ambieental, os jovvens
fizeraam propostaas apenas nas questtões
relacionadas à fisscalização e a mudanças na
legislaação. Contuddo, a preocuppação do público
jovem
m com a fiscaalização foi grande,
g
tal quaal a
dos adultos. Amboos direcionaraam a maioria das
propoostas do eixo para
p
este sub--eixo. Os aduultos
tambéém apresentarram propostas sobre o usso e
ocupaação do soloo, mudançass na legislaçção,
Estatuuto da Cidaade, e sobre os estudos de
impaccto de vizinhannça.
Equipamenntos públicoss, eixo 6, fooi o
centroo das atençõões, e conseqqüentemente das
reivinndicações e/ouu propostas doo público jovem.
Cultura e lazer, saúde e seggurança pública
foram
m os sub-eixoss com mais propostas.
p
Deppois
vieram
m aquelas reelacionadas aoos equipamenntos
públiccos em geral, à educação e à habitação.
Embora oss adultos tenhham aprovado, na
sua Conferência,
C
um
m número meenor de propostas
neste eixo, que parra eles ficou em 4º lugar, os
dois grupos
g
não destoam
d
significativamentee na
classificação dos sub-eixos
s
Paraa os adultos, é a
seguinnte a ordem
m, baseada no número de
propoostas (do maior
m
para o menor): 1)
Equippamentos púbblicos; 2) culltura e lazer;; 3)
educaação e seguraança pública (empatados);; 4)
habitaação e saúde (também
(
emppatados).

PD Jo
ovem

Eixo 6:
6 Equipamentoos sociais: públlicos,
comuniitários e habitaçção de interessee social
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CONSIDERAÇÕES FINAIS (Sugestão)
O bem–estar individual só pode existir,
verdadeiramente, se a coletividade estiver bem.
Ou, nas palavras de um dos principais sociólogos
da atualidade: “ a liberdade individual só pode
ser produto do trabalho coletivo, ou seja, só pode
ser garantida coletivamente” (BAUMAN, 2000).
Por isto, continua ele, é urgente, e de
vital importância para a renovação da política,
transformar as questões individuais, os
problemas pessoais, em questões de ordem
pública.
Na mesma linha de raciocínio do
sociólogo (polonês), pode-se prosseguir a
reflexão com o jurista brasileiro Dalmo Dallari,
para quem “tratar de política é cuidar das
decisões sobre problemas de interesse da
coletividade”. Contudo, insiste ele, “mesmo os
problemas políticos que aparentemente só
interessam a um indivíduo são, na realidade,
problemas de todos” (DALLARI, 1984, páginas
17 e 20).
A participação, que será sempre
política, é o grande instrumento dessa
transformação. Já em 1948, lembra Dallari, a
Declaração Universal dos Direitos Humanos
considerava a participação política um direito
fundamental de todos os indivíduos. Em seu
artigo 21 ela determina que “todo ser humano
tem o direito de tomar parte no governo de seu
país e que a vontade do povo será a base da
autoridade do governo”. (DALLARI, 1984,
páginas 26). E deve haver, para todos, “a mesma
possibilidade de agir com liberdade para formar
e externar as opiniões e que ninguém seja
impedido de manifestar livremente sua vontade
em relação aos assuntos de natureza política”
(DALLARI, 1984, p. 92).
Hoje são muito raras as Constituições
que não afirmam esse direito à participação em
igualdade de condições, fato que demonstra que
“já não existem condições para sustentar que a
desigualdade é justa e que só uma elite
privilegiada é que deve ter o direito de tomar as
decisões de interesse da sociedade” (DALLARI,
1984, p. 32).
Assegurado pela nossa Constituição e
regulamentado pelo Estatuto da Cidade, o direito
à participação pode nos conduzir um passo
adiante na conquista da igualdade, da liberdade,
do bem-estar coletivo, enfim, da felicidade... O

planejamento participativo pode melhorar, e
muito, o futuro das cidades, transformando-as em
espaços mais humanizados, democráticos,
igualitários, justos... Nessas cidades, afirma outro
sociólogo (também brasileiro) “há que se
reconhecer o conflito nas relações sociais (...) e
não poderá se transigir da presença dos setores
excluídos e organizados no processo de
elaboração do planejamento urbano” (PEREIRA,
2006).
Londrina também deu, através do
processo de participação popular descrito neste
relatório, um passo à frente rumo a esse futuro
desejável, bom e justo para todos os
londrinenses. A população descreveu sua
realidade (atual) e pintou o quadro do futuro que
deseja para si e para as próximas gerações. A
realização desses ideais depende, porém, dos
próximos passos dessa caminhada. Não basta
participar, é preciso colher os frutos dessa
participação... Resta ainda, como afirmou o
prefeito Nedson, “transformar esse sonho em um
projeto de Lei, em passos concretos para
trilharmos nos próximos 10 anos. Esse é o
trabalho!”
Fundamental para a realização desse
trabalho é a criação do Conselho da Cidade, e de
uma estrutura administrativa específica para a
implantação, acompanhamento e avaliação do
Plano Diretor Participativo do Município de
Londrina. Trata-se de fixar os meios para a
efetivação do planejamento, ou a “ponte” que
faça a travessia entre o sonho e a realidade.
Pra terminar, uma sugestão, que traduz,
com maestria, os desejos do povo aqui
registrados...
Sugestão
Antes que venham ventos e te levem
do peito o amor — este tão belo amor,
que deu grandeza e graça à tua vida —,
faze dele, agora, enquanto é tempo,
uma cidade eterna — e nela habita.
Uma cidade, sim, edificada nas nuvens,
não no chão por onde vais,
e alicerçada, fundo, nos teus dias,
de jeito assim que dentro dela caiba
o mundo inteiro: as árvores, as crianças,
o mar e o sol, a noite e os passarinhos,
e sobretudo caibas tu, inteiro:
o que te suja, o que te transfigura,
teus pecados mortais, tuas bravuras,
tudo afinal o que te faz viver
e mais o tudo que, vivendo, fazes.
(Thiago de Mello).
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