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APRESENTAÇÃO

Esse documento apresenta o resultado da aplicação da metodologia CDP para a formulação
da síntese da Leitura Técnica do Plano Diretor Municipal Participativo de Londrina, de
acordo com o conteúdo solicitado no Termo de Referência anexo ao Contrato DGS0134/2007.

Londrina, dezembro de 2008.
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INTRODUÇÃO

O presente documento tem como objetivo apresentar a sistematização das informações da
pactuação entre a leitura comunitária e leitura técnica, de forma a fornecer subsídios para o
orientar o planejamento do município de Londrina.
Para a sistematização destas informações, adotou-se a metodologia CDP, sendo (C)
Condicionantes, (D) Deficiências e (P) Potencialidades.
Entende-se por Condicionante, todas as características do município que são existentes e
que devem ser mantidas. São exemplos de condicionantes:
•

Infra-estrutura e serviços públicos existente;

•

Recursos naturais como córregos, áreas de preservação permanente, características
ambientais peculiares como morros, encostas ou outros que se façam pertinentes em
relação às questões ambientais;

•

Patrimônio arqueológico, arquitetônico ou cultural existente no município;

•

Características do uso e ocupação do solo consolidados;

•

Planos, programas e projetos desenvolvidos;

•

Características sócio-econômicas;

•

Outros que se façam pertinentes;

Deficiências são características negativas e que dificultam o desenvolvimento do município.
Podem ser exemplos de deficiência:
•

Carência ou inadequação de algum tipo de serviço público ou infra-estrutura;

•

Erosão progressiva, assoreamento ou poluição dos córregos, desmatamento,
deslizamentos, áreas alagadas;

•

Falta de preservação de edificações históricas, destruição de sítios arqueológicos;

•

Insuficiência de poder aquisitivo;

•

População instável devido aos trabalhos sazonais, desemprego;

•

Inexistência de fiscalização;

•

Elevado custo de manutenção;
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•

Dentre outras características negativas pertinente a cada temática analisada;

•

Outras que se façam pertinentes;

Potencialidade são todos elementos, recursos ou vantagens que podem ser considerados
como potenciais, e que ainda não foram aproveitados adequadamente. Podem ser
exemplos de potencialidades:
•

Equipamentos, infra-estruturas ou serviços públicos que estejam com a sua
capacidade ociosa;

•

Áreas propícias à expansão urbana, áreas adequadas para reflorestamento,
recreação, proteção ambiental;

•

Funções a serem desenvolvida nas áreas de valor histórico e cultural;

•

Capacidade de endividamento não utilizada;

•

Aproveitamento de iniciativas comunitárias;

•

Melhoria do atendimento da rede Municipal mediante atualização cadastral;

•

Jazidas minerais existentes no município e ainda não exploradas;

•

Outras que se façam pertinentes.

Em cada temática analisada, tanto através da leitura técnica quanto na leitura comunitária,
são apontadas quais são as C, D e P, sendo estas apresentadas em tabelas e
posteriormente espacializadas em mapas temáticos para compreensão de onde a mesma
se manifesta no espaço territorial.
Por Londrina se tratar de uma cidade grande, a análise do CDP, foi divida em UEP –
Unidade de Estudo de Planejamento, que tem por objetivo “dividir” o município em unidades
territoriais com a finalidade de facilitar a análise em porções menores, sendo possível uma
identificação mais profunda de cada temática. Pelo fato da revisão do plano diretor de
Londrina estar fundamentado na organização territorial baseado nas microbacias
hidrográficas, essas são as UEPs urbanas. Para a aplicação desta metodologia na área
rural, adotou-se como UEP os distritos rurais de Londrina, havendo desta forma as
seguintes UEPs:
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•

Microbacia do Ribeirão Jacutinga;

•

Microbacia do Ribeirão Lindóia;

•

Microbacia do Ribeirão Quati;

•

Microbacia do Ribeirão Cambé;

•

Microbacia do Ribeirão Limoeiro;

•

Microbacia do Ribeirão Cafezal;

•

São Luiz;

•

Espírito Santo;

•

Irerê;

•

Paiquerê

•

Maravilha;

•

Guaravera;

•

Lerrovile;

•

Warta;

Em cada uma destas UEPs foram determinadas condicionantes, deficiências e
potencialidades, considerando como subsídios para estes apontamentos a análise de todo o
material produzido através do trabalho referente à elaboração do plano diretor participativo,
sendo:
•

Documentos produzidos através da Leitura Técnica;

•

Documentos produzidos através das reuniões comunitárias, pré-conferências e
conferência do plano diretor participativo de Londrina;

Com a identificação dos C, D e P, foi produzido um mapa de cada uma destas
características na área urbana, sendo azul o mapa de condicionantes, magenta o mapa de
deficiências e amarelo o mapa de potencialidades.
As cores dos mapas foram determinadas levando-se em consideração a teoria das cores,
estando os mapas isolados definidos como cores primárias, para que ao cruzar as
informações, as cores também são “cruzadas”, produzindo desta forma cores secundárias.
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Finalizado o apontamento do CDP, os mapas são cruzados no intuito de identificar as áreas
prioritárias de ação, apresentando os seguintes tipos de áreas:
•

CDP – áreas em marrom, pois é o resultado do cruzamento do amarelo, magenta e
azul. Estes locais demandam ações estratégicas para o desenvolvimento municipal
pois apresentam características a serem mantidas, problemas a serem resolvidos e
potencialidades a serem aproveitadas.

•

CD – áreas em roxo, pois é o resultado do cruzamento do azul com magenta. Nestes
locais apresentam diretrizes de atendimento de demanda, pois se leva em
consideração características a serem mantidas e deficiências a serem sanadas.

•

CP – áreas em verde, pois se trata do resultado do cruzamento do azul com o verde.
Estes locais demandam diretrizes para o atendimento de uma situação a ser mantida
e uma potencialidade a ser aproveitada;

•

DP – áreas em laranja, pois se trata do resultado do cruzamento do magenta com o
amarelo. Estes locais demandam diretrizes para o atendimento de uma deficiência a
ser solucionada e uma potencialidade a ser aproveitada.

•

Alguns locais podem não ter nenhum tipo de cruzamento, se caracterizando apenas
como um condicionante, ou deficiência ou potencialidade.

Os cruzamentos das informações do CDP também foram também apresentados por UEPs,
sendo, as áreas prioritárias de ação subdividas por assuntos agrupados por alto, médio e
baixo da microbacia. Através desta análise, é possível identificar que, mesmo em uma
mesma microbacia, há características e prioridades diferenciadas conforme a sua
localidade.
O quadro das diretrizes e proposições trata-se do estabelecimento das medidas necessárias
para o desenvolvimento das ações, e a tabela síntese do cruzamento do CDP apresenta a
justificativa das mesmas.
Estas diretrizes servem como subsídio para a determinação de um plano de ação para a
administração municipal, indicando quais devem ser as prioridades do município em curto
médio e longo prazo, tendo por objetivo a eficiência da gestão pública.
Em cada área prioritária de ação, foram traçadas diretrizes e proposições, levando-se em
consideração todos os levantamentos já apontados durante o processo participativo, bem
como as demandas relacionadas às condicionantes, deficiências e potencialidades,
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resultando em um quadro com a definição de medidas urbanísticas, diretrizes políticas,
horizonte e instrumentos.
•

Medidas urbanísticas são ações que envolvem a elaboração ou execução de
projetos e planos necessários para o desenvolvimento das áreas prioritárias de ação;

•

Diretrizes políticas são as motivações e estratégias que envolvem o desenvolvimento
da área prioritária de ação;

•

Horizonte é a determinação do prazo para o desenvolvimento da ação podendo ser a
curto, médio ou longo prazo tendo em vista que o primeiro está relacionado a um
período de até 2 anos, o segundo até 6 anos e longo até 10 anos.

•

Instrumentos

fazem

referências

aos

subsídios

legais

que

envolvem

o

desenvolvimento da área prioritária de ação.
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CONDICIONANTES DEFICIENCIAS E
POTENCIALIDADES
GERAL
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ASPECTOS SÓCIO-ECONÔMICOS

CONDICIONANTE

DEFICIÊNCIA

POTENCIALIDADE

Principal atividade produtiva do município de
Londrina estando no setor terciário – Comércio e
prestação de serviços

Prestação

Comércio e serviços sendo é o setor mais
representativo em termos de arrecadação de
ICMS no município

Comércio e serviços sendo é o setor mais
representativo em termos de arrecadação de
ICMS no município

de

serviços

devido

à

produção

intelectual da cidade gerada pelas Universidades.

55% do valor adicionado em Londrina é gerado
pelo comércio e serviços
Setor Industrial
IAPAR e EMBRAPA favorecendo a aplicação da
ciência e tecnologia no agronegócio

O setor industrial em Londrina nos últimos 10
anos tem diminuído muito
De 1999 a 2006 o número de estabelecimentos
industriais de Londrina caiu 48%
Agregadores de tecnologias
Empreendimentos de base tecnológica para o
agronegócio

Agência de Turismo, Organizadoras de eventos
turísticos, guias de turismo, hotéis cadastrados
Setor de comércio e serviços

CEASA de Londrina

Região polarizada por Londrina está no ranking
dos maiores exportadores do setor de
agrobusiness
É a cidade mais bem estruturada para
atendimento ao turismo da região
Setor com o maior número de estabelecimentos,
sendo 83% das atividades econômicas, e também
é o setor que mais emprega.
Polarizador de mercadorias regionais
É o segundo maior CEASA do Estado polarizando
todo o Norte do Estado
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ASPECTOS SÓCIOS-ECONÔMICOS

CONDICIONANTE

DEFICIÊNCIA

POTENCIALIDADE

Movimentação da produção agrícola, pecuária e
mineral de Londrina e região norte transportada
por trens e aérea, ficando centralizada no
aeroporto de Londrina
Concentração de homicídios e tráfico de drogas
nos assentamentos subnormais de Londrina
51,24% da população Londrinense se encontra na
faixa etária de 20 a 54 anos
Ausência de uma política governamental de
âmbito estadual e municipal para divulgar as
vantagens do uso das tecnologias de informação
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EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS PÚBLICOS

CONDICIONANTE

DEFICIÊNCIA

POTENCIALIDADE

Secretaria Municipal da Mulher, tendo como
finalidade a implementação de políticas públicas
voltadas à promoção de igualdades entre homens
e mulheres
Secretaria Municipal da Mulher contanto com três
unidades para o desenvolvimento de suas
propostas
CAM – centro de Referência e Atendimento à
Mulher, prestando atendimento social, psicológico
e jurídico com ações situacionais, preventivas e
realização de campanhas, tendo como público
alvo mulheres em situação de violência.
Espaço Mulher – Centro de formação e
capacitação,
tendo
como
objetivo
desenvolvimento de atividades de caráter
formativo junto a mulheres em situação de
vulnerabilidade social

Falta de recursos humanos e equipamentos no
CAM
Serviços
centralizados,
descentralização

necessitando

de

Casa deApoio Canto de Dália, sendo um abrigo
destinado a acolher temporariamente mulheres
com seus filhos e filhas que estejam em situação
de violência doméstica com risco de vida
Secretaria Municipal do Idoso, desenvolvendo
ações de atenção integral ao idoso na área
urbana e rural de Londrina
Convênio com a Rede de Assistência Social

Cursos de Educação Física e Serviço Social das
universidades possibilitando o desenvolvimento
de projetos de extensão universitária.

CRAS – existindo 13 distribuídos na áreas urbana
e rural
Secretaria Municipal de Assistência Social
PROVOPAR
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EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS PÚBLICOS

CONDICIONANTE

DEFICIÊNCIA

POTENCIALIDADE

Projeto Viva – Vida
Caracterização de Londrina como importante
estrutura de serviços para atenção à saúde sendo
referência regional e estadual de serviços de
média e alta complexidade tanto no setor público
quanto no setor privado.
FEL – Fundação de Esporte de Londrina
Projetos de Incentivo ao esporte
ALB – Associação Londrinense de Basquetebol;
CLMTBC – Clube Londrinense de Mountain Bike e
Ciclismo;
ULB – União Londrina Basketball;
Instituto Vagner Nunes;
ALJ – Associação Londrinense de Judô;
Associação Oguido Dojô;
Associação Londrinense de tenistas;
Associação Londrinense de Vôlei de Praia;
Clube Londrinense de Xadrez;
Associação Amigos do Bocha Sul – Americana;
Associação de Pais, Mestres, Funcionários da
Escola
Conselho Municipal do Direito a Mulher
Conselho Municipal de Assistência Social

Participação do Conselho Municipal do Direito a
Mulher
Participação do Conselho Municipal de
Assistência Social
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EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS PÚBLICOS

CONDICIONANTE

Conselho Municipal de Cultura

Conselho da Saúde
Conselho da Educação
Conselho Municipal de Contribuintes
Conselho Municipal de Ciência e Tecnologia
Conselho Municipal do Meio Ambiente

Conselho Municipal do Idosos
Conselho municipal Anti-drgas – COMAD
Conselho da Juventude

DEFICIÊNCIA

POTENCIALIDADE
Participação com as atribuições de: definir a
prioridade na consecução da Política Municipal de
Cultura e apontar a prioridade para aplicação dos
recursos públicos destinados à cultura, acompanhar a
elaboração e opinar sobre a proposta orçamentária
do Município para a cultura, entre outros.
Participação do conselho de saúde na definição e
implantação das políticas públicas de saúde
Atuação do Conselho da Educação na definição e
implantação das políticas públicas
Participação do Conselho Municipal de Contribuintes
Atuação do Conselho Municipal de Ciência e
Tecnologia
Participação do Conselho Municipal do Meio
Ambiente na definição e implantação das políticas
públicas
Participação do Conselho Municipal do Meio
Ambiente na definição e implantação das políticas
públicas
Participação do Conselho municipal Anti-drgas –
COMAD
Participação do Conselho Municipal da Juventude na
definição e implantação das políticas públicas

Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com
Deficiência CMPDP

Participação do Conselho Municipal da Criança e do
Adolescente
Participação do Conselho Municipal dos Direitos da
Pessoa com Deficiência CMPDP

Secretaria Municipal da Mulher

Secretaria Municipal da Mulher

Conselho Municipal da Criança e do Adolescente
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EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS PÚBLICOS

CONDICIONANTE

DEFICIÊNCIA

POTENCIALIDADE

Secretaria Municipal de Gestão Pública
Secretaria Municipal de Governo
Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação
Secretaria Municipal de Planejamento
Secretaria Municipal de Meio Ambiente
Secretaria Municipal do Idoso
COHAB
Falta de um cadastro único de informações do
município, com banco de dados organizado
IPPUL

Falta de um cadastro multifinalitário em Londrina
Falta de estrutura física e recursos humanos no
Instituto

Autarquia Municipal de Saúde
COMDEC
Falta de um plano de gerenciamento de resíduos
sólidos urbanos, em atendimento à legislação
ambiental
Parceria da Secretaria da Mulher com a Delegacia
da Mulher, Programa Sentinela, Conselho Tutelar,
promotoria da comunidade
Programa Rosa Viva

Atuação do Programa Rosa Viva

Secretaria Municipal de Cultura
Secretaria da Fazenda
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ASPECTOS DE INFRA-ESTRUTURA E USO DO SOLO

CONDICIONANTE

DEFICIÊNCIA

Áreas com zoneamento atual ZC4 e ZC5

Muitos lotes sem uso compreendidos por este
loteamento

Áreas com zoneamento ZC1 e ZC2

Falta de lotes vagos
Falta de capacidade institucional do município
para o atendimento prioritário à população de
baixa renda

Política habitacional

Falta de políticas habitacionais para população de
baixa renda (0 a 3 salários mínimos)
Falta de zoneamentos para áreas de interesse
especial
Falta de eixos de ligação no sentido leste oeste
para as porções centrais

POTENCIALIDADE

Instrumentos do estatuto da cidade
implementação de políticas habitacionais

para

Programa de ZEIS

Falta de ligações norte sul interligando a região
central e as áreas norte e sul
Falta de centralidades no município, sendo
concentrado na região central
As principais vias da cidade não alcançam as
áreas periféricas, principalmente no sentido leste
da cidade
Aumento significativo do número de motocicletas
ao ano
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ASPECTOS DE INFRA-ESTRUTURA E USO DO SOLO
CONDICIONANTE
Frota de veículos no município
Transporte coletivo no município
35% do total de “viagens” em Londrina são
realizadas a pé
Vias com grande fluxo de bicicletas
CMTU – Companhia Municipal de Trânsito Urbano

DEFICIÊNCIA

POTENCIALIDADE

Elevado aumento da frota de veículos particulares
em detrimento do transporte coletivo
Falta de investimento para melhoria da qualidade
do transporte coletivo no município
Calçadas em Londrina pouco confortáveis, com
falta de acessibilidade aos pedestres e aos
portadores de necessidades especiais

Projeto Municipal Calçadas para todos em
Londrina

Falta de ciclovias na cidade

PR-445 como principal acesso à maioria dos
distritos – sendo uma das poucas pavimentadas.
Anel do Emprego como indutor de adensamento
e da ocupação dos bairros periféricos do
município e atrativo de atividades diversificadas

Projeto de estruturação e adequação viária –
PEEAV já aprovado legalmente
Projeto Arco Norte e o Plano Regional de
Desenvolvimento Estratégico
Limitações de expansão urbana a leste e a oeste
devido ao perímetro já estar na divisa com os
municípios de Cambé e Ibiporã
Existência de mais de 58 áreas de descartes
irregulares de resíduos de construção civil
Estação de tratamento de Esgoto
Construção de galerias de águas pluviais
ocorrendo paralelamente à pavimentação das
vias, sendo obrigatória a implantação de toda a
infra-estrutura pela Lei de Parcelamento
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PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DO MUNICÍPIO DE LONDRINA

ASPECTOS DE INFRA-ESTRUTURA E USO DO SOLO

CONDICIONANTE
Iluminação pública que contornam os
estabelecimentos de ensino

DEFICIÊNCIA

POTENCIALIDADE

Iluminação pública deficiente em torno destes
estabelecimentos causando insegurança aos
pedestres principalmente aos estudantes noturnos

Lei de uso e ocupação do solo

Lotes com dois zoneamentos
Falta de regulamento dos tipos de comércio na
ZC6 permitindo a instalação de comércios
regionais

Presença de comércio em todos os zoneamentos,
mesmo nas áreas estritamente residenciais

Falta de instrumentos técnicos para flexibilização
do uso do solo

Utilização dos instrumentos do Estatuto da
Cidade para flexibilizar os usos

Jardim Canadá como zona estritamente
residencial

Associação de moradores

Vila Nova, Vila Recreio e Shangrila

Ociosidade do potencial construtivo
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PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DO MUNICÍPIO DE LONDRINA

ASPECTOS AMBIENTAIS

CONDICIONANTE
Rio Tibagi

DEFICIÊNCIA

POTENCIALIDADE

Diminuição do Leito do Rio Tibagi
Associados
de
indústrias
potencialmente
poluidoras que causam impacto no Rio Tibagi e
suas águas que têm elaborado um selo de
Qualidade

COPATI – Consórcio Intermunicipal de Proteção
do Rio Tibagi – responsável pela gestão da bacia

Extração de areia no Rio Tibagi, possuindo 4
empresas de extração de areia

Baixa produção e má qualidade de areia extraída
tornando onerosa a produção e comercialização.
Dificuldade de acesso aos portos de areia no Rio
Tibagi devido às condições das estradas

Extração de argila do Rio Tibagi explorada por 3
empresas

Ilegalidade de diversas mineradoras de areia,
turfa e argila;

Pedreiras dentro do sítio urbano de Londrina

Conflitos gerados pelas pedreiras

Solo na área rural

Solo da área rural propício para a agricultura
intensiva

Solo na área urbana

Solo favorecendo a construção civil, inclusive para
fundações profundas

Ventos predominantes Leste-Oeste em maior
intensidade e em menor intensidade na direção
nordeste-sudoeste e sudeste-noroeste

Indústrias localizadas na região sudoeste afetam
bem menos a qualidade de vida da população,
pois os resíduos poluentes atingem bem menos a
aglomeração urbana

Mata do Ceará, Mata dos Tigres, Mata Ortari,
Mata Jaboticabal, Mata Jaime Canet, Mata do
Barão, Mata da Fazenda Guairacá, Mata de Ivo
Leão, Mata Rebojo
Legislação municipal dando obrigatoriedade aos
geradores de separar os materiais recicláveis dos
demais resíduos.

Poucos fragmentos florestais no município

Incentivos gerados pela RPPN – Reserva do
Particular do Patrimônio Natural
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PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DO MUNICÍPIO DE LONDRINA

ASPECTOS AMBIENTAIS

CONDICIONANTE

DEFICIÊNCIA

POTENCIALIDADE

Coleta seletiva implantada em todo o município
Parceria entre ONGS para a reciclagem – material
recolhido pelos catadores são colocados em
locais específicos, são recolhidos por caminhões
da prefeitura e transportados à galpões de
triagem das ONGs.
Parceria com a universidade Estadual de
Londrina através do departamento de engenharia
civil e CNPQ para construção de poços de
monitoramento de águas subterrâneas visando o
monitoramento ambiental de possíveis plumas de
contaminação do lençol freático.
Programa “reciclando vidas”, englobando 26 ongs
que fazem a coleta, triagem e comercialização do
material reciclável, promovendo a conscientização
da população.
Áreas de mata nativa

Matas que ainda não se transformaram em RPPN

Incentivos gerados pela RPPN – Reserva do
Particular do Patrimônio Natural

Excesso de pragas urbanas, como pombos,
cupins, baratas, etc, causando grande transtorno
à população
Falta de um plano diretor de arborização urbana e
recomposição de mata ciliar, exigido pela
promotoria
Área de Preservação Permanente - APP

Incentivos Fiscais
Recursos Federais e
recomposição da APP

Estaduais

para

a
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PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DO MUNICÍPIO DE LONDRINA

ASPECTOS DE CULTURA, EVENTOS, LAZER E TURISMO

CONDICIONANTE

DEFICIÊNCIA

POTENCIALIDADE
Desenvolvimento das atividades culturais no
município, dando apoio a todos os eventos
culturais que ocorrem na cidade

PROMIC – Programa Municipal de Incentivo à
Cultura

Poucos recursos disponibilizados ao programa

Descentralização de atividades culturais
Incentivo a projetos diversificados voltados à
produção cultural
Promoção da cultura em todas as regiões do
município de Londrina

FILO – Festival Internacional de Londrina

Pequena dotação orçamentária, e falta de
espaços culturais para o desenvolvimento de
atividades

Festival de Música de Londrina

Pequena dotação orçamentária

Festival de Dança de Londrina

Pequena dotação orçamentária

UNICANTO de Corais

Londrix – Festival Literário de Londrina

Festival Demosul – festival de bandas de rock
independentes
Exposição Agropecuária de Londrina

Evento de significância internacional, reunindo
todas as artes
Festival atuando na área artística e pedagógica,
tendo relevância Nacional e Latino Americana
Festival de abrangência Nacional
Evento de abrangência Nacional, que ocorre
anualmente, organizado pela Associação de Coral
UNICANTO de Londrina e UEL
Principal festival literário do sul do Brasil
oferecendo aos seus participantes várias
atividades relacionadas à literatura, como
palestras, lançamento de obras literárias e feira
de livros
Festival que reúne bandas de renome nacional,
bandas da cidade e da região
Evento nacional e internacional reunindo
pecuária, agricultura, comércio e indústria.
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PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DO MUNICÍPIO DE LONDRINA

ASPECTOS DE CULTURA, EVENTOS, LAZER E TURISMO

CONDICIONANTE

DEFICIÊNCIA

Auditório Casa do Caminho, Espaço Cênico do
SESC, Auditório da Associação Médica de Londrina,
Anfiteatro do Zerão, Anfiteatro Reverendo Jonas
Dias Martins, Anfiteatro do CESA-UEL, Anfiteatro da
Morfologia – UEL, Anfiteatro Maior do CCB – Dr.
Ciro Grossi – UEL, Auditório Casa da Cultura José
Gonzaga Vieira

POTENCIALIDADE
Londrina é o município mais bem equipado da
região metropolitana e de todo o Norte Pioneiro
em relação aos equipamentos de auditórios e
anfiteatros, sendo que polariza todas as atividades
que necessitam deste equipamento
Londrina é o único município da região
metropolitana e de todo o Norte Pioneiro a ter
equipamentos culturais relacionados a arquivos e
centros de Pesquisa

Centro de Educação e Pesquisa da UEL, Centro de
Pesquisa da EMBRAPA, IAPAR, CDPH – Centro de
Documentação e Pesquisa Histórica da UEL,
Arquivo Público da Prefeitura Municipal de Londrina,
Arquivo Público da UEL, IPPUL

Desenvolvimento
intelectual

tecnológico

e

a

produção

Centro de Artes, Centro Cultural Igapó, Centro
Beneficente Nipo-brasileira Imaculada Conceição,
Espaço Cultural SESC/Londrina – Centro, Cyber
Café Livraria Porto Megastore, Centro Cultural
Lupércio Luppi, Casa da Cultura José Gonzaga
Vieira, Casa de Cultura da UEL, Sede Cultural da
Associação Médica de Londrina e a Usina Cultural
de Londrina

Londrina é o município mais bem equipado da
região metropolitana e de todo o Norte Pioneiro
em relação aos centros culturais e casa de
memória.

Cine Shopping Catuaí, Cine Comtur e Cine Royal
Plaza Shopping

Londrina é o único município da região
metropolitana e de todo o Norte Pioneiro a ter
cinema

Museu Didático de Anatomia, Museu Histórico
Padre Carlos Weiss, Museu de Ciência e Tecnologia
de Londrina, Casa de Memória Madre Leônia Milito
e o Museu de Arte de Londrina

Londrina é o município mais bem equipado da
região metropolitana e de todo o Norte Pioneiro
em relação à museus

Atividades culturais na cidade o ano todo de
significância nacional e internacional, reunindo todas
as artes

Falta de um teatro municipal em Londrina

Polarização de atividades artísticas.
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PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DO MUNICÍPIO DE LONDRINA

ASPECTOS DE CULTURA, EVENTOS, LAZER E TURISMO

CONDICIONANTE
Biblioteca Pública Municipal, a Biblioteca SESC –
Aeroporto, Biblioteca Comunitária Virtual, Biblioteca
SESC Centro, Biblioteca de Secretaria Municipal de
Saúde, Biblioteca da UNIFIL, Biblioteca da Secretaria
Municipal de Planejamento, Biblioteca da Secretaria
Municipal de Agricultura e Abastecimento, Biblioteca do
Parque Arthur Thomas, Biblioteca do Instituto dos
Cegos, Biblioteca do Professor, Biblioteca Pública Ramal
Vila Nova, Biblioteca Pública Municipal Professor Pedro
Viriato Parigot de Souza, Biblioteca do Museu de Arte de
Londrina, Biblioteca do Museu Histórico de Londrina,
Biblioteca Melva Ruth Ueb – ISBL, Biblioteca do IAPAR,
Biblioteca do Centro de Ciências da Saúde – UEL,
Biblioteca de Assuntos Jurídicos – UEL, Biblioteca da
EMBRAPA, Biblioteca do Setor de Ciências Humanas –
UEL, Biblioteca do Setor de Odontologia – UEL,
Biblioteca da Escola Municipal Santos Dumont,
Biblioteca da Escola Municipal Ignês Corso Andreazza,
Biblioteca da Escola Municipal Carlos Kraemer,
Biblioteca da Escola Municipal Dr. Joaquim V. de Castro,
Biblioteca Infantil Monteiro Lobato, Gibiteca e Biblioteca
do Centro Cultural Lupércio Luppi
Espaço Cultural Laboratório de Imagem; Espaço Cultural
Ceddo; Espaço Cultural INBRAPE;Espaço Cultural
Galeria Augustus;Sala de Exposições José Antonio
Teodoro, da Secretaria Municipal de Cultura; Sala de
Exposições da Casa de Cultura da UEL; Sala de
Exposições da Biblioteca Pública Municipal; Sala de
Exposições da Casa de Cultura José Gonzaga Vieira
Bahiarte – Galeria de Artes e a Sala de Exposições do
Teatro Marista

DEFICIÊNCIA

POTENCIALIDADE

Londrina é o município mais bem equipado da
região metropolitana e de todo o Norte Pioneiro em
relação a bibliotecas

Londrina é o município mais bem equipado da
região metropolitana e de todo o Norte Pioneiro em
relação à espaços culturais
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PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DO MUNICÍPIO DE LONDRINA

ASPECTOS REGIONAIS

CONDICIONANTE

DEFICIÊNCIA

POTENCIALIDADE
Londrina e região possui potencial estratégico em
relação à sua localização, tendo acesso facilitado,
agilidade e praticidade a outras cidades, São
Paulo, e o Mercosul

Localização estratégica de Londrina e nós viários
que interliga este município aos demais da região.

Interligação e proximidade entre os principais
“nós” viários de circulação da rede urbana Norte
Paranaense, tendo facilidade de ligação com as
demais regiões do Estado
Centro Industrial brasileiro localizado no Estado
de São Paulo, e tendo Londrina fortes influências
com estes Estado lhe confere um grande
potencial de integração territorial dos países que
compõem o Mercosul
Londrina localizada em um ponto estratégico, pois
possui ligações para São Paulo e Foz do Iguaçu,
sendo esta uma importante rodovia do
MERCOSUL

Londrina como polarizador do espaço regional,
exercendo influência em vasta região do Estado

Londrina desempenhando funções de centro
metropolitano através de ações extra-regionais
em seus serviços de educação e saúde

Influência agroindustrial de Londrina através do
estabelecimento de cadeias produtivas expandida
para Apucarana e posteriormente à Maringá,
criando um eixo urbano industrial ao longo da BR
376 e BR369
Eixo urbano-industrial formado entre Londrina e
Maringá
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PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DO MUNICÍPIO DE LONDRINA

ASPECTOS REGIONAIS

CONDICIONANTE
Atividades industriais bem concentradas em
Cambé, devido à estruturação rodoviária, sendo
mais vantajoso fazer uma indústria em Cambé do
que em Londrina.

DEFICIÊNCIA

Infra-estrutura rodoviária que favorece a
integração e o desenvolvimento econômico
devido à facilidade de escoamento da produção,
sendo um atrativo para investidores e novas
instalações produtivas

Infra-estrutura rodoviária

Aeroporto de Londrina

Terminal Rodoviário de Londrina

Armazéns existente em Londrina

Sistema de telefonia fixa e móvel

POTENCIALIDADE

Vôos prejudicados devido à falta de um
equipamento para auxiliar os pousos e
decolagens em dias nubladas e chuvosos, ILS –
Instrument Landing Sistem

Aeroporto de Londrina sendo um dos maiores
aeroportos domésticos da Região Sul e estando
entre os 25 maiores do Brasil
Principal Terminal Rodoviário da Região
Um dos maiores terminais rodoviários do Brasil
Terminal Rodoviário de Londrina obteve o melhor
índice de satisfação dos seus usuários, de acordo
com a ABRATI – Associação Brasileira das
Empresas
de
Transporte
Rodoviário
Intermunicipal Interestadual e Internacional de
Passageiros
Grande parte dos armazéns são localizados na
área urbana de Londrina, ficando grande parte da
produção agrícola do município e região estocada
no município antes da distribuição às outras
regiões do Estado
Londrina conta com um dos mais eficientes
sistemas de telefonia do País
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PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DO MUNICÍPIO DE LONDRINA

ASPECTOS REGIONAIS

CONDICIONANTE
Agências bancárias existentes em Londrina

DEFICIÊNCIA

POTENCIALIDADE
Atração de clientes de toda a região, pois muitas
vezes os municípios não comportam mais que
uma agência ou posto de serviço bancário
Forte dependência da região metropolitana da
região central de Londrina

Transporte ferroviário de cargas – principais
produtos carregados – soja, farelo de soja, milho,
álcool hidratado, óleo vegetal, açúcar;
Transporte ferroviário de cargas – principais
produtos descarregados – fertilizantes (adubo e
uréia), cimento (a granel e ensacado) e derivados
de petróleo.

Londrina polarizador de produtos da região para
carga e descarga
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PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DO MUNICÍPIO DE LONDRINA

ASPECTOS DE EDUCAÇÃO E PRODUÇÃO INTELECTUAL

CONDICIONANTE

DEFICIÊNCIA

POTENCIALIDADE

Universidade Estadual de Londrina – polarizando
o ensino superior na região;
UNOPAR – Universidade Norte do Paraná –
polarizando o ensino superior na região;
UNIFIL – Universidade Filadélfia – polarizando o
ensino superior na região;

Localização central, sendo um grande pólo
gerador de tráfego;

Apresentação de um dos maiores índices
nacionais para a população com mais de 11 anos
de estudo – podendo significar mais qualificação
de mão de obra, podendo ser ofertado mais
serviços diferenciados, podendo incentivar o
desenvolvimento científico e tecnológico

Metropolitana IESB - – polarizando o ensino
superior na região;
PUC – Pontifícia Universidade Católica –
polarizando o ensino superior na região;
INESUL – Instituto de Ensino Superior de
Londrina
UTF – Universidade Tecnológica do Paraná - –
polarizando o ensino superior na região;
Londrina é o município com a menor taxa de
analfabetismo da região metropolitana e Norte
Pioneiro
ADETEC – Associação para o Desenvolvimento
Tecnológico de Londrina
INTUEL – Incubadora Internacional de Empresas
de Base Tecnológica da UEL
Parque Tecnológico Francisco Sciarra

Apresentação a segunda maior média de estudos
do Paraná

Aprimoramento tecnológico da região

Incentivos do SEBRAE
Associação de empresas de Software

30

PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DO MUNICÍPIO DE LONDRINA

CONDICIONANTES DEFICIENCIAS E
POTENCIALIDADES
NA MICROBACIA DO RIBEIRÃO JACUTINGA
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PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DO MUNICÍPIO DE LONDRINA

EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS PÚBLICOS

CONDICIONANTE

DEFICIÊNCIA

POTENCIALIDADE

Centro de Saúde Municipal Carnascialli
Posto de Saúde Parigot
Centro de Saúde Municipal Milton Gavetti
Posto de Saúde Aquiles Stenghel
Posto de Saúde Vivi Xavier
Posto de Saúde Chefe Newton
Centro de Educação Infantil Silvana Lopes
Centro de Educação Infantil Maria Helena
Januario I
Centro de Educação Infantil Criança Feliz
Centro de Educação Infantil Maria Helena
Januario II
Centro de Educação Infantil Milton Gavetti
Centro de Educação Infantil Emanuel
Centro de Educação Infantil Paula Ângela Zanardi
Centro de Educação Infantil Nova Vida
Centro de Educação Infantil Maria Cecília
Centro de Educação Infantil Antonieta Trindade
Centro de Educação Infantil Pequeno Príncipe
Centro de Educação Infantil AMPAS
Centro de Educação Infantil Regina Barros
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PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DO MUNICÍPIO DE LONDRINA

EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS PÚBLICOS

CONDICIONANTE
Colégio Estadual de Ensino Fundamental
Professora Lucia B. Lisboa,
Colégio Estadual de Ensino Fundamental
Professora Roseli Piotto Roehrig
Colégio Estadual de Ensino Fundamental
Professora Ubedulha C. Oliveira

DEFICIÊNCIA

POTENCIALIDADE

Índice de evasão escolar em torno de 20%
Índice de evasão escolar em torno de 15%

Escola Estadual de Ensino Fundamental Prof.
Lauro G. da V. Pessoa
Escola Municipal Professora Ruth Lemos
Escola Municipal Salim Aboriham
Escola Municipal Edmundo Odebrecht
Escola Municipal Professora Juliano Stinghen
Escola Municipal Padre Anchieta
Escola Municipal Professor Moacyr Teixeira
Escola Municipal Atanazio Leonel
Escola Municipal Ignez corso Andreazza
Escola Municipal Claudia Rizzi
CRAS
Projeto Viva-Vida
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PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DO MUNICÍPIO DE LONDRINA

ASPECTOS DE INFRA ESTRUTURA E USO DO SOLO

CONDICIONANTE
Bairros inseridos dentro de um manancial de
abastecimento de água
Área mais populosa de londrina situada na Bacia
do Ribeirão Jacutinga (Zona Norte)

DEFICIÊNCIA
Falta de ligação de esgoto

Disponibilidade da rede de esgoto no local

Bairros com grandes densidades habitacionais
em um manancial de abastecimento

Consolidação da centralidade existente na zona
norte

Maior oferta de comércio e serviços encontra-se
no bairro Cinco Conjuntos, seguido do Conjunto
Habitacional Vivi Xavier
Região Norte como uma das áreas de grande
crescimento
Bairro Vivi Xavier, sendo um dos bairros mais
populosos de Londrina
Bairro Parigot de Souza, sendo um dos bairros
mais populosos de Londrina
Vazios urbanos
Áreas públicas – praças

Destaque como bairro de oferta de comércio e
serviços na região norte

Concentração de domicílios com chefes de família
com renda de ½ a 1 salário mínimo.
Concentração de domicílios com chefes de família
com renda de ½ a 1 salário mínimo.
Vazios urbanos entre parcelamentos
Poucas áreas de praças dotadas de infraestrutura
Carência da área de equipamentos de cultura,
esporte e lazer

Áreas ociosa com infra-estrutura
Áreas públicas existentes e ociosas

Potenciais de

Capela São Miguel Arcanjo
Lei aprovada criando a rota de Heimtal e Warta
Heimtal como zona especial

POTENCIALIDADE

cultura,

lazer,

turismo e

do

patrimônio histórico de Londrina
Falta de políticas públicas para a preservação do
Heimtal

Potencial do patrimônio histórico e cultural de
Londrina
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PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DO MUNICÍPIO DE LONDRINA

ASPECTOS DE INFRA ESTRUTURA E USO DO SOLO

CONDICIONANTE
Loteamento agroindustrial Maria Estela

Parque Recreativo Fonteque

DEFICIÊNCIA

POTENCIALIDADE

Loteamentos fora do perímetro urbano e da área
de expansão urbana
Falta de regulamentação de loteamentos fora do
perímetro urbano
Loteamentos fora do perímetro urbano e da área
de expansão urbana
Falta de regulamentação de loteamentos fora do
perímetro urbano

35

PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DO MUNICÍPIO DE LONDRINA

ASPECTOS DE USO DO SOLO – OCUPAÇÕES IRREGULARES

CONDICIONANTE

DEFICIÊNCIA

Fundo do Jardim dos Campos

Ocupação irregular em área particular

Remanescente do C.H. Vivi Xavier
Fundo do Jardim Marieta

Ocupação irregular
Ocupação irregular em área pública

Fundo de Vale do Jd. Dos Campos
Fundo da Rua Ana C. Piacentini
Jardim dos Campos (fundo do C.H. Aquiles
Stenguel)
Fundo da Fazenda Primavera

POTENCIALIDADE
Locais aptos à regularização

Ocupação irregular em área de preservação
permanente
Ocupação em fundo de vale em uma bacia
manancial de abastecimento de água
Ocupação irregular em área pública
Ocupação irregular em particular

Locais aptos à regularização

Ocupação irregular em área particular
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PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DO MUNICÍPIO DE LONDRINA

ASPECTOS AMBIENTAIS

CONDICIONANTE

Córrego sem Dúvida (nascente do córrego
Jacutinga)

DEFICIÊNCIA

POTENCIALIDADE

Falta de vegetação na área de preservação
permanente

Uso misto das áreas de preservação ambiental
conciliando a conservação dos recursos hídricos
e áreas destinadas a lazer e recreação

Existência de duas ocupações irregulares
próximas ao córrego, denominadas Fundo de
Vale do Jardim dos Campos e Fundo da Rua Ana
C. Piacentini

Invasão de casas em uma pequena parte da APP

Córrego Mosel, tendo sua nascente área de
preservação permanente com vegetação

Falta de mata ciliar da APP

Córrego Pirapozinho
Córrego Poço Fundo

Falta de mata ciliar da APP
Falta de mata ciliar da APP

Ribeirão Jacutinga, sendo o manancial de
abastecimento de Ibiporã

Falta de mata ciliar da APP
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PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DO MUNICÍPIO DE LONDRINA

CONDICIONANTES DEFICIENCIAS E
POTENCIALIDADES
NA MICROBACIA DO RIBEIRÃO LINDÓIA
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PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DO MUNICÍPIO DE LONDRINA

EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS PÚBLICOS

CONDICIONANTE

DEFICIÊNCIA

POTENCIALIDADE

Mocós na Avenida Saul Elkind
Posto de Saúde Lindóia
Posto de Saúde Marabá
Centro de Sá·de Jardim Ideal
Posto de Saúde CSU
Centro de Sá·de Imagawa - Cabo Frio
Posto de Saúde Joπo Paz
Centro de Sa·de Pronto Atendimento Muni
Posto de Saúde Vila Casoni
Centro de Saúde Vila Ricardo
Posto de Saúde Maria Cecília
Centro de Saúde Municipal Fraternidade
Centro de Educação Infantil Padre Domingos
Rovedatti
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PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DO MUNICÍPIO DE LONDRINA

EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS PÚBLICOS

CONDICIONANTE

DEFICIÊNCIA

POTENCIALIDADE

Centro de Educação Infantil Menino Jesus
Centro de Educação Infantil Nossa Senhora de
Fatima
Centro de Educação Infantil Tia Nelma
Centro de Educação Infantil ABAC
Centro de Educação Infantil Pindorama
Centro de Educação Infantil Santa Rita
Centro de Educação Infantil Sebastiao Sanches
Sarauza
Centro de Educação Infantil Alaide Fausto de
Souza
Centro de Educação Infantil Marabá
Centro de Educação Infantil Iracema Helene
Centro de Educação Infantil Lindalva Silva
Basseto
Centro de Educação Infantil Débora Dias
Centro de Educação Infantil Malvina Poppi
Pedrialli
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PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DO MUNICÍPIO DE LONDRINA

EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS PÚBLICOS

CONDICIONANTE

DEFICIÊNCIA

POTENCIALIDADE

Escola Estadual de Ensino Fundamental Dr.
Fernando de B. Pinto
Colégio Estadual de Ensino Fundamental Olympia
Morais Tormenta
Colégio Estadual de Ensino Fundamental e
Ensino Médio Ana Molina Garcia
Ensino Fundamental e Médio Ceebja Londrina
Colégio Estadual de Ensino Fundamental e
Ensino Médio Tsuru Oguido
Colégio Estadual de Ensino Fundamental e
Ensino Médio Nilo Peçanha
Colégio Estadual de Ensino Fundamental e
Ensino Médio Dr. Willie Davids
Colégio Estadual de Ensino Fundamental e
Ensino Médio Benjamin Constant
Colégio Estadual de Ensino Fundamental e
Ensino Médio Marcelino Champagnat
Colégio Estadual de Ensino Fundamental e
Ensino Médio Professora Célia Moraes de
Oliveira
Colégio Estadual de Ensino Fundamental e
Ensino Médio Nossa Sra. Lourdes
Escola Estadual de Ensino Médio Tiradentes
Colégio Estadual de Ensino Fundamental e Médio
Pe. Wistremundo
Escola Estadual de Ensino Fundamental Conj.
Hab. Farid Libos
Escola Estadual de Ensino Fundamental
Eucaliptos
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PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DO MUNICÍPIO DE LONDRINA

EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS PÚBLICOS

CONDICIONANTE

DEFICIÊNCIA

POTENCIALIDADE

Colégio Estadual de Ensino Fundamental Prof.
Adélia D. Barbosa
Colégio Estadual de Ensino Fundamental Prof.
Jose Carlos Pinotti
Colégio Estadual de Ensino Fundamental e Médio
Beahir E. Mendonca
Colégio Estadual de Ensino Fundamental e Médio
João Sampaio
Escola Estadual de Ensino Fundamental Jose
Maria Escriva
Escola Municipal Professor Carlos Zewe Coimbra,
Escola Municipal Carlos Kraemer
Escola Municipal Aristeu dos Santos Ribas
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PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DO MUNICÍPIO DE LONDRINA

EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS PÚBLICOS

CONDICIONANTE

DEFICIÊNCIA

POTENCIALIDADE

Escola Municipal Anita Garibaldi
Escola Municipal Nara Manella
Escola Municipal Maria Cândida Peixoto Salles
Escola Municipal Jose Garcia Villar
Escola Municipal Professora Jovita kaiser
Escola Municipal Senador Gaspar Velloso
Escola Municipal Hikoma Udihara
Escola Municipal Haydee Colli Monteiro
Escola Municipal Sonia Parreira Debei
Escola Municipal Moacyr Camargo Martins
Escola Municipal Professor Jose Gasparini
Escola Municipal Nair Auzi Cordeiro
Escola Municipal David Dequech
Escola Municipal Neman Sahyun
Escola Municipal Professor Odesio Franciscon
Escola Municipal Professora Aurea Alvim Toffoli
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PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DO MUNICÍPIO DE LONDRINA

ASPECTOS DE INFRA-ESTRUTURA E USO DO SOLO

CONDICIONANTE
Região Norte como uma das áreas mais populosa
de londrina situada na bacia do Ribeirão Lindóia
Jardim Maria Luiza
Jardim Nova Olinda
Chácaras Vargas
Vazios urbanos
Áreas públicas – praças

DEFICIÊNCIA
Falta de ligação de esgoto

POTENCIALIDADE
Disponibilidade de rede de esgoto no local

Falta de pavimentação e rede de esgoto
Falta de pavimentação e rede de esgoto
Falta de pavimentação, de galerias e de rede de
esgoto
Vazios urbanos entre parcelamentos
Poucas áreas de praças dotadas de infraestrutura
Carência da área de equipamentos de cultura,
esporte e lazer

Áreas ociosa com infra-estrutura
Áreas públicas existentes e ociosas

Região Norte sendo uma das regiões mais
populosas e que mais cresce nos últimos anos
Maior oferta de comércio e serviços encontra-se
no bairro Cinco Conjuntos, seguido do Conjunto
Habitacional Vivi Xavier e Jardim Alpes

Destaque como bairro de oferta de comércio e
serviços na região norte

Jardim Ideal como um bairro com grande oferta
de comércio e serviços

Destaque como bairro de oferta de comércio e
serviços na região leste

Bairro Vivi Xavier, sendo um dos bairros mais
populosos de Londrina
Bairro Parigot de Souza, sendo um dos bairros
mais populosos de Londrina

Concentração de domicílios com chefes de família
com renda de ½ a 1 salário mínimo.
Concentração de domicílios com chefes de família
com renda de ½ a 1 salário mínimo.
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PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DO MUNICÍPIO DE LONDRINA

ASPECTOS DE INFRA-ESTRUTURA E USO DO SOLO

CONDICIONANTE

Zona Industrial 2

Bairro Cidade Industrial 1 e 2

DEFICIÊNCIA

POTENCIALIDADE

Considerando a direção dos ventos predominantes
(leste – oeste e nordeste – noroeste), esta zona
industrial se caracteriza como um potencial poluidor
da qualidade do ar urbano

Ociosidade da Zona Industrial 2 inserida na
Região Norte

Falta de uma melhor estruturação da Avenida
Angelina Ricci Vezozo para ligação da Zona
Industrial com a BR 369,
Concentração de domicílios com chefes de família
com renda de ½ a 1 salário mínimo.

Zona bem localizada em relação à infra-estrutura
logística da Rodovia BR-369

Falta de ligações entre a região norte e a região
central
Avenida Winston Churchill – via com grande
fluxo de veículos
Avenida Saul Elkind – via com grande fluxo de
veículos

Importante ligação Centro – norte

Falta de continuidade da Avenida Saul Elkind até
Cambé e Ibiporã

Avenida Saul Elkind como centralizadora de
atividades na Zona Norte

Atravessa toda a região norte no sentido lesteoeste, sendo uma avenida estruturante neste
sentido
Local apresentando-se com forte oferta de
comércio, serviços e trabalho

Área de expansão urbana
POOL de Combustíveis
Rodovia Carlos Strass
COMAVES

Via com grande fluxo de veículos
Indústria com grande potencial poluente

Vazios urbanos

Vazios urbanos entre parcelamentos
Poucas áreas de praças dotadas de infra-estrutura

Áreas ociosa com infra-estrutura

Áreas públicas – praças

Carência da área de equipamentos de cultura,
esporte e lazer

Áreas públicas existentes e ociosas
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PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DO MUNICÍPIO DE LONDRINA

ASPECTOS DE USO DO SOLO - OCUPAÇÕES IRREGULARES NO RIBEIRÃO LINDÓIA

CONDICIONANTE

DEFICIÊNCIA

POTENCIALIDADE

Ocupação irregular denominada Cilo III, estando
parte em local de risco por se tratar de uma área
de segurança do pool de combustível, e em parte
de uma APP
Fundo da Rua Café Arábica

Ocupação irregular no fundo da Rua Café
Arábica, estando parte dela em área pública e
outra em área de preservação permanente

Jardim das Paineiras

Ocupação em área pública, estando parte dela
em área de preservação permanente

Favela urbanizada apta a regularização

Ocupação irregular recente em área de
preservação permanente
Ocupação irregular, estando parte dela em área
de preservação permanente
Ocupação irregular, estando parte dela em área
de preservação permanente

Favela urbanizada apta a regularização

Jardim Pinheiros
Jardim fundo do Alto da Boa Vista
Jardim Belle Ville
Fundo de Vale Residencial Quadra Norte
Fundo de Vale do Conjunto Habitacional José
Belinati

Favela urbanizada apta a regularização

Ocupação irregular recente em área de
preservação permanente
Ocupação irregular em área de preservação
permanente
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PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DO MUNICÍPIO DE LONDRINA

ASPECTOS DE USO DO SOLO OCUPAÇÕES IRREGULARES NO RIBEIRÃO ÁGUA DAS PEDRAS

CONDICIONANTE
Jardim São Rafael
Rua Rosa Branca próximo ao Córrego Londrina
(Lixão esquina)
Jardim Sérgio Antônio
Jardim das Bananeiras
Fundo de Vale da Favela Santa Inês
Fundo de Vale Zirconio
Área centro comunitário Santa Fé
Fundo de vale do Jardim Santa Fé

DEFICIÊNCIA

POTENCIALIDADE

Área invadida é um antigo lixão, sendo que
algumas casas estão em área de preservação
permanente do Córrego Londrina
Ocupação irregular em
parte dela encontra-se
permanente
Ocupação irregular em
parte dela encontra-se
permanente

área pública, sendo que
em área de preservação
área pública, sendo que
em área de preservação

Ocupação irregular

Favela urbanizada apta a regularização
Favela urbanizada faltando apenas a escritura
dos lotes

Ocupação irregular em área de preservação
permanente
Ocupação irregular em área de preservação
permanente
Ocupação em área pública
Ocupação irregular em área de preservação
permanente

Jardim Santa Fé

Ocupação irregular

Favela urbanizada, apto à regularização, faltando
apenas a escritura dos lotes

Jardim Rosa Branca II

Ocupação irregular
Ocupação irregular, sendo que parte dela
encontra-se em área de preservação permanente
Ocupação irregular, sendo que parte dela
encontra-se em área de preservação permanente

Favela urbanizada, apto à regularização
Favela urbanizada, apto à regularização fora da
área de preservação permanente
Favela urbanizada, apto à regularização fora da
área de preservação permanente

Jardim Rosa Branca
Jardim Monte Cristo

47

PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DO MUNICÍPIO DE LONDRINA

ASPECTOS AMBIENTAIS

CONDICIONANTE
Ribeirão Lindóia – próximo ao pool de
Combustível

Córrego do Páteo 2, sendo uma nascente
afluente do Lindóia

Córrego do Topo

DEFICIÊNCIA

POTENCIALIDADE

Falta de vegetação na área de preservação
permanente
Ocupação irregular denominada Cilo III na APP
Qualidade da água ruim
Falta de vegetação na área de preservação
permanente
Qualidade da água ruim
Falta de vegetação na área de preservação
permanente

Uso misto das áreas de preservação ambiental
conciliando a conservação dos recursos hídricos
e áreas destinadas a lazer e recreação

Qualidade da água ruim
Córrego Ouro Verde

Falta de vegetação na área de preservação
permanente

Uso misto das áreas de preservação ambiental
conciliando a conservação dos recursos hídricos
e áreas destinadas a lazer e recreação

Qualidade da água ruim

Ribeirão Lindóia

Falta de vegetação na área de preservação
permanente
Qualidade da água ruim

Potencial para elaboração de um parque para
esporte e lazer

Ocupação irregular no fundo da Rua Café Arábica
Concentração de domicílios com chefes de família
com renda de ½ a 1 salário mínimo.

48

PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DO MUNICÍPIO DE LONDRINA

ASPECTOS AMBIENTAIS

CONDICIONANTE
Córrego do Veado

DEFICIÊNCIA
Falta de vegetação na área de preservação permanente

POTENCIALIDADE
Potencial para elaboração de um parque para
esporte e lazer

Qualidade da água ruim
Lago Norte

Qualidade da água ruim
Lançamento de efluentes domésticos

Córrego Cabrinha

Falta de vegetação na área de preservação permanente
Lançamento de efluentes domésticos

Potencial de esporte e lazer na região

Falta de vegetação na área de preservação permanente

Uso misto das áreas de preservação ambiental
conciliando a conservação dos recursos hídricos
e áreas destinadas a lazer e recreação

Córrego Ibia

Potencial de esporte e lazer na região

Lançamento de efluentes domésticos
Córrego Marabá

Falta de vegetação na área de preservação permanente

Uso misto das áreas de preservação ambiental
conciliando a conservação dos recursos hídricos
e áreas destinadas a lazer e recreação

Lançamento de efluentes domésticos
Córrego dos Crentes;

Falta de vegetação na área de preservação permanente

Uso misto das áreas de preservação ambiental
conciliando a conservação dos recursos hídricos
e áreas destinadas a lazer e recreação

Lançamento de efluentes domésticos
Córrego do Ai

Falta de vegetação na área de preservação permanente

Uso misto das áreas de preservação ambiental
conciliando a conservação dos recursos hídricos
e áreas destinadas a lazer e recreação

Lançamento de efluentes domésticos
Córrego do Fumo
Córrego Esperança

Falta de vegetação na área de preservação permanente
Falta de vegetação na área de preservação permanente

Córrego Palmital

Falta de vegetação na área de preservação permanente

49

PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DO MUNICÍPIO DE LONDRINA

ASPECTOS AMBIENTAIS

CONDICIONANTE

DEFICIÊNCIA

POTENCIALIDADE

Ocupações irregulares em áreas de fundo de vale
Concentração de domicílios com chefes de família
com renda de ½ a 1 salário mínimo.
Córrego Água das Pedras

Falta de vegetação na área de preservação
permanente

Uso misto das áreas de preservação ambiental
conciliando a conservação dos recursos hídricos
e áreas destinadas a lazer e recreação

Lançamento de efluentes domésticos
Qualidade da água ruim
Ribeirão Ibiporã
Córrego Londrina

Falta de vegetação na área de preservação
permanente
Ocupação irregular em área de preservação
permanente – Jardim São Rafael
Entulhos jogados no Córrego Londrina

Córrego João Paz

Falta de vegetação na área de preservação
permanente

Córrego Vezozzo

Lançamento de efluentes domésticos
Falta de vegetação na área de preservação
permanente

Córrego Mineral

Córrego Paraty

Lançamento de efluentes domésticos
Falta de vegetação na área de preservação
permanente
Lançamento de efluentes domésticos
Falta de vegetação na área de preservação
permanente
Lançamento de efluentes domésticos

Uso misto das áreas de preservação ambiental
conciliando a conservação dos recursos hídricos
e áreas destinadas a lazer e recreação
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PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DO MUNICÍPIO DE LONDRINA

CONDICIONANTES DEFICIENCIAS E
POTENCIALIDADES
NA MICROBACIA DO RIBEIRÃO QUATI
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PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DO MUNICÍPIO DE LONDRINA

EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS PÚBLICOS

CONDICIONANTE

DEFICIÊNCIA

POTENCIALIDADE

Posto de Saúde Leonor
Posto de Saúde Vila Nova
Posto de Saúde Novo Amparo
Centro de Saúde Municipal Mister Thomas
Posto de Saúde Santiago
Escola Municipal Mercedes Martins Madureira
Escola Municipal Maria Jose Carneiro
Escola Municipal America Sabino Coimbra
Escola Municipal Rev. Odilon Gonçalves Nocetti
Escola Municipal Pedro Vergara Correa
Escola Municipal Elias Kauam
Escola Municipal Eurides Cunha
Escola Municipal Professor Leônidas Sobrino
Porto
Escola Municipal Leonor Maestri de Held
Escola Municipal Professora Maria Tereza Meleiro
Amâncio
Escola Municipal Professora Mari Carrera Bueno,
CAIC
Escola Estadual de Ensino Fundamental Prof.
Cássio Leite Machado
Colégio Estadual de Ensino Fundamental e Médio
Sagrada Família
Colégio Estadual de Ensino Fundamental e Médio
Carlos de Almeida
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PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DO MUNICÍPIO DE LONDRINA

EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS PÚBLICOS

CONDICIONANTE

DEFICIÊNCIA

POTENCIALIDADE

Colégio Estadual de Ensino Fundamental e Médio
Prof. Polivalente
Escola Estadual de Ensino Fundamental Rui
Barbosa
Colégio Estadual de Ensino Fundamental e Médio
Prof. São Jose
Centro de Educação Infantil Ana Proveller
Centro de Educação Infantil Pequena Casa de
Centro de Educação Infantil Nazaré
Centro de Educação Infantil Tia Maria Julia
Centro de Educação Infantil Antonio Augusto
Faria
Centro de Educação Infantil Novo Amparo
Centro de Educação Infantil Victoria Mazetti
Dinardi
Centro de Educação Infantil Criança Futuro
Centro de Educação Infantil Irmãs de Betânia
Centro de Educação Infantil Mãe Rainha
Centro de Educação Infantil Gov. Jose Richa
Centro de Educação Infantil Guiomar Moreira
Centro de Educação Infantil Haydee Colli
Monteiro
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PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DO MUNICÍPIO DE LONDRINA

ASPECTO DE INFRA-ESTRUTURA E USO DO SOLO

CONDICIONANTE

DEFICIÊNCIA
Falta de ligação de esgoto, nos locais onde se
localizam as indústrias, e os grandes comércios

Avenida Brasília como um importante eixo de
comércio e serviços na cidade
Avenida Winston Churchill como importante eixo
de comércio e serviços na cidade
Jardim Leonor como um bairro com grande oferta
de comércio e serviços
Bairro Leonor como um dos bairros mais
populosos em Londrina
Parque Industrial Cacique

POTENCIALIDADE
Disponibilidade da rede de esgoto no local
Eixo de comércio e serviços na cidade
Eixo de comércio e serviços na cidade
Destaque como bairro de oferta de comércio e
serviços na região oeste

Concentração de domicílios com chefes de família
com renda de ½ a 1 salário mínimo.
Falta de pavimentação, esgoto, galerias
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PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DO MUNICÍPIO DE LONDRINA

ASPECTO DE INFRA-ESTRUTURA E USO DO SOLO

CONDICIONANTE
Região Norte de Londrina

Avenida Brasília (BR-369)

Avenida Winston Churchill

DEFICIÊNCIA
Falta de ligações entre a região norte e a região
central
Conflitos com o trânsito rodoviário e urbano
devido ao grande fluxo de veículos
Única ligação Cornélio Procópio – Londrina –
Maringá possuindo um grande fluxo rodoviário
Falta de transposição em desnível, contribuindo
para o congestionamento e aumento do risco de
acidentes com pedestres e veículos
Via com grande fluxo de veículos
Ponto de conflito no cruzamento da Av. Winston
Churchill com Av. Henrique Mansano
Via com grande fluxo de veículos

Avenida Rio Branco
Rodovia Carlos João Strass

Via com grande fluxo de veículos
Via com grande fluxo de veículos

Vazios urbanos

Vazios urbanos entre parcelamentos
Poucas áreas de praças dotadas de infraestrutura

Áreas públicas – praças

POTENCIALIDADE

Carência da área de equipamentos de cultura,
esporte e lazer

Importante ligação Centro – norte

Áreas ociosa com infra-estrutura
Áreas públicas existentes e ociosas
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PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DO MUNICÍPIO DE LONDRINA

ASPECTO DE USO DO SOLO – OCUPAÇÕES IRREGULARES

CONDICIONANTE

DEFICIÊNCIA

Favela Colosso

Ocupação irregular em área particular

Jardim Quati

Ocupação irregular
Ocupação irregular em área de preservação
permanente
Ocupação irregular em área de preservação
permanente
Ocupação irregular

Fundo de Vale do Jardim Paulista
Fundo de Vale Residencial Santa Mônica
Vila Marízia II
Fundo de Vale Favela Marizia

POTENCIALIDADE
Assentamento apto à regularização

Favela urbanizada apta a regularização

Ocupação irregular em área de preservação
permanente
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PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DO MUNICÍPIO DE LONDRINA

ASPECTOS AMBIENTAIS

CONDICIONANTE

DEFICIÊNCIA

POTENCIALIDADE

Ocupação irregular em área de preservação
permanente (Favela do fundo de vale Vila Marizia)
Concentração de domicílios com chefes de família
com renda de ½ a 1 salário mínimo.
Córrego Bom Retiro

Falta de vegetação na área de preservação
permanente

Uso misto das áreas de preservação ambiental
conciliando a conservação dos recursos hídricos e
áreas destinadas a lazer e recreação

Lançamento de efluentes domésticos

Ribeirão Quati

Qualidade da água ruim
Má qualidade da água, apresentação de um alto
índice de poluição industriais e de coliformes fecais
decorrentes de descarga de esgoto.
Problemas com segurança pública devido à mata no
meio da área urbana;
Ocupação irregular em área de preservação
permanente, no fundo de Vale do Jardim Paulista e
no fundo de Vale Residencial Santa Mônica
Falta de vias margeando o córrego
Grande número de indústrias que tem como
fazendo divisa com a área de preservação
permanente
Falta de vegetação na área de preservação
permanente
Grande concentração de indústrias próximas ao
Ribeirão Quati no bairro Indústrias Leves,
contribuindo para a degradação ambiental do
córrego

Uso misto das áreas de preservação ambiental
conciliando a conservação dos recursos hídricos e
áreas destinadas a lazer e recreação

PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DO MUNICÍPIO DE LONDRINA

ASPECTOS AMBIENTAIS

CONDICIONANTE

DEFICIÊNCIA

POTENCIALIDADE

Projeto Cuidando das águas promovido pela SEMA
em parceria com o Ministério Publico;

Projeto Cuidando das águas promovido pela SEMA
em parceria com o Ministério Publico para
desenvolvimento do monitoramento dos rios e de
projetos de educação ambiental

TAC – Termo de ajuste de conduta à empresas
poluidoras

TAC – Termo de Ajuste de Conduta

PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DO MUNICÍPIO DE LONDRINA

ASPECTO DE CULTURA, EVENTOS, LAZER E TURISMO

CONDICIONANTE
Catedral Metropolitana
Santuário de Graça
Templo Budista Honganji
Mesquita Muçulmana Rei Faiçal
Santuário Nossa Senhora Aparecida
Autódromo Internacional Ayrton Sena
Desfile de escolas de samba promovida pela Liga
das Escolas de Samba do Município, realizada no
autódromo Ayrton Senna, patrocinado pelo
PROMIC

DEFICIÊNCIA

POTENCIALIDADE
Potenciais de cultura, lazer, turismo e do patrimônio
histórico de Londrina

Potencial de esportivo e turismo

PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DO MUNICÍPIO DE LONDRINA

CONDICIONANTES DEFICIENCIAS E
POTENCIALIDADES
NA MICROBACIA DO RIBEIRÃO CAMBÉ

PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DO MUNICÍPIO DE LONDRINA

ASPECTOS SÓCIO-ECONÔMICO

CONDICIONANTE
A maioria da rede hoteleira se encontra na bacia do
Cambezinho

DEFICIÊNCIA

POTENCIALIDADE
Potencial de negócios e turismo

A maioria dos restaurantes estão localizados na
bacia do Cambezinho
56% dos estabelecimentos de comércios e serviços
estão localizados na região central de Londrina

Centralização de todas as atividades no centro
Região central como um grande
atratividades de comércio e serviços

pólo

de

PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DO MUNICÍPIO DE LONDRINA

AÚDE
EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS PÚBLICOS

CONDICIONANTE

DEFICIÊNCIA

POTENCIALIDADE

Policlínicas
Hospitais
Posto de Saúde Alvorada
Centro de Saúde Piza/Roseira
Posto de Saúde Municipal Jardim Tokio
Posto de Saúde Ouro Branco
Posto de Saúde San Izidro
Posto de Saúde Jardim Eldorado
Posto de Saúde Itapoa
Posto de Saúde Vila Brasil
PSF Central
Posto de Saúde Bandeirantes
Posto de Saúde Guanabara
Escola Municipal Mábio Gonçalves Palhano
Escola Municipal Maria Carmelita Vilela Magalhães
Escola Municipal Prof. Maria Irene Vicentini
Theodoro
Escola Municipal Melvin Jones
Escola Municipal Eugenio Brugin
Escola Municipal João XXIII

Concentração de atendimentos regionais e extraregionais, sendo Londrina um pólo de Saúde
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EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS PÚBLICOS

CONDICIONANTE
Escola Municipal Zumbi dos palmaresCAIC - Dolly
Jess Torre
Escola Municipal Corveta Camaqua
Escola Municipal Arthur Thomas
Escola Municipal San Izidro
Escola Municipal Santos Dumont
Escola Municipal Osvaldo Cruz
Escola Municipal Nina Gardemann
Escola Municipal Prof. Dr. Carlos da Costa Branco
Escola Estadual de Ensino Fundamental Barão do
Rio Branco
Colégio Estadual de Ensino Fundamental e Médio
Vani Ruiz Viessi
Escola Estadual de Ensino Fundamental Prof.
Margarida B. Lisboa
Colégio Estadual de Ensino Fundamental e Médio
Hugo Simas
Colégio Estadual de Ensino Fundamental e Médio
Prof. Vicente Rijo
Escola Estadual de Ensino Fundamental Jardim
Eldorado

DEFICIÊNCIA

POTENCIALIDADE

PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DO MUNICÍPIO DE LONDRINA

EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS PÚBLICOS

CONDICIONANTE
Escola Estadual de Ensino Fundamental Evaristo da
Veiga
Colégio Estadual de Ensino Fundamental e Médio
Prof. Jose A. Aragão
Colégio Estadual de Ensino Fundamental Médio
Machado de Assis
Escola de Ensino Fundamental e Médio Instituto de
Ed. Est Londrina
Colégio Estadual de Educação Infantil, Ensino
Fundamental Médio Instituto Lond. Educ. Surdos
Colégio Estadual de Ensino Fundamental Médio
Jose de Anchieta
Ensino Fundamental e Médio Ceebja Prof. Manoel
Machado
Centro Est. Educ. Prof. P. Maria R. Castaldi
Colégio Estadual de Ensino Fundamental e Médio
Prof. Newton Guimarães
Colégio Estadual de Ensino Fundamental e Médio
Dr. Gabriel C. Martins
Colégio Estadual de Ensino Fundamental e Médio
Dr. Heber S. Vargas
Colégio Estadual de Ensino Fundamental e Médio
Albino F. Sanches
Colégio Estadual de Ensino Fundamental e Médio
Paulo Freire

DEFICIÊNCIA

POTENCIALIDADE
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EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS PÚBLICOS

CONDICIONANTE
Escola de Estadual de Ensino Fundamental Carlos
Dietz
Escola de Estadual de Ensino Fundamental Jose H.
de Novaes
Colégio Estadual de Ensino Fundamental e Médio
Antonio de Moraes Barros
Escola de Estadual de Ensino Fundamental Prof.
Kazuco Ohara
Colégio Estadual de Ensino Fundamental e Médio
Dario Vellozo
Colégio Estadual de Ensino Fundamental e Médio
Dea Alvarenga
Centro de Educação Infantil Boa Esperança
Centro de Educação Infantil Nossa Senhora do
Carmo
Centro de Educação Infantil Padre Boa Ventura
Centro de Educação Infantil Matilde Vicentini
Centro de Educação Infantil Jurema Neves Canziani
Centro de Educação Infantil Esperança
Centro de Educação Infantil Tia Lana
Centro de Educação Infantil Dr. Jorge Dib Abussaf
Centro de Educação Infantil Anália Franco

DEFICIÊNCIA

POTENCIALIDADE

PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DO MUNICÍPIO DE LONDRINA

ASPECTO DE INFRA-ESTRUTURA

CONDICIONANTE

DEFICIÊNCIA

POTENCIALIDADE
Região central é a melhor dotada de infra-estrutura
relacionada à água, esgoto, iluminação pública e
pavimentação;

Região Central

Poços de monitoramento de águas subterrâneas para
o
monitoramento
ambiental
de
possíveis
contaminações do lençol freático;
Aterro sanitário localizado na bacia do
Cambé

Vazios urbanos concentrados na zona
leste e sul
Áreas públicas – praças na zona leste e
sul
Arborização Urbana
Portal de Versalhes
Colina Verde

Parceria com a universidade Estadual de Londrina
através do departamento de engenharia civil e CNPQ
para construção de poços de monitoramento de águas
subterrâneas visando o monitoramento ambiental de
possíveis plumas de contaminação do lençol freático.
Vazios urbanos entre parcelamentos

Áreas ociosa com infra-estrutura

Poucas áreas de praças dotadas de infra-estrutura
Carência da área de equipamentos de cultura, esporte e
lazer
Principalmente na região central, existem muitas árvores
antigas que já estão condenadas e ainda não foram
retiradas. Muitas vezes elas caem e causam transtornos
Falta de pavimentação, esgoto, rede de água, luz, galerias
e meio fio
Falta de galerias, sendo também um local com pontos de
alagamento

Fazenda Nata

Falta de galerias e pavimentação. Chácara de lazer que se
tornou loteamento residencial irregularmente.

Região Central

Em horários de pico, o trânsito é terrível tendo vários
pontos de congestionamento
Falta de estacionamentos

Áreas públicas existentes e ociosas
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ASPECTO DE INFRA-ESTRUTURA
CONDICIONANTE

DEFICIÊNCIA
Ponto de conflito no cruzamento da Avenida Tiradentes com
Av. Rio Branco e Av. JK

Avenida Tiradentes

Única ligação Cornélio Procópio – Londrina – Maringá
possuindo um grande fluxo rodoviário
Via com alto fluxo de veículos
Ponto de conflito no cruzamento da Avenida leste Oeste com
a Avenida Rio Branco

POTENCIALIDADE
Ponto de cruzamento de uma importante via que
atravessa o centro da cidade com a que faz a
interligação da região central com a norte

Ponto de cruzamento com uma importante via de
ligação leste oeste do centro com a via de
interligação entre a zona norte e a região central

Avenida Leste Oeste

Grande incidência de acidentes no cruzamento da Av. Leste –
Oeste com a Av. 10 de dezembro.
Ponto de conflito no cruzamento da Av. Leste Oeste com a
Rua Pernambuco
Grande índice de acidentes no cruzamento da Avenida Leste
Oeste com Av. José de Alencar
Local com grande fluxo de bicicletas

Avenida Maringá

Ponto de conflito no cruzamento da Avenida Maringá com a
Avenida Humaitá
Via com grande fluxo de veículos

Avenida Inglaterra

Ponto de conflito no cruzamento da Av. Inglaterra com a Av.
10 de dezembro

Av.Bandeirantes

Via com grande fluxo de veículos
Ponto de conflito no cruzamento da Av. Bandeirantes com a
Avenida JK

Avenida Santos Dumont

Via com grande fluxo de veículos
Ponto de conflito no cruzamento da Avenida Santos Dumont
com a Rua José Ribeiro
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Via com grande fluxo de veículos

Local com grande fluxo de bicicletas
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ASPECTO DE INFRA-ESTRUTURA

CONDICIONANTE
Avenida Presidente Castelo Branco, Rua Goiás, Av.
Santos Dumont

Av. Juscelino Kubitscheck

DEFICIÊNCIA

POTENCIALIDADE

Falta de ligações no sentido Leste-Oeste
Sobrecarga de fluxo viário destas avenidas devido à
falta de ligações no sentido Leste-Oeste
Ponto de Conflito no cruzamento da AV. JK com a
Av. Higienópolis – grande índice de acidentes de
trânsito
UNIFIL como pólo gerador de tráfego na Avenida JK
Colégio Delta como pólo gerador de tráfego na
Avenida
Colégio Londrinense como pólo gerador de tráfego
na Avenida
Grande incidência de acidentes no cruzamento da
Av. JK com Avenida Santos Dumont
Via com grande fluxo de veículos
Local com grande fluxo de bicicletas
Ponto de conflito no cruzamento da Rua Sergipe
com a Rua João Cândido

Rua Prof. João Cândido

Anel Viário formado pela Avenida JK e Leste Oeste,
distribuindo o fluxo local para as principais vias da
cidade

Ponto de Conflito no cruzamento da Rua Benjamin
Constant com a Rua João Cândido
Via com grande fluxo de veículos
Tráfego intenso destas vias, sendo que as mesmas
em horários de picos possuem congestionamento
São sobrecarregadas pois além de distribuírem o
fluxo local, também são o principal canal de
escoamento no sentido norte-sul
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ASPECTO DE INFRA-ESTRUTURA

CONDICIONANTE

Avenida Higienópolis

DEFICIÊNCIA

POTENCIALIDADE

Via com grande fluxo de veículos
Via comercial, com diversos estabelecimentos e
edifícios residenciais, de comércio e de serviços
Grande índice de acidentes no cruzamento da
Avenida de Higienópolis com Rua Montevidéu
Uma das poucas ligações no sentido centro – sul da
cidade

Av. Duque de Caxias

Via com grande fluxo de veículos

Avenida 10 de dezembro

Via com grande fluxo de veículos

Avenida Madre Leônia Milito
Rua Humaitá

Via com grande fluxo de veículos
Via com grande fluxo de veículos

Rua Quintino Bocaiúva
Avenida Presidente Castelo Branco

Via com grande fluxo de veículos
Via com grande fluxo de veículos

Rua Bahia

Via com grande fluxo de veículos

Av. Arthur Thomas

Via com grande fluxo de veículos

Local com grande fluxo de bicicletas

Rua Guaporé

Via com grande fluxo de veículos

Local com grande fluxo de bicicletas

Rua Pernambuco

Via com grande fluxo de veículos

Rua Goiás

Via com grande fluxo de veículos

Rua Senador Souza Naves

Via com grande fluxo de veículos

Avenida Celso Garcia Cid

Via com grande fluxo de veículos

Rua Pará

Via com grande fluxo de veículos

Local com grande fluxo de bicicletas

Local com grande fluxo de bicicletas
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Avenida Tiradentes

Local com grande fluxo de bicicletas

Rua Araçatuba

Local com grande fluxo de bicicletas
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ASPECTO DE INFRA-ESTRUTURA

CONDICIONANTE

DEFICIÊNCIA

POTENCIALIDADE

Rua Belém

Local com grande fluxo de bicicletas

Rua São Vicente

Local com grande fluxo de bicicletas

Rua Sorocaba

Local com grande fluxo de bicicletas

Rua Augusto Severo

Local com grande fluxo de bicicletas

Rua Araguaia

Local com grande fluxo de bicicletas
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ASPECTO DE USO DO SOLO

CONDICIONANTE

DEFICIÊNCIA

POTENCIALIDADE

Centro Histórico – concentração de edifícios
residenciais
Concentração de edifícios residências
Concentração de centros de negócios, comércios e
prestação de serviços

Necessidade de reorganização espacial, devido ao
grande fluxo de pessoas que dependem do centro
da cidade

Área com potencial para verticalização

Geração de conflito no sistema viário e
estacionamentos, somando-se a isto o fluxo de
moradores locais e da busca de moradores de
outros bairros pela oferta de comércios, serviços e
trabalho.

Predominância do uso residencial na área central é
benéfica contra a degradação do centro, por a
mesma manter a atividade de Centro Histórico,
inclusive em horários noturnos, quando grande
parte das atividades comerciais já cessaram.

Centro Histórico compreendendo o maior número
de unidades habitacionais de Londrina
ZC1 existente na área central ocupada
principalmente por usos residenciais
Maiores densidades habitacionais concentradas na
bacia do ribeirão Cambé, estando as mesmas
localizadas principalmente nos bairros: Vila
Ipiranga, Vila Brasil, Vila Recreio e Parque
Guanabara.

Concentração da verticalização na região Central

Concentração de atividades de Saúde na Rua
Senador Souza Naves e Av. Bandeirantes

Atendimento de Saúde de Londrina Regional e
extra-regional, atendendo serviços em nível
secundário e terciário

Avenida Tiradentes como importante eixo de
comércio e serviços
Rua Quintino Bocaiúva como importante eixo de
comércio e serviços

Eixo de comércio e serviços na cidade
Eixo de comércio e serviços na cidade
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ASPECTO DE USO DO SOLO

CONDICIONANTE
Avenida Leste Oeste como importante eixo de
comércio e serviços
Avenida Maringá como importante eixo de comércio
e serviços
Rua Araguaia como importante eixo de comércio e
serviços
Avenida Inglaterra como importante eixo de
comércio e serviços
Avenida Madre Leônia Milito – consolidando-se um
importante eixo de comércio e serviços
Avenida 10 de dezembro – importante eixo de
comércio e serviços
Av. Arthur Thomas – importante eixo de comércio e
serviços
Parque das Indústrias como um bairro com grande
oferta de comércio e serviços

DEFICIÊNCIA

POTENCIALIDADE
Eixo de comércio e serviços na cidade
Eixo de comércio e serviços na cidade
Eixo de comércio e serviços na cidade
Eixo de comércio e serviços na cidade
Eixo de comércio e serviços na cidade
Eixo de comércio e serviços na cidade
Eixo de comércio e serviços na cidade
Destaque como bairro de oferta de comércio e
serviços na região leste

Jardim Bandeirantes como um bairro com grande
oferta de comércio e serviços

Destaque como bairro de oferta de comércio e
serviços na região leste

Bairro Cilo 3 e Indústrias Leves como locais de
maior concentração de indústrias

Indústrias
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ASPECTO DE USO DO SOLO – OCUPAÇÕES IRREGULARES

CONDICIONANTE

DEFICIÊNCIA

POTENCIALIDADE

Jardim Cristal
Favela Abussafi

Ocupação irregular em área particular
Ocupação irregular em área particular

Jardim Franciscato II

Ocupação irregular em área pública

Jardim Franciscato I

Ocupação irregular em área pública

Jardim Novo Perobal I

Ocupação irregular em área pública

Fundo de Vale do Novo Perobal

Ocupação irregular
permanente

Jardim São Marcos

Ocupação irregular em área pública

Jardim Morar Melhor

Ocupação irregular em áreas pública, pois se trata
da área institucional do loteamento

Jardim Kobayashi

Ocupação irregular em área pública

em

área

de

Favela urbanizada apta a regularização

Favela urbanizada apta a regularização
preservação
Favela urbanizada apta a regularização, faltando
escritura

Favela urbanizada apta a regularização, faltando
escritura
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ASPECTOS AMBIENTAIS

CONDICIONANTE
Córrego Cacique

DEFICIÊNCIA

POTENCIALIDADE

Falta de vegetação na área de preservação
permanente

Uso misto das áreas de preservação ambiental
conciliando a conservação dos recursos hídricos e
áreas destinadas a lazer e recreação

Lançamento de efluentes domésticos
Córrego da Mata

Falta de vegetação na área de preservação
permanente

Uso misto das áreas de preservação ambiental
conciliando a conservação dos recursos hídricos e
áreas destinadas a lazer e recreação

Lançamento de efluentes domésticos
Córrego Barobé

Falta de vegetação na área de preservação
permanente

Uso misto das áreas de preservação ambiental
conciliando a conservação dos recursos hídricos e
áreas destinadas a lazer e recreação

Lançamento de efluentes domésticos

Ribeirão Cambé

Falta de vegetação na área de preservação
permanente

Uso misto das áreas de preservação ambiental
conciliando a conservação dos recursos hídricos e
áreas destinadas a lazer e recreação

Lançamento de efluentes domésticos
Qualidade da água ruim
Córrego Rubi

Falta de vegetação na área de preservação
permanente
Lançamento de efluentes domésticos

Uso misto das áreas de preservação ambiental
conciliando a conservação dos recursos hídricos e
áreas destinadas a lazer e recreação
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ASPECTOS AMBIENTAIS

CONDICIONANTE
Córrego Colina Verde

DEFICIÊNCIA

POTENCIALIDADE

Falta de vegetação na área de preservação
permanente

Uso misto das áreas de preservação ambiental
conciliando a conservação dos recursos hídricos e
áreas destinadas a lazer e recreação

Lançamento de efluentes domésticos
Córrego Água Fresca

Falta de vegetação na área de preservação
permanente

Uso misto das áreas de preservação ambiental
conciliando a conservação dos recursos hídricos e
áreas destinadas a lazer e recreação

Lançamento de efluentes domésticos
Córrego Capivara

Falta de vegetação na área de preservação
permanente

Uso misto das áreas de preservação ambiental
conciliando a conservação dos recursos hídricos e
áreas destinadas a lazer e recreação

Lançamento de efluentes domésticos
Córrego do Leme

Falta de vegetação na área de preservação
permanente

Uso misto das áreas de preservação ambiental
conciliando a conservação dos recursos hídricos e
áreas destinadas a lazer e recreação

Lançamento de efluentes domésticos
Córrego Guaruja

Falta de vegetação na área de preservação
permanente

Uso misto das áreas de preservação ambiental
conciliando a conservação dos recursos hídricos e
áreas destinadas a lazer e recreação

Lançamento de efluentes domésticos

Córrego Tucanos

Falta de vegetação na área de preservação
permanente
Lançamento de efluentes domésticos
Qualidade da água ruim

Uso misto das áreas de preservação ambiental
conciliando a conservação dos recursos hídricos e
áreas destinadas a lazer e recreação
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ASPECTOS AMBIENTAIS

CONDICIONANTE
Córrego do Pizza

DEFICIÊNCIA

POTENCIALIDADE

Falta de vegetação na área de preservação
permanente

Uso misto das áreas de preservação ambiental
conciliando a conservação dos recursos hídricos e
áreas destinadas a lazer e recreação

Lançamento de efluentes domésticos
Córrego Tico-Tico

Falta de vegetação na área de preservação
permanente

Uso misto das áreas de preservação ambiental
conciliando a conservação dos recursos hídricos e
áreas destinadas a lazer e recreação

Lançamento de efluentes domésticos
Córrego Monjolo

Falta de vegetação na área de preservação
permanente

Uso misto das áreas de preservação ambiental
conciliando a conservação dos recursos hídricos e
áreas destinadas a lazer e recreação

Lançamento de efluentes domésticos
Córrego Roseira

Falta de vegetação na área de preservação
permanente

Uso misto das áreas de preservação ambiental
conciliando a conservação dos recursos hídricos e
áreas destinadas a lazer e recreação

Lançamento de efluentes domésticos
Córrego do Inhambu

Falta de vegetação na área de preservação
permanente

Uso misto das áreas de preservação ambiental
conciliando a conservação dos recursos hídricos e
áreas destinadas a lazer e recreação

Lançamento de efluentes domésticos
Córrego do Bem-te-vi

Falta de vegetação na área de preservação
permanente
Lançamento de efluentes domésticos

Uso misto das áreas de preservação ambiental
conciliando a conservação dos recursos hídricos e
áreas destinadas a lazer e recreação

PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DO MUNICÍPIO DE LONDRINA

ASPECTOS AMBIENTAIS

CONDICIONANTE
Córrego São Lourenço

DEFICIÊNCIA

POTENCIALIDADE

Falta de vegetação na área de preservação
permanente

Uso misto das áreas de preservação ambiental
conciliando a conservação dos recursos hídricos e
áreas destinadas a lazer e recreação

Lançamento de efluentes domésticos
Córrego Cristal

Falta de vegetação na área de preservação
permanente

Uso misto das áreas de preservação ambiental
conciliando a conservação dos recursos hídricos e
áreas destinadas a lazer e recreação

Lançamento de efluentes domésticos
Falta de mata ciliar da APP
Córrego do Pica Pau Amarelo
Lançamento de efluentes líquidos domésticos e
industriais

Uso misto das áreas de preservação ambiental
conciliando a conservação dos recursos hídricos e
áreas destinadas a lazer e recreação
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ASPECTOS DE CULTURA, LAZER E TURISMO

CONDICIONANTE

DEFICIÊNCIA

POTENCIALIDADE

Catedral Metropolitana
Santuário de Graça
Templo Budista Honganji
Mesquita Muçulmana Rei Faiçal
Bosque Municipal Marechal Cândido Rondon
Calçadão

Necessita de revitalização
Necessita de revitalização

Museu de Artes
Museu Histórico Pe. Carlos Weiss
Biblioteca Pública Municipal

Potenciais de cultura, lazer, turismo e do patrimônio

Cine Teatro Ouro Verde

histórico de Londrina

Concha Acústica
Praça Rocha Pombo
Casas de relevância ao patrimônio cultural da
cidade
Praça Marechal Floriano Peixoto
Praça Primeiro de Maio
Casa da Criança
Praça Willie Davids
Edifício do Correio

Necessita de revitalização
Muitos bens ainda não estão tombados
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ASPECTOS DE CULTURA, LAZER E TURISMO

CONDICIONANTE

DEFICIÊNCIA

Monumento o passageiro
Monumento à bíblia

Potenciais de cultura, lazer, turismo e do patrimônio

Praça Nishinomiya
Praça Sete de Setembro

histórico de Londrina

Praça Gabriel Martins
Marco Zero

Potenciais de cultura, lazer, turismo e do patrimônio

Cine Teatro Ouro Verde

histórico de Londrina

Zerão (área de lazer Luigi Borguesi)
Parque Municipal Arthur Thomas
Ginásio de Esportes Moringão

Falta de conservação e revitalização do parque

Potencial de esportivo e turismo
Potenciais de lazer, turismo e negócios de Londrina

Parque Ney Braga
Londrina Matsuri – festival de artes, costumes e
gastronomia Nipônica

Zerão (área de lazer Luigi Borguesi)

Potenciais de lazer, turismo e do patrimônio
ambiental de Londrina
Potencial de esportivo e turismo

Estádio Vitorino Gonçalves Dias

Lago Igapó e seus jardins e parque do entorno
Mata do Ribeirão Cambé

POTENCIALIDADE

Abrangência regional deste festival
Má qualidade da água do Igapó

Lago Igapó com potencial de lazer e turismo
Potencializar áreas que privilegiem a RPPN
Potenciais de lazer, turismo e do patrimônio
ambiental de Londrina
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CONDICIONANTES DEFICIENCIAS E
POTENCIALIDADES
NA MICROBACIA DO RIBEIRÃO CAFEZAL
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EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS URBANOS

CONDICIONANTE
Escola Municipal Dr. Claudio de Almeida e Silva
Escola Municipal Dalva Fahl Boaventura
Escola Municipal Irene Aparecida da Silva
Escola Municipal Professora Tereza Canhadas
Bertan,
Escola Municipal Luiz Marques Castelo
Escola Municipal Ruth Ferreira de Souza
Escola Municipal Noemia Alaver Garcia Malanga
Escola Municipal Dr. Joaquim Vicente de Castro
Escola Municipal Professora Barbara Falcovski
Vieira
Posto de Saúde União da Vitoria
Posto de Saúde Panissa
Posto de Saúde Pind
Posto de Saúde Cafezal
Centro de Educação Infantil Maria Esther Leite
Junqueira
Centro de Educação Infantil Imaculada Conceição
Centro de Educação Infantil Nissia Rocha Cabral
Centro de Educação Infantil Pastor Francisco
Seixas
Centro de Educação Infantil Rafaela Kemer de
Moraes

DEFICIÊNCIA

POTENCIALIDADE

PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DO MUNICÍPIO DE LONDRINA

EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS URBANOS

CONDICIONANTE
Centro de Educação Infantil Menino Deus
Centro de Educação Infantil Avelino Antonio Vieira
Centro de Educação Infantil Aracy Soares Santos
Colégio Estadual de Ensino Fundamental
Professora Maria Jose B. Aguilera
Escola Estadual de Ensino Fundamental Dr. Olavo
Q. Ferreira Silva
Colégio Estadual de Ensino Fundamental
Professora Cleia Godoy F. Silva
Colégio Estadual de Ensino Fundamental
Professora Rina M. de J. Francovig
Colégio Estadual de Ensino Fundamental E Médio
Thiago Terra
Colégio Estadual de Ensino Fundamental
Professora Carlos A. Mungo Genez
Ensino Fundamental e Médio Ceebja uel
Colégio Estadual de Ensino Fundamental e Médio
Prof. Jose A. Aragão

DEFICIÊNCIA

POTENCIALIDADE

PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DO MUNICÍPIO DE LONDRINA

INFRA ESTRUTURA E USO DO SOLO

CONDICIONANTE
Bairros inseridos na bacia do cafezal
Chácaras Esperança
Estância Senhorinha
Subloteamento Palhano

DEFICIÊNCIA
Bairros
inseridos
em
um
manancial
abastecimento sem ligação em rede de esgoto

POTENCIALIDADE
de

Falta de pavimentação, de galerias e de rede de
esgoto
Falta de pavimentação, de galerias e de rede de
esgoto
Falta de pavimentação, de galerias de iluminação
pública e de rede de esgoto

Estância Santa Paula

Loteamento de chácaras distante da área urbana,
dificultando o acesso a infra-estrutura

Chácara Bela Vista
Parque Residencial Ilha Bela

Chácaras localizadas em locais de pedreira
Aprovado e aceito sem pavimentação

PR 445

PR – 445 ligando a parte sul da cidade

Disponibilidade da rede de esgoto no local

Falta de passarelas
Falta de transposição em desnível

Função regional

Transposição em nível contribuindo para o
congestionamento, e riscos de acidentes com
pedestres
Sobrecarga de tráfego por servir como
estruturante do fluxo viário, e rodoviário.

via
Bairros industriais próximos à PR com maior
desenvolvimento industrial (bairro cafezal)

Bairro Olímpico

Configurado como um local de significativa
densidade e com acesso ao centro desfavorecido

PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DO MUNICÍPIO DE LONDRINA

INFRA ESTRUTURA E USO DO SOLO

CONDICIONANTE

DEFICIÊNCIA

Vias estruturais já aprovadas pelo PEEAV – Plano
Estratégico de Expansão e Adequação Viária

Região sul e sudoeste, possuindo um grande
número de carros por habitante, com pólos
geradores de tráfego como duas universidades, um
shopping Center, faltando eixos estruturadores de
ligações rápidas das demais regiões a esta.

POTENCIALIDADE

Estrada do Caramuru
Rodovia Mabio Palhano

Fundo do Jardim Cristal
Jardim União da Vitória V

Ponto de conflito no cruzamento da Rua Guilherme
de Almeida X Trevo do bairro Ouro Branco
Ocupação irregular em área particular
Ocupação irregular em área pública, sendo a
mesma considerada área de risco, com declividades
maior que 30%

Jardim União da Vitória VI

Ocupação irregular em área pública,
Assentamento em área de fragilidade ambiental,
com grande índice de crescimento habitacional.

Jardim União da Vitória

Dificuldade de implantação de infra-estrutura devido
ao solo rochoso e de grandes declividades;
Área de tensão social

Assentamento apto a regularização

PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DO MUNICÍPIO DE LONDRINA

INFRA ESTRUTURA E USO DO SOLO

CONDICIONANTE

DEFICIÊNCIA

POTENCIALIDADE

De acordo com o cadastro imobiliário é o bairro com
menos atividades voltadas ao comércio e aos
serviços.
Bairro União da Vitória

Pode haver um grande índice de informalidade das
atividades de comércio e serviços
Concentração de domicílios com chefes de família
com renda de ½ a 1 salário mínimo.

Concentração de condomínios fechados de médio
alto e alto padrão na área sul e sudoeste da cidade
Verticalização na gleba Palhano

Área de potencial crescimento
Área com potencial para verticalização
Falta de novas centralidades no município sendo
concentrado na região central

Bairro Cafezal concentrando a maior quantidade de
estabelecimentos industriais
Bairro Parque das Indústrias
Bairro Esperança
Bairro Olímpico

Industrias estabelecidas na bacia do Cafezal, sendo
esta a bacia do manancial de abastecimento de
água de Londrina
Concentração de domicílios com chefes de família
com renda de ½ a 1 salário mínimo.
Concentração de domicílios com chefes de família
com renda de ½ a 1 salário mínimo.
Concentração de domicílios com chefes de família
com renda de ½ a 1 salário mínimo.

Consolidação da centralidade existente

PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DO MUNICÍPIO DE LONDRINA

INFRA ESTRUTURA E USO DO SOLO

CONDICIONANTE
Crescimento da cidade no sentido sul e sudoeste

DEFICIÊNCIA

POTENCIALIDADE

Restrições físico naturais no sentido de crescimento
da cidade para a região sudoeste e sul

Área sul com potencial para estabelecimento de
usos de baixa densidade

Centro de Eventos no município
Shopping Catuaí
Universidades
Vazios urbanos
Áreas públicas – praças

Consolidação da centralidade existente
Vazios urbanos entre parcelamentos

Áreas ociosas com infra-estrutura

Poucas áreas de praças dotadas de infra-estrutura
Carência da área de equipamentos de cultura,
esporte e lazer

Áreas públicas existentes e ociosas

PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DO MUNICÍPIO DE LONDRINA

ASPECTOS AMBIENTAIS

CONDICIONANTE

DEFICIÊNCIA
Falta de mata ciliar da APP

Ribeirão Esperança

Ribeirão Cafezal

Má qualidade das águas
Lançamento de efluentes líquidos domésticos e
industriais
Falta de mata ciliar da APP

POTENCIALIDADE
Uso misto das áreas de preservação ambiental
conciliando a conservação dos recursos hídricos e
áreas destinadas a lazer e recreação

Manancial de abastecimento de Londrina

Lançamento de efluentes líquidos domésticos e
industriais
Falta de mata ciliar da APP

Água Apuel

Uso misto das áreas de preservação ambiental
conciliando a conservação dos recursos hídricos e
áreas destinadas a lazer e recreação

Lançamento de efluentes líquidos domésticos e
industriais
Falta de mata ciliar da APP
Córrego Gabiroba

Uso misto das áreas de preservação ambiental
conciliando a conservação dos recursos hídricos e
áreas destinadas a lazer e recreação

Lançamento de efluentes líquidos domésticos e
industriais
Falta de mata ciliar da APP
Córrego Água Clara
Lançamento de efluentes líquidos domésticos e
industriais

Uso misto das áreas de preservação ambiental
conciliando a conservação dos recursos hídricos e
áreas destinadas a lazer e recreação

PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DO MUNICÍPIO DE LONDRINA

ASPECTOS AMBIENTAIS

CONDICIONANTE

DEFICIÊNCIA
Falta de mata ciliar da APP

Córrego Cebolão

POTENCIALIDADE
Uso misto das áreas de preservação ambiental
conciliando a conservação dos recursos hídricos e
áreas destinadas a lazer e recreação

Lançamento de efluentes líquidos domésticos e
industriais
Falta de mata ciliar da APP
Água Tatu

Uso misto das áreas de preservação ambiental
conciliando a conservação dos recursos hídricos e
áreas destinadas a lazer e recreação

Lançamento de efluentes líquidos domésticos e
industriais
Falta de mata ciliar da APP
Córrego do Sabiá

Uso misto das áreas de preservação ambiental
conciliando a conservação dos recursos hídricos e
áreas destinadas a lazer e recreação

Lançamento de efluentes líquidos domésticos e
industriais
Falta de mata ciliar da APP
Córrego das Andorinhas

Uso misto das áreas de preservação ambiental
conciliando a conservação dos recursos hídricos e
áreas destinadas a lazer e recreação

Lançamento de efluentes líquidos domésticos e
industriais
Falta de mata ciliar da APP
Córrego Saltinho
Lançamento de efluentes líquidos domésticos e
industriais

Uso misto das áreas de preservação ambiental
conciliando a conservação dos recursos hídricos e
áreas destinadas a lazer e recreação

PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DO MUNICÍPIO DE LONDRINA

ASPECTOS AMBIENTAIS

CONDICIONANTE

DEFICIÊNCIA
Falta de mata ciliar da APP

Córrego Jerimu

POTENCIALIDADE
Uso misto das áreas de preservação ambiental
conciliando a conservação dos recursos hídricos e
áreas destinadas a lazer e recreação

Lançamento de efluentes líquidos domésticos e
industriais
Falta de mata ciliar da APP
Ribeirão São Domingos

Uso misto das áreas de preservação ambiental
conciliando a conservação dos recursos hídricos e
áreas destinadas a lazer e recreação

Lançamento de efluentes líquidos domésticos e
industriais
Falta de mata ciliar da APP
Córrego Tamareira

Uso misto das áreas de preservação ambiental
conciliando a conservação dos recursos hídricos e
áreas destinadas a lazer e recreação

Lançamento de efluentes líquidos domésticos e
industriais
Córrego Ponte Seca

Falta de mata ciliar da APP

Uso misto das áreas de preservação ambiental
conciliando a conservação dos recursos hídricos e
áreas destinadas a lazer e recreação

Lançamento de efluentes líquidos domésticos e
industriais
Jardim Botânico
Parque Daisaku Ikeda

Falta de recebimento de ICMS ecológico

Potencial ambiental, de lazer e turismo
Potencial ambiental, de lazer e turismo

PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DO MUNICÍPIO DE LONDRINA

CONDICIONANTES DEFICIENCIAS E
POTENCIALIDADES
NA MICROBACIA DO RIBEIRÃO LIMOEIRO

PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DO MUNICÍPIO DE LONDRINA

EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS PÚBLICOS

CONDICIONANTE
Posto de Saúde Ernani Moura Lima
Posto de Saúde Armindo Guazzi
Escola Municipal Francisco Pereira de Almeida
Junior
Escola Municipal Bartolomeu de Gusmão
Escola Municipal Miguel Bespalhok
Escola Municipal Maria Shirley Barnabe Lyra
Colégio Estadual de Ensino Fundamental e Médio
Humberto p. Coutinho
Escola Estadual de Ensino Fundamental Prof. João
Rodrigues Silva
Colégio Estadual de Ensino Fundamental e Médio
Benedita R. Rezende
Centro de Educação Infantil Guilherme Pires
Centro de Educação Infantil Vivendo e Aprendendo

DEFICIÊNCIA

POTENCIALIDADE

PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DO MUNICÍPIO DE LONDRINA

ASPECTOS DE INFRA-ESTRUTURA E USO DO SOLO

CONDICIONANTE

DEFICIÊNCIA

Bairros inseridos na bacia

Falta de ligação de esgoto
Bairro de significativa densidade na zona lestes e
com acesso ao centro desfavorecido

Bairro Ernani Moura

Dificuldade de mobilidade de um grande
contingente de pessoas devido à falta de eixos
rápidos de ligação

POTENCIALIDADE
Disponibilidade da rede de esgoto no local

Ocupação em torno do aeroporto por comércio,
serviços e habitações de baixa densidade
Avenida São João sendo uma via com muito
movimento e com um grande fluxo de bicicletas
Av. Anália Franco sendo uma via com muito
movimento e com um grande fluxo de bicicletas
Avenida Anália Franco, Avenida Eurico Gaspar
DUTRA, Avenida Curitiba, Rua das Maritacas
Cruzamento da Rua Santa Terezinha e Rua Walter
Oldenburgo
Avenida dos Pioneiros
Avenida Robert Koch
Avenida Celso Garcia Cid com Avenida dos
Pioneiros
Vazios urbanos
Áreas públicas – praças

Pavimentação asfáltica deficiente
Ponto de conflito no cruzamento da Av. São João
com Rua Anália Franco – sinalização deficiente
Problemas com iluminação pública deficiente, sendo
necessária o aumento da potência das lâmpadas
por serem locais de intenso fluxo viário.
Área de alagamento em épocas de chuva, se
tornando intransitável para pedestres e veículos
Grande fluxo de veículos devido à implantação da
UFT, sendo também ligação à Ibiporã
Pavimentação asfáltica deficiente
Falta de calçadas
Vazios urbanos entre parcelamentos

Áreas ociosa com infra-estrutura

Poucas áreas de praças dotadas de infra-estrutura
Carência da área de equipamentos de cultura,
esporte e lazer

Áreas públicas existentes e ociosas

PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DO MUNICÍPIO DE LONDRINA

ASPECTOS AMBIENTAIS

CONDICIONANTE
Ribeirão do Limoeiro

Córrego Barreiro

DEFICIÊNCIA
Falta de mata ciliar da APP
Área do entorno do córrego carente de
equipamentos de lazer e recreação
Área sem infra-estrutura adequada, atraindo
vândalos e gerando insegurança à população local

Água do Cafezal

Local com entulhos e lixo
Falta de mata ciliar da APP

Pedreira localizada no Jardim Ideal

Uso inadequado do local

POTENCIALIDADE
Área pública
Uso misto das áreas de preservação ambiental
conciliando a conservação dos recursos hídricos e
áreas destinadas a lazer e recreação
Projeto de recuperação do local podendo se tornar
um local para lazer

PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DO MUNICÍPIO DE LONDRINA

CONDICIONANTES DEFICIENCIAS E
POTENCIALIDADES
NOS DISTRITOS E ÁREA RURAL DE LONDRINA

PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DO MUNICÍPIO DE LONDRINA

GUARAVERA

CONDICIONANTE

DEFICIÊNCIA

POTENCIALIDADE

Isolamento
de
Guaravera,
não
havendo
interligações pavimentadas entre ele e os demais
distritos, bem como a distância do mesmo à
Londrina

A distância de Londrina permite um maior
desenvolvimento de comércio e serviços básicos
dentro do município

Maior distrito de Londrina em termos populacionais
População urbana e rural equilibrada
Patrimônio “Barro Preto”
Distrito localizado a 44 Km de Londrina
Acesso ao distrito dado pela Rodovia Oscavo
Gomes Santos, e estradas do Eldorado, da Saúde e
do Bairro Preto
Estabelecimentos industriais, casas comerciais,
estabelecimentos prestadores de serviços

Independência financeira do distrito

Predominância de pequenas propriedades rurais e
da agroindústria familiar

Policultura já estabelecida nas propriedades

Introdução da agroindústria e programas de auxílio
ao produtor

Vinícola Guaravera e indústria têxtil no distrito

49,20% da população de Guaravera está
compreendida na faixa etária de 0 a 24 anos
Produção de arroz, feijão, café, soja, algodão, rami,
uva, maçã. Laranja, pêssego e olerículas
Baixo grau de escolaridade da população que vive
em Guaravera
População com baixo poder aquisitivo, sendo que
23,84% da população do Distrito recebe de 1 a 2
salários
mínimos,
estando
estes
predominantemente no setor primário
Atividades secundárias e terciárias da economia
absorvem 51% da população economicamente ativa
do distrito

Atividades secundárias e terciárias desenvolvidas
no distrito

PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DO MUNICÍPIO DE LONDRINA

GUARAVERA

CONDICIONANTE

DEFICIÊNCIA

Agroindústria de produtos derivado da uva, sendo
este já desenvolvido no distrito

Destaque no setor produtivo da produção da Uva,
sendo a mesma de boa qualidade.

Estabelecimento de cadeia produtiva da uva

Transporte coletivo atendendo o distrito em vários
horários
Posto de Saúde no distrito
Escolas Municipais e Estaduais
Vila Rural das Orquídeas

Maioria dos moradores da Vila Rural não possui
vínculo com a terra, dificultando o desenvolvimento
de atividades para complementação de renda

Rio Taquara

Falta de mata ciliar na área de preservação
permanente

Festa rural realizada com o apoio do PROMIC,
movimentando em torno de 4 mil pessoas
Micro bacia hidrográfica do Rio Apucarana
Micro bacia hidrográfica do Rio Barra Funda
Micro bacia hidrográfica do Rio Apucaraninha
Micro bacia hidrográfica do Rio Taquara

POTENCIALIDADE

PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DO MUNICÍPIO DE LONDRINA

IRERÊ

CONDICIONANTE

DEFICIÊNCIA

POTENCIALIDADE

População urbana no distrito é superior à população
rural
Distância do distrito à Londrina de 25 Km
Renda média da população do distrito de 0 a 2
salários mínimos
Patrimônio de Taquaruna
Terminal de integração do transporte coletivo no
distrito, sendo o local de integração com os demais
distritos
Transporte coletivo atendendo o distrito em vários
horários

Ponto estratégico de conexão entre Londrina e os
demais distritos
No horário de pico a zona rural do distrito não tem a
sua demanda atendida

Unidade de Saúde do distrito
Escola Municipal
Existência 7 salas multisseriadas na área rural do
distrito
A economia do distrito está voltada às atividades
agrícolas e o comércio para o atendimento de
gêneros alimentícios de primeira necessidade
Vila Rural da Esperança

Maioria dos moradores da Vila Rural não possui
vínculo com a terra, dificultando o desenvolvimento
de atividades para complementação de renda
Falta de pavimentação das vias urbanas do distrito
Falta de conservação das estradas rurais, sendo
esta uma das principais reivindicação da população

Fábrica de arruelas
Fábrica de utensílios metálicos para fritura

PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DO MUNICÍPIO DE LONDRINA

IRERÊ

CONDICIONANTE

DEFICIÊNCIA
Ocupação irregular em área com declividade
superior a 30%
Falta de programas habitacionais no distrito

Festa Rural de São José patrocinada pelo PROMIC
e movimentando em torno de 3 mil pessoas
Micro bacia hidrográfica do Ribeirão dos Apertados
Micro bacia hidrográfica do Rio Taquara
Micro bacia hidrográfica do Rio das Marrecas

POTENCIALIDADE

PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DO MUNICÍPIO DE LONDRINA

PAIQUERÊ

CONDICIONANTE

DEFICIÊNCIA

POTENCIALIDADE

Base econômica na agricultura, sendo o principal
cultivo a soja
Patrimônio Guairacá
Patrimônio Bairro Nogueira
Baixa escolaridade no distrito
Maior parte da população do distrito recebem em
média 1 salário mínimo
Grande parte da população trabalha como “bóiafria” ou trabalhadores rurais temporários
Transporte coletivo atendendo o distrito em vários
horários
Unidade de Saúde do distrito
Unidade de Saúde de Guairacá
Escola no distrito
Escola no patrimônio Guairacá
Festa do Milho patrocinada pelo PROMIC
movimentando em torno de 40 mil pessoas
Existência de um camping rural na fazenda Piscina
das Pedras
RPPN na Fazenda Figueira
Micro bacia hidrográfica do Rio Taquara
Micro bacia hidrográfica do Rio Figueira
Micro bacia hidrográfica do Ribeirão da Barra Funda
Micro bacia hidrográfica do Ribeirão das Marrecas

Turismo rural

PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DO MUNICÍPIO DE LONDRINA

PAIQUERÊ

CONDICIONANTE

DEFICIÊNCIA

População urbana e rural equilibrada no município
Vila Rural da Luz

Vila Rural Barão Alexandre
Transporte coletivo

Maioria dos moradores da Vila Rural não possui
vínculo com a terra, dificultando o desenvolvimento
de atividades para complementação de renda
Maioria dos moradores da Vila Rural não possui
vínculo com a terra, dificultando o desenvolvimento
de atividades para complementação de renda
Em horários de pico, o distrito não tem sua
demanda por transporte coletivo atendido

Entreposto da COROL
Ocupação irregular em área pública – praça
Falta de programas habitacionais

POTENCIALIDADE

PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DO MUNICÍPIO DE LONDRINA

WARTA

CONDICIONANTE

DEFICIÊNCIA

POTENCIALIDADE

População urbana no distrito é superior à população
rural
Quase 30% da população ganha entre 5 a 10
salários mínimos
Percentual bem pequeno de famílias possuem
renda familiar inferior a 2 salários mínimos;
Colonização polonesa, como potencial para o
turismo rural
Principais atividades econômicas desenvolvidas
sendo: soja, milho, trigo, café, arroz, feijão e frutas,
dentre elas a uva

Diversificação produtiva
Estabelecimento de cadeias produtivas

Agroindústria de aguardente e torrefação de Café
(Odebrecht)

Implantação de mais agroindústrias no distritos,
voltadas à produção da matéria prima já existente

Transporte coletivo atendendo o distrito em vários
horários
Posto de saúde no distrito
Escolas

Acesso principal do distrito dado pela Rodovia
Carlos Strass, passando por dentro da área urbana
Área do distrito estabelecida na bacia do Ribeirão
Jacutinga, manancial de abastecimento de Ibiporã

Problemas de divisas envolvendo o distrito entre os
municípios de Londrina e Cambé
Acidente,
sendo
estes
principalmente
atropelamentos devido à rodovia que atravessa a
sede do distrito
Utilização de defensivo agrícolas nas áreas rurais e
falta de mata ciliar

Harmonização de áreas de cultivo e áreas de
preservação permanente no intuito de preservar o
potencial hídrico do manancial

PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DO MUNICÍPIO DE LONDRINA

WARTA

CONDICIONANTE

DEFICIÊNCIA

POTENCIALIDADE

Ocupação irregular em área pública – praça
Falta de programas habitacionais
Lei aprovada de criação da Rota Heimtal – Warta
Toca do Cateto
Sítio Defumado Strass
Porco no Tacho
Capela S. Miguel Arcanjo
Chácara Klivate
Pesque pague Bom Peixe
Rancho seleção leite tipo A
Rancho do Manduca
Aeroporto 14 Bis (turismo de aventura)
Igreja Matriz Paróquia Santo Antônio
Sitio Rei do Alface – pague e collhe verduras
Rancho do Gaúcho
Restaurante Strassberg
Restaurante Pituca 1
Restaurante Pituca 2
EMBRAPA
Alambique da Saúde
Micro bacia hidrográfica do Rio Couro de Boi
Micro bacia hidrográfica do Ribeirão das Abóboras
Micro bacia hidrográfica do Ribeirão dos Cágados

Turismo Rural

PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DO MUNICÍPIO DE LONDRINA

LERROVILE

CONDICIONANTE

DEFICIÊNCIA

POTENCIALIDADE

População rural superior à população urbana
Maior distrito de Londrina em termos populacionais
Predominância do cultivo do café no distrito
Distância do distrito à Londrina de 49 Km
Transporte coletivo atendendo o distrito em vários
horários

Em horários de pico, o distrito não tem a sua
demanda atendida pelo transporte coletivo

Vias de ligação entre Lerrovile e os demais
distritos

Falta de pavimentação das vias que dão acesso
aos distritos próximos

Rodovia

Único acesso pavimentado ao distrito, não
possibilitando a integração destes aos demais
distrito

Unidade de Saúde no distrito
Escola no distrito
Existência de 25 salas multiseriadas na área rural
do distrito
Vila Rural Santa Izabel

Estrada Municipal Apucaraninha
Salto do Apucaraninha
Usina hidrelétrica do Apucaraninha

Maioria dos moradores da Vila Rural não possui
vínculo
com
a
terra,
dificultando
o
desenvolvimento
de
atividades
para
complementação de renda
Necessidade de revitalização desta estrada
municipal
Área de litígio devido à problemas de fronteiras
entre Londrina e Tamarana

Estrada Municipal com potencial para o
desenvolvimento do turismo rural
Potenciais de lazer, turismo e do patrimônio
ambiental de Londrina
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Reserva Indígena do Apucaraninha
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LERROVILE

CONDICIONANTE

DEFICIÊNCIA

Desenvolvimento do projeto de processamento de
café, com a intenção de agregar valores ao
produto

COASOL – Cooperativa Agroindustrial Solidária
Ocupação irregular em área de preservação
permanente
Falta de programas habitacionais no distrito
Festa da Soja apoiada pelo PROMIC,
movimentando em torno de 2 mil pessoas
Festa bairro dos Italianos, tradicional a 35 anos
Festa do índio movimentando apoiada pelo
PROMIC, movimentando em torno de mil pessoas

POTENCIALIDADE

PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DO MUNICÍPIO DE LONDRINA

MARAVILHA

CONDICIONANTE

DEFICIÊNCIA

POTENCIALIDADE

População rural superior à população urbana
Distância de Maravilha a Londrina de 23,4 Km
Renda familiar média n o distrito de Maravilha de ½
a 2 salários mínimos
Principal atividade econômica sendo agricultura,
seguindo do artesanato e comércio
Criação de gado
Festa do Boi no rolete como atração turística e
divulgação do produto

Criação de gado como uma das principais
atividades agropecuárias
Unidade de saúde dotada de consultório
odontológico
Escola no distrito
Acesso ao distrito dado por uma via rural a partir da
estrada Gaviãozinho ou pela Rodovia Rocha
Lourdes
Transporte coletivo atendendo o distrito em vários
horários

Falta de vias de interligação com os demais distritos
com estradas pavimentadas.
Em horários de pico, o distrito não tem sua
demanda por transporte coletivo atendido

Empresa de reciclagem
Ocupação irregular
Falta de programas habitacionais no distrito
Micro bacia hidrográfica do Ribeirão dos Apertados
Micro bacia hidrográfica do Ribeirão das Maravilha
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SÃO LUIZ

CONDICIONANTE
População rural superior à população urbana

DEFICIÊNCIA

POTENCIALIDADE

População carente, sendo que grande parte dos
trabalhadores possuem renda média mensal de ½ a
1 salário mínimo;

Transporte coletivo atendendo o distrito em vários
horários
Distância de Londrina ao distrito é de 32 Km
Unidade de Saúde no distrito
Escola Municipal
Acesso ao distrito de São Luiz feito pela Rodovia
Álvaro Godoy

Falta de interligação entre São Luiz e demais
distritos

Principais tipos de culturas desenvolvidas: granja de
frango, lavouras anuais, pastagens, hortifruticultura
e café
Grande parte dos empregos do distrito são gerados
no campo

Maior parte dos empregos estão subordinados aos
ciclos de produção e colheita dos mesmos

Fábrica de baterias – REIFOR
Ocupação irregular
Falta de programas habitacionais no distrito
Festa do Café e do Frango, apoiado pelo PROMIC,
movimentando em torno de 6 mil pessoas
Estância Patriarcal
Restaurante Vovó Tatal
Restaurante da Roça
Pesque e Pague Ishirana

Turismo Rural

PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DO MUNICÍPIO DE LONDRINA

SÃO LUIZ

CONDICIONANTE
Toca do Jacaré
Recanto do Ênio

DEFICIÊNCIA

POTENCIALIDADE
Turismo Rural

Fazenda do Café
Rota do Café
Micro bacia hidrográfica do Ribeirão dos Apertados
Micro bacia hidrográfica do Ribeirão Taquara
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ESPÍRITO SANTO

CONDICIONANTE

DEFICIÊNCIA

POTENCIALIDADE
Potenciais de cultura, lazer, turismo e do patrimônio

Capela Divino Espírito Santo

histórico de Londrina
Potenciais de cultura, lazer, turismo e do patrimônio

Capela Santo Antônio – patrimônio Selva

histórico de Londrina

Unidade de Saúde do Patrimônio Regina
Escolas
Principal atividade produtiva do distrito é o setor primário
pelo cultivo de soja, trigo, milho, olericultura, fruticultura,
criação de aves, bovinos de corte e de leite, pscicultura

Crescimento da piscicultura no município
Especulação imobiliária da região por conta
dos condomínios horizontais

Proximidade do distrito ao perímetro urbano
Acesso ao distrito feito pela Rodovia Mábio Palhano e
estradas rurais do Saltinho, Cachoeirinha e estrada do
Bule

Falta de pavimentação da Rodovia Mábio
Palhano

Transporte coletivo

Em horário de pico há problemas com o
atendimento do transporte coletivo devido à
superlotação dos ônibus

Micro bacia do Ribeirão dos Apertados
Micro bacia do Ribeirão Três Bocas

contribuindo

para

a

Agricultura familiar e o desenvolvimento do turismo
rural

Pequenos produtores voltados à agricultura familiar

Festa do Café e do Frango, apoiado pelo PROMIC,
movimentando em torno de 6 mil pessoas

Condomínios horizontais
valorização das terras
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ÁREA RURAL

CONDICIONANTE

DEFICIÊNCIA

POTENCIALIDADE

Falta de assistência técnica aos produtores rurais,
falta de comunicação entre a secretaria e os
produtores.

Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento

SEAB

funcionando

também

como

assistência

técnica e orientação da produção,

Falta de orientação aos produtores rurais para
melhoria da produção

fomentar

Falta de atribuição da secretaria para a fiscalização
da mata ciliar

Técnicos da secretaria capacitados para exercer a

Falta de um histórico no sistema agrário

agricultura

com

qualidade

e

produtividade

fiscalização
Elaboração

Falta de um projeto de endereçamento rural

a

buscando

de

um

banco

de

dados

georreferenciado

Dificuldade dos produtores para acessar o crédito
fundiário
Dificuldade dos produtores em terem acesso às
informações da Secretaria
Falta de mapeamento e georreferenciamento de
todas as estradas rurais e suas infra-estruturas
como por exemplo pontes
Falta de estabelecimento de regras para as
estradas rurais no código de posturas
Falta de dotação orçamentária para
manutenção da malha viária municipal

Atividades de hortifruticultura

fins da

Falta de uma via com pavimentação interligando os
distritos com rotas mais curtas, visando facilitar a
comunicação entre os distritos e com a Londrina

Acesso pavimentado aos distritos facilitando o
acesso da população e o escoamento da produção
do setor primário

Falta

Trabalhadores ociosos

de

mão

de

obra

qualificada

para

o
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desempenho desta atividade
Dificuldade em acumulo de renda ao produtor que
desenvolve esta atividade

Abundância de água disponível, facilitando irrigação
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ÁREA RURAL

CONDICIONANTE

DEFICIÊNCIA

POTENCIALIDADE

Dificuldade dos produtores em ter acesso ao crédito,
devido ao processo altamente burocrático

Secretaria auxiliar os produtores para o acesso ao
crédito
Programas e projetos desenvolvidos, devendo o
mesmo ser mais divulgado

CRESOL – Cooperativa de Crédito Solidário
Estrada Coroados
Empresas existentes na estrada Coroados como:
Spoler; Nutricem; Couroada; Charques Medina;
Frigorífico Km3; fábrica de brinquedos caninos
Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural
Programa Agricultura Agroecológica
Programa Conselhos Distritais
Programas Agentes de Desenvolvimento Local
Programa Readequação de estradas Rurais
Programa Manutenção das estradas rurais
Programa Patrulha Rural Mecanizada
Programa Feira de Produtos de Época
Programa Feira Rural
Programa de Capacitação para transformação de
produtos
Programa Mercadão Popular
Carreadores de uso comum

São consideradas de uso comum,
atravessam
propriedades
privadas
necessárias se tornarem um bem público

porém
sendo

Estradas se tornando um bem público,
possibilitando a conservação destas pelo município
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ÁREA RURAL

CONDICIONANTE

DEFICIÊNCIA
Modificação das curvas de nível afetando os
bigodes e a contenção das águas pluviais e
conseqüentemente a conservação das estradas
rurais
Falta de preparo da equipe técnica municipal para
dar orientações de rentabilidade sustentável

Estradas rurais

Reserva Legal

POTENCIALIDADE
Inserção no código de posturas medidas para
exigência dos proprietários em relação à
conservação das estradas rurais
Preparação dos técnicos da SEAB para orientações
sustentáveis de rentabilidade com a reserva legal

LIMOEIRO

CONDICIONANTE
Parque Municipal do Tibagi
Restaurante e Pesque Pague Peixoto
Restaurante e Pesque Pague do Japonês
Recanto do Lazer

DEFICIÊNCIA

POTENCIALIDADE

Turismo Rural
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TRÊS BOCAS

CONDICIONANTE
Restaurante Fogão da Roça
Spa Rural Shangrila
Pesque Pague Recanto do Paraíso
Rota da Soja, realizado em conjunto com
EMBRAPA, Fazenda Soja Orgânica e Agroindústria

DEFICIÊNCIA

POTENCIALIDADE
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MÉDIO JACUTINGA

CDP
ASSUNTO

CONDICIONANTE

DEFICIÊNCIA

Falta de centralidades no município,
concentrando tudo na região central

SÓCIOECONÔMICO

Área mais populosa de Londrina situada na
MICROBACIA do Ribeirão Jacutinga (Zona
Norte)
Maior oferta de comércio e serviços encontrase no bairro Cinco Conjuntos, seguido do
Conjunto Habitacional Vivi Xavier
Região Norte como uma das áreas de grande
crescimento
Bairro Vivi Xavier, sendo um dos bairros mais
populosos de Londrina

Concentração de domicílios com chefes
de família com renda de ½ a 1 salário
mínimo.

Bairro Parigot de Souza, sendo um dos
bairros mais populosos de Londrina

Concentração de domicílios com chefes
de família com renda de ½ a 1 salário
mínimo.

INFRAESTRUTURA
VAZIOS
URBANOS
ÁREAS
PÚBLICAS

Bairros inseridos dentro de um manancial de
abastecimento de água
Área mais populosa de Londrina situada na
Bacia do Ribeirão Jacutinga (Zona Norte)
Vazios urbanos
Região Norte como uma das áreas de grande
crescimento
Áreas públicas – praças

POTENCIALIDADE

•

Consolidação da centralidade
existente
Destaque como bairro de oferta
de comércio e serviços na
região norte

•

Disponibilidade da
esgoto no local;

•

•
•

Falta de ligação de esgoto
Bairros com grandes densidades
habitacionais em um manancial de
abastecimento

rede

de

Vazios urbanos entre parcelamentos

Áreas ociosas com infra-estrutura
disponível

Poucas áreas de praças dotadas de infraestrutura
Carência da área de equipamentos de
cultura, esporte e lazer

Áreas públicas existentes e ociosas
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CDP
ASSUNTO

MÉDIO JACUTINGA

USO E OCUPAÇÃO
DO SOLO

CONDICIONANTE
Maior oferta de comércio e serviços
encontra-se no bairro Cinco Conjuntos,
seguido do Conjunto Habitacional Vivi Xavier
Lei de uso e ocupação do solo
Presença de comércio em todos os
zoneamentos, mesmo nas áreas
estritamente residenciais

DEFICIÊNCIA

POTENCIALIDADE
•

Falta de instrumentos técnicos para
flexibilização do uso do solo

•

•

Consolidação da centralidade
existente
Destaque como bairro de oferta
de comércio e serviços na
região norte
Instrumentos do Estatuto da
Cidade para flexibilizar os usos

Potenciais de cultura, lazer, turismo
Capela São Miguel Arcanjo

e
Poucos recursos
programa

HEIMTAL

ao

Remanescente do C.H. Vivi Xavier
Jardim dos Campos (fundo do C.H. Aquiles
Stenguel)

patrimônio

histórico

de

Londrina
Incentivo a projetos diversificados
voltados à produção cultural

PROMIC – Programa Municipal de Incentivo
à Cultura
Lei aprovada criando a rota de Heimtal e
Warta
Heimtal como zona especial

ASSENTAMENTOS
APTOS À
REGULARIZAÇÃO

disponibilizados

do

Promoção da cultura em todas as
regiões do município de Londrina
Falta de políticas públicas
preservação do Heimtal

para

a

Potencial do patrimônio histórico e
cultural de Londrina

Ocupação irregular

Locais aptos à regularização

Ocupação irregular em particular

Locais aptos à regularização
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CDP

MÉDIO JACUTINGA

ASSUNTO

OCUPAÇÕES
IRREGULARES E
ASSENTAMENTOS

CONDICIONANTE

DEFICIÊNCIA

POTENCIALIDADE

Fundo do Jardim dos Campos

Ocupação irregular em área particular

Fundo do Jardim Marieta
Fundo da Fazenda Primavera

Ocupação irregular em área pública
Ocupação irregular em área particular

Zonas de Interesse Social

Ocupação irregular em fundo de vale em
uma bacia manancial de abastecimento
de água

Uso
misto
das
áreas
de
preservação ambiental conciliando a
conservação dos recursos hídricos
e áreas destinadas a lazer e
recreação

•
•
•
•

Fundo de Vale do Jd. Dos Campos
Córrego sem Dúvida (nascente do
córrego Jacutinga)
Fundo da Rua Ana C. Piacentini
Fundo da Fazenda Primavera

Falta de vegetação na área de
preservação permanente
Existência de duas ocupações irregulares
próximas ao córrego, denominadas
Fundo de Vale do Jardim dos Campos e
Fundo da Rua Ana C. Piacentini

Invasão de casas em uma pequena
parte da APP

Falta de capacidade institucional do
município para o atendimento prioritário à
população de baixa renda
Falta de estabelecimento de parâmetros
para moradias de baixa renda
Falta de políticas habitacionais para
população de baixa renda (0 a 3 salários
mínimos)
Falta de zoneamentos para áreas de
interesse especial

•

•

Instrumentos do estatuto da
cidade para implementação de
políticas habitacionais
Programa de ZEIS
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CDP
ASSUNTO

CONDICIONANTE

DEFICIÊNCIA

POTENCIALIDADE

Falta de mata ciliar da APP
Córrego Mosel, tendo sua nascente área de
preservação permanente com vegetação

MÉDIO JACUTINGA

Córrego Pirapozinho
RECURSOS
HÍDRICOS
Córrego Poço Fundo

ESCOLAS
ESTADUAIS

Falta de um plano diretor de arborização
urbana e recomposição de mata ciliar
exigido pela promotoria
Falta de mata ciliar da APP
Falta de um plano diretor de arborização
urbana e recomposição de mata ciliar
exigido pela promotoria
Falta de mata ciliar da APP
Falta de um plano diretor de arborização
urbana e recomposição de mata ciliar
exigido pela promotoria

Ribeirão Jacutinga, sendo o manancial de
abastecimento de Ibiporã

Falta de mata ciliar da APP
Falta de um plano diretor de arborização
urbana e recomposição de mata ciliar
exigido pela promotoria

Colégio Estadual de Ensino Fundamental
Professora Lucia B. Lisboa,

Índice de evasão escolar em torno de 20%

Colégio Estadual de Ensino Fundamental
Professora Roseli Piotto Roehrig

Índice de evasão escolar em torno de 15%

•

•
•

Participação
do
Conselho
Municipal do Meio Ambiente na
definição e implantação das
políticas públicas;
Incentivos Fiscais;
Recursos Federais e Estaduais
para a recomposição da APP;

Participação do Conselho Municipal
de Educação na definição e
implantação das políticas públicas
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CDP

MÉDIO JACUTINGA

ASSUNTO

SISTEMA
VIÁRIO

CONDICIONANTE

•
•

Avenida Saul Elkind – via com grande
fluxo de veículos
Avenida Saul Elkind como centralizadora
de atividades na Zona Norte

DEFICIÊNCIA

Falta de continuidade da Avenida Saul
Elkind até Cambé e Ibiporã

POTENCIALIDADE
Atravessa toda a região norte no
sentido leste-oeste, sendo uma
avenida estruturante neste sentido
Local apresentando-se com forte
oferta de comércio, serviços e
trabalho
•
•

BAIXO
JACUTINGA

ALTO
JACUTINGA

Falta de mata ciliar da APP
RECURSOS
HÍDRICOS

RECURSOS
HÍDRICOS

•
•

•
•

Córrego Jacutinga (manancial de
abastecimento)
Nascentes e afluentes do córrego
Jacutinga (manancial de abastecimento)

Córrego Jacutinga (manancial de
abastecimento)
Nascentes e afluentes do córrego
Jacutinga (manancial de abastecimento)

Falta de um plano diretor de arborização
urbana e recomposição de mata ciliar
exigido pela promotoria

•

•
•

PEEAV – Plano Estratégico de
Expansão e Adequação Viária;
Anel do Emprego
Participação
do
Conselho
Municipal do Meio Ambiente na
definição e implantação das
políticas públicas;
Incentivos Fiscais;
Recursos Federais e Estaduais
para a recomposição da APP;

Falta de mata ciliar da APP
Falta de um plano diretor de arborização
urbana e recomposição de mata ciliar
exigido pela promotoria

Atuação do Conselho Municipal do
Meio Ambiente na definição e
implantação das políticas públicas
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CD

ALTO
JACUTINGA

ASSUNTO

PARCELAMENTOS

CONDICIONANTE

DEFICIÊNCIA

Loteamento agroindustrial Maria Estela

•

Parque Recreativo Fonteque

•

Loteamentos fora do perímetro
urbano e da área de expansão
urbana;
Falta
de
regulamentação
de
loteamentos fora do perímetro
urbano;

POTENCIALIDADE
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CP
ASSUNTO

CONDICIONANTE

DEFICIÊNCIA

POTENCIALIDADE

Centro de Saúde Municipal Carnascialli

SAÚDE

Posto de Saúde Parigot
Centro de Saúde Municipal Milton Gavetti
Posto de Saúde Aquiles Stenghel
Posto de Saúde Vivi Xavier

Participação do conselho de saúde
na definição e implantação das
políticas públicas de saúde

MÉDIO JACUTINGA

Posto de Saúde Chefe Newton
Centro de Educação Infantil Silvana Lopes
Centro de Educação Infantil Maria Helena
Januario I
Centro de Educação Infantil Criança Feliz
Centro de Educação Infantil Maria Helena
Januario II
CENTRO DE
EDUCAÇÃO
INFANTIL

Centro de Educação Infantil Milton Gavetti
Centro de Educação Infantil Emanuel
Centro de Educação Infantil Paula Ângela
Zanardi
Centro de Educação Infantil Nova Vida
Centro de Educação Infantil Maria Cecília
Centro de Educação Infantil Antonieta Trindade
Centro de Educação Infantil Pequeno Príncipe
Centro de Educação Infantil AMPAS
Centro de Educação Infantil Regina Barros

•

•
•

Participação do Conselho de
Educação na definição e
implantação
das
políticas
públicas;
PAR – plano de ações
articuladas;
Plano Municipal de Educação;
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CP
ASSUNTO

MÉDIO JACUTINGA

ESCOLAS
ESTADUAIS

CONDICIONANTE
Colégio Estadual de Ensino Fundamental
Professora Ubedulha C. Oliveira
Escola Estadual de Ensino Fundamental
Prof. Lauro G. da V. Pessoa

DEFICIÊNCIA

POTENCIALIDADE
Participação
do
Conselho
de
Educação
na
definição
e
implantação das políticas públicas

Escola Municipal Professora Ruth Lemos
Escola Municipal Salim Aboriham

ESCOLAS
MUNICIPAIS

Escola Municipal Edmundo Odebrecht
Escola Municipal Professora Juliano Stinghen
Escola Municipal Padre Anchieta
Escola Municipal Professor Moacyr Teixeira
Escola Municipal Atanazio Leonel
Escola Municipal Ignez corso Andreazza

EQUIPAMENTOS
ASSISTÊNCIA
SOCIAL

Escola Municipal Claudia Rizzi
CRAS no bairro Cinco Conjuntos
Projeto Viva Vida no Bairro Parigot de Souza

•

•
•

Participação do Conselho de
Educação na definição e
implantação
das
políticas
públicas;
PAR – plano de ações
articuladas;
Plano Municipal de Educação;

Paticipação dos conselhos que
compõe a rede de assistência social
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CRUZAMENTO CDP
NA MICROBACIA DO RIBEIRÃO LINDÓIA
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CDP
ASSUNTO

CONDICIONANTE

MÉDIO LINDÓIA

Região Norte sendo uma das regiões mais
populosas e que mais cresce nos últimos
anos
Maior oferta de comércio e serviços encontrase no bairro Cinco Conjuntos, seguido do
Conjunto Habitacional Vivi Xavier e Jardim
Alpes
SÓCIOECONÔMICO

Bairro Parigot de Souza, sendo um dos
bairros mais populosos de Londrina

ÁREAS
PÚBLICAS

POTENCIALIDADE

Falta de centralidades no município,
sendo concentrado na região central

Vazios urbanos

Áreas públicas – praças

Destaque como bairro de oferta de
comércio e serviços na região norte

Local apresentando-se com forte
oferta de comércio, serviços e
trabalho

Avenida Saul Elkind como centralizadora de
atividades na Zona Norte
Bairro Vivi Xavier, sendo um dos bairros mais
populosos de Londrina

VAZIOS
URBANOS

DEFICIÊNCIA

Concentração de domicílios com
de família com renda de ½ a 1
mínimo.
Concentração de domicílios com
de família com renda de ½ a 1
mínimo.

chefes
salário
chefes
salário

Vazios urbanos entre parcelamentos
Poucas áreas de praças dotadas de infraestrutura
Carência da área de equipamentos de
cultura, esporte e lazer

Destaque como bairro de oferta de
comércio e serviços na região norte

Áreas ociosa com infra-estrutura

Áreas públicas existentes e ociosas
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CDP
ASSUNTO
INFRAESTRUTURA

MÉDIO LINDÓIA

USO DO SOLO

CONDICIONANTE
Região Norte como uma das áreas mais
populosa de londrina situada na bacia do
Ribeirão Lindóia
Lei de uso e ocupação do solo

DEFICIÊNCIA
Falta de ligação de esgoto

Maior oferta de comércio e serviços encontrase no bairro Cinco Conjuntos, seguido do
Conjunto Habitacional Vivi Xavier e Jardim
Alpes

•
•

Presença de comércio em todos os
zoneamentos, mesmo nas áreas estritamente
residenciais

•

Área mais populosa de londrina situada na
bacia do Ribeirão Lindóia (região norte de
Londrina)
Avenida Winston Churchill – via com grande
fluxo de veículos

Lotes com dois zoneamentos
Falta de regulamento dos tipos de
comércio na ZC6 permitindo a
instalação de comércios regionais
Falta de instrumentos técnicos para
flexibilização do uso do solo

POTENCIALIDADE
Disponibilidade de rede de esgoto no
local

•

•

•
•
•

Falta de ligações entre a região norte
e a região central
Via com grande fluxo de veículos

•

Destaque como bairro de oferta
de comércio e serviços na
região norte
Utilização do estudo de impacto
de vizinhança para flexibilizar os
usos
PEEAV – Plano Estratégico de
Expansão e Adequação Viária;
Anel do Emprego

Importante ligação Centro – norte

Rodovia Carlos Strass
SISTEMA VIÁRIO
•
•

Avenida Saul Elkind – via com grande
fluxo de veículos
Avenida Saul Elkind como centralizadora
de atividades na Zona Norte

Falta de continuidade da Avenida Saul
Elkind até Cambé e Ibiporã

Atravessa toda a região norte no
sentido leste-oeste, sendo uma
avenida estruturante neste sentido
Local apresentando-se com forte
oferta de comércio, serviços e
trabalho
•
•

PEEAV – Plano Estratégico de
Expansão e Adequação Viária;
Anel do Emprego

PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DO MUNICÍPIO DE LONDRINA

CDP
ASSUNTO

CONDICIONANTE

Frota de veículos no município

•

MÉDIO LINDÓIA

Projeto de estruturação e adequação viária –
PEEAV já aprovado legalmente

ASSENTAMENTOS
APTOS À
REGULARIZAÇÃO

POTENCIALIDADE
•

SISTEMA VIÁRIO

CALÇADAS

DEFICIÊNCIA

Aumento significativo do número de
motocicletas ao ano
Elevado aumento da frota de veículos
particulares em detrimento do transporte
coletivo

PEEAV – Plano Estratégico de
Expansão e Adequação Viária;
Anel do Emprego como indutor
de
adensamento
e
da
ocupação
dos
bairros
periféricos do município e
atrativo
de
atividades
diversificadas

35% do total de “viagens” em Londrina são
realizadas a pé

Calçadas
em
Londrina
pouco
confortáveis, com falta de acessibilidade
aos pedestres e aos portadores de
necessidades especiais

Projeto Municipal Calçadas para
todos em Londrina

Jardim das Paineiras

Ocupação em área pública, estando
parte dela em área de preservação
permanente

Área apta a regularização

Jardim fundo do Alto da Boa Vista

Ocupação irregular, estando parte dela
em área de preservação permanente

Área apta a regularização

Jardim Belle Ville

Ocupação irregular, estando parte dela
em área de preservação permanente

Área apta a regularização

PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DO MUNICÍPIO DE LONDRINA

CDP

MÉDIO LINDÓIA

ASSUNTO

OCUPAÇÃO EM
FUNDO DE VALE

CONDICIONANTE

•
•
•
•
•

Ribeirão Lindóia
Fundo da Rua Café Arábica
Jardim Pinheiros
Fundo de Vale Residencial Quadra
Norte
Fundo
de
Vale
do
Conjunto
Habitacional José Belinati

DEFICIÊNCIA

POTENCIALIDADE

Ocupação irregular no fundo da Rua Café
Arábica, estando parte dela em área
pública e outra em área de preservação
permanente
Falta de capacidade institucional do
município para o atendimento prioritário à
população de baixa renda
Falta de estabelecimento de parâmetros
para moradias de baixa renda
Falta de políticas habitacionais para
população de baixa renda (0 a 3 salários
mínimos)
Falta de zoneamentos para áreas de
interesse especial
Falta de vegetação na
preservação permanente

área

de

Qualidade da água ruim
Concentração de domicílios com chefes
de família com renda de ½ a 1 salário
mínimo.

•

•
•

Instrumentos do estatuto da
cidade para implementação de
políticas habitacionais
Programa de ZEIS
Potencial para elaboração de
um parque para esporte e lazer

PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DO MUNICÍPIO DE LONDRINA

CDP
ASSUNTO

CONDICIONANTE
Córrego do Topo

MÉDIO LINDÓIA

Córrego Ouro Verde

Córrego do Veado
RECURSOS
HÍDRICOS

Córrego Paraty

DEFICIÊNCIA
Falta de vegetação na
preservação permanente
Qualidade da água ruim
Falta de vegetação na
preservação permanente
Qualidade da água ruim

POTENCIALIDADE
área

de

área

de

Falta de vegetação na
preservação permanente
Qualidade da água ruim

área

de

Falta de vegetação na
preservação permanente

área

de

•

•
•

•

Lançamento de efluentes domésticos
Córrego Mineral

Córrego João Paz

Falta de vegetação na área de
preservação permanente
Lançamento de efluentes domésticos
Falta de vegetação na área de
preservação permanente
Lançamento de efluentes domésticos
Lançamento de efluentes domésticos
Qualidade da água ruim

•
•
•

Uso misto das áreas de
preservação
ambiental
conciliando a conservação dos
recursos hídricos e áreas
destinadas a lazer e recreação
Incentivos Fiscais;
Recursos Federais e Estaduais
para a recomposição da APP;
Programa Municipal o Rio da
Minha Rua
Participação
do
Conselho
Municipal do Meio Ambiente na
definição e implantação das
políticas públicas
Incentivos Fiscais;
Recursos Federais e Estaduais
para a recomposição da APP;
Participação
do
Conselho
Municipal do Meio Ambiente na
definição e implantação das
políticas públicas

PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DO MUNICÍPIO DE LONDRINA

CDP

BAIXO LINDÓIA

ASSUNTO

OCUPAÇÃO EM
FUNDO DE VALE

CONDICIONANTE

•
•

Ribeirão Lindóia
Fundo de Vale
Quadra Norte

DEFICIÊNCIA
Ocupação irregular no fundo da Rua Café
Arábica, estando parte dela em área pública e
outra em área de preservação permanente
Falta de capacidade institucional do município
para o atendimento prioritário à população de
baixa renda
Falta de estabelecimento de parâmetros para
moradias de baixa renda

Residencial

Falta de políticas habitacionais para população
de baixa renda (0 a 3 salários mínimos)

POTENCIALIDADE

•
•

Instrumentos do estatuto da
cidade para implementação de
políticas habitacionais
Programa de ZEIS
Uso misto das áreas de
preservação
ambiental
conciliando a conservação dos
recursos hídricos e áreas
destinadas a lazer e recreação

•
•

Incentivos Fiscais;
Recursos Federais e Estaduais
para a recomposição da APP;

•

Falta de zoneamentos para áreas de interesse
especial
Falta de vegetação na área de preservação
permanente
Qualidade da água ruim

Ribeirão Lindóia
RECURSOS
HÍDRICOS
Córrego Vezozzo

Concentração de domicílios com chefes de
família com renda de ½ a 1 salário mínimo.
Falta de vegetação na área de preservação
permanente
Qualidade da água ruim
Falta de vegetação na área de preservação
permanente
Lançamento de efluentes domésticos

PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DO MUNICÍPIO DE LONDRINA

CDP

BAIXO LINDÓIA

ASSUNTO

SÓCIOECONÔMICO

CONDICIONANTE

DEFICIÊNCIA

Região Norte sendo uma das regiões
mais populosas e que mais cresce nos
últimos anos

Considerando a direção dos ventos predominantes
(leste – oeste e nordeste – noroeste), esta zona
industrial se caracteriza como um potencial
poluidor da qualidade do ar urbano

Zona Industrial 2

Falta de uma melhor estruturação da Avenida
Angelina Ricci Vezozo para ligação da Zona
Industrial com a BR 369,

Bairro Cidade Industrial 1 e 2

ALTO LINDÓIA

OCUPAÇÃO EM
FUNDO DE VALE

Ribeirão Lindóia – próximo ao pool de
Combustível

Concentração de domicílios com chefes de família
com renda de ½ a 1 salário mínimo.
Ocupação irregular denominada Cilo III, estando
parte em local de risco por se tratar de uma área
de segurança do pool de combustível, e em parte
de uma APP
Parte da área se localiza em área de APP
Qualidade da água ruim
Falta de vegetação na área de preservação
permanente

RECURSOS
HÍDRICOS

Córrego do Páteo 2, sendo uma
nascente afluente do Lindóia

POTENCIALIDADE

•
•

•
•
•
•
•
•
•

Qualidade da água ruim

•

Ociosidade da Zona Industrial 2
inserida na Região Norte
Zona bem localizada em
relação
à
infra-estrutura
logística da Rodovia BR-369

Instrumentos do Estatuto da
Cidade
Programa de ZEIS
Incentivos Fiscais;
Recursos Federais e Estaduais
para a recomposição da APP;
Incentivos Fiscais;
Recursos Federais e Estaduais
para a recomposição da APP
Programa Municipal o Rio da
Minha Rua
Participação
do
Conselho
Municipal do Meio Ambiente na
definição e implantação das
políticas públicas

PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DO MUNICÍPIO DE LONDRINA

CDP
ASSUNTO

CONDICIONANTE

MICROBACIA DO CÓRREGO ÁGUA DAS PEDRAS

Jardim Ideal como um bairro com grande
oferta de comércio e serviços
USO DO SOLO

VAZIOS
URBANOS
ÁREAS
PÚBLICAS

Lei de uso e ocupação do solo
Presença de comércio em todos os
zoneamentos, mesmo nas áreas estritamente
residenciais
Vazios urbanos

Áreas públicas – praças

DEFICIÊNCIA

POTENCIALIDADE
Destaque como bairro de oferta de
comércio e serviços na região leste

Lotes com dois zoneamentos
Falta de instrumentos técnicos
flexibilização do uso do solo

para

Vazios urbanos entre parcelamentos
Poucas áreas de praças dotadas de infraestrutura
Carência da área de equipamentos de
cultura, esporte e lazer

Utilização do estudo de impacto de
vizinhança para flexibilizar os usos
Áreas ociosa com infra-estrutura

Áreas públicas existentes e ociosas

IMPACTO
AMBIENTAL

COMAVES

Indústria com grande potencial poluente

Instrumentos do Estatuto da Cidade

CALÇADAS

35% do total de “viagens” em Londrina são
realizadas a pé

Calçadas
em
Londrina
pouco
confortáveis, com falta de acessibilidade
aos pedestres e aos portadores de
necessidades especiais

Projeto Municipal
todos em Londrina

SISTEMA VIÁRIO

Aumento significativo do número de
motocicletas ao ano
Frota de veículos no município
Projeto de estruturação e adequação viária –
PEEAV já aprovado legalmente

•
Elevado aumento da frota de veículos
particulares em detrimento do transporte
coletivo

•

Calçadas

para

PEEAV – Plano Estratégico de
Expansão e Adequação Viária;
Anel do Emprego como indutor
de adensamento e da ocupação
dos bairros periféricos do
município
e
atrativo
de
atividades diversificadas

PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DO MUNICÍPIO DE LONDRINA

CDP
ASSUNTO

CONDICIONANTE

MICROBACIA DO CÓRREGO ÁGUA DAS PEDRAS

Jardim Sérgio Antônio

ASSENTAMENTOS
APTOS À
REGULARIZAÇÃO

POTENCIALIDADE
Área apta a regularização

Jardim das Bananeiras

Ocupação irregular

Área regularizada faltando apenas a
escritura dos lotes

Jardim Santa Fé

Ocupação irregular

Área regularizada faltando apenas a
escritura dos lotes

Jardim Rosa Branca II

Ocupação irregular
Ocupação irregular, sendo que parte dela
encontra-se em área de preservação
permanente
Ocupação irregular, sendo que parte dela
encontra-se em área de preservação
permanente
Ocupação irregular em área de preservação
permanente

Jardim Rosa Branca

Jardim Monte Cristo
Fundo de vale do Jardim Santa Fé

OCUPAÇÃO EM
FUNDO DE VALE

DEFICIÊNCIA
Ocupação irregular em área pública, sendo
que parte dela encontra-se em área de
preservação permanente

•
•
•

Jardim São Rafael
Córrego Londrina
Rua Rosa Branca próximo ao
Córrego
Londrina
(Lixão
esquina)

Área apta a regularização
•
•
•

Área invadida é um antigo lixão, sendo que
algumas casas estão em área de preservação
permanente do Córrego Londrina

•
•
•
•

Ocupação irregular em área de preservação
permanente – Jardim São Rafael

•

Entulhos jogados no Córrego Londrina
Ocupação irregular na Rua Rosa Branca, em
área pública, sendo que parte dela encontrase em área de preservação permanente

Área que está fora da APP apta a
regularização;
Instrumentos do Estatuto da Cidade
Programa de ZEIS

Instrumentos do Estatuto da Cidade
Programa de ZEIS
Incentivos Fiscais;
Recursos Federais e Estaduais para
a recomposição da APP;
Uso
misto
das
áreas
de
preservação ambiental conciliando a
conservação dos recursos hídricos
e áreas destinadas a lazer e
recreação

PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DO MUNICÍPIO DE LONDRINA

CDP

MICROBACIA DO CÓRREGO ÁGUA DAS PEDRAS

ASSUNTO

OCUPAÇÃO EM
FUNDO DE VALE

CONDICIONANTE

•
•
•

Fundo de Vale da Favela Santa Inês
Fundo de Vale Zirconio
Córrego Água das Pedras

DEFICIÊNCIA

POTENCIALIDADE

Ocupação irregular em
preservação permanente

área

de

Ocupação irregular em
preservação permanente

área

de

Concentração de domicílios com chefes
de família com renda de ½ a 1 salário
mínimo.
Falta de vegetação na área de
preservação permanente
Lançamento de efluentes domésticos

•
•
•
•
•

Qualidade da água ruim
Ocupação em área pública

Instrumentos do Estatuto da
Cidade
Programa de ZEIS
Incentivos Fiscais;
Recursos Federais e Estaduais
para a recomposição da APP;
Uso misto das áreas de
preservação
ambiental
conciliando a conservação dos
recursos hídricos e áreas
destinadas a lazer e recreação

Falta de capacidade institucional do
município para o atendimento prioritário à
população de baixa renda
OCUPAÇÃO EM
ÁREA PUBLICA

Área centro comunitário Santa Fé

Falta de estabelecimento de parâmetros
para moradias de baixa renda

•

Falta de políticas habitacionais para
população de baixa renda (0 a 3 salários
mínimos)

•

Falta de zoneamentos para áreas de
interesse especial

Instrumentos do Estatuto da
Cidade
Programa de ZEIS

PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DO MUNICÍPIO DE LONDRINA

CDP

MICROBACIA DO CÓRREGO ÁGUA DAS PEDRAS

ASSUNTO

CONDICIONANTE
Ribeirão Ibiporã

RECURSOS
HÍDRICOS

DEFICIÊNCIA
Falta de vegetação na
preservação permanente

POTENCIALIDADE
área

de

área

de

Córrego Ibia

Falta de vegetação na
preservação permanente

Córrego Marabá

Lançamento de efluentes domésticos
Falta de vegetação na área de
preservação permanente

Córrego dos Crentes;

Lançamento de efluentes domésticos
Falta de vegetação na área de
preservação permanente
Lançamento de efluentes domésticos

Córrego do Ai

Falta de vegetação na área de
preservação permanente
Lançamento de efluentes domésticos

Córrego do Fumo

Falta de vegetação na
preservação permanente

área

de

Falta de vegetação na
preservação permanente
Falta de vegetação na
preservação permanente

área

de

área

de

Córrego Esperança
Córrego Palmital

•

•
•

•

Uso misto das áreas de
preservação
ambiental
conciliando a conservação dos
recursos hídricos e áreas
destinadas a lazer e recreação
Incentivos Fiscais;
Recursos Federais e Estaduais
para a recomposição da APP;
Programa Municipal o Rio da
Minha Rua
Participação
do
Conselho
Municipal do Meio Ambiente na
definição e implantação das
políticas públicas

PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DO MUNICÍPIO DE LONDRINA

CD

MICROBACIA DO
CÓRREGO
ÁGUA DAS
PEDRAS

MÉDIO LINDÓIA

ASSUNTO
INFRAESTRUTURA
TRANSPORTE
COLETIVO
CICLOVIAS
TRANSPORTE
COLETIVO
CICLOVIAS

CONDICIONANTE

DEFICIÊNCIA

Jardim Maria Luiza

Falta de pavimentação, de galerias e de rede de esgoto

Jardim Nova Olinda
Chácaras Vargas

Falta de pavimentação, de galerias e de rede de esgoto
Falta de pavimentação, de galerias e de rede de esgoto

Transporte coletivo no município

Falta de investimento para melhoria da qualidade do
transporte coletivo no município

Vias com grande fluxo de
bicicletas

Falta de ciclovias na cidade

Transporte coletivo no município

Falta de investimento para melhoria da qualidade do
transporte coletivo no município

Vias com grande fluxo de
bicicletas

Falta de ciclovias na cidade

POTENCIALIDADE

PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DO MUNICÍPIO DE LONDRINA

CP
ASSUNTO

CONDICIONANTE

DEFICIÊNCIA

POTENCIALIDADE

Escola Municipal Nara Manella
Escola Municipal Professora Jovita kaiser
Escola Municipal Senador Gaspar Velloso
Escola Municipal Haydee Colli Monteiro
Escola Municipal Sonia Parreira Debei

MÉDIO LINDÓIA

ESCOLAS
MUNICIPAIS

•

Escola Municipal Moacyr Camargo Martins
Escola Municipal Professor Jose Gasparini
Escola Municipal Nair Auzi Cordeiro
Escola Municipal David Dequech
Escola Municipal Neman Sahyun
Escola Municipal Professor Odesio Franciscon

•
•

Participação do Conselho de
Educação
na
definição
e
implantação
das
políticas
públicas;
PAR
– plano
de
ações
articuladas;
Plano Municipal de Educação;

Escola Municipal Professora Aurea Alvim Toffoli
Escola Municipal Aristeu dos Santos Ribas

ESCOLAS
ESTADUAIS

Colégio Estadual de Ensino Fundamental Prof.
Adélia D. Barbosa
Colégio Estadual de Ensino Fundamental Prof. Jose
Carlos Pinotti
Colégio Estadual de Ensino Fundamental e Médio
Beahir E. Mendonca
Escola Estadual de Ensino Fundamental Jose Maria
Escriva

Participação
do
Conselho
de
Educação na definição e implantação
das políticas públicas

PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DO MUNICÍPIO DE LONDRINA

CP
ASSUNTO

CONDICIONANTE

DEFICIÊNCIA

POTENCIALIDADE

Escola Estadual de Ensino Fundamental Dr.
Fernando de B. Pinto
Colégio Estadual de Ensino Fundamental Olympia
Morais Tormenta

MÉDIO LINDÓIA

Ensino Fundamental e Médio Ceebja Londrina
Colégio Estadual de Ensino Fundamental e Ensino
Médio Tsuru Oguido
Colégio Estadual de Ensino Fundamental e Ensino
Médio Nilo Peçanha
ESCOLAS
ESTADUAIS

Colégio Estadual de Ensino Fundamental e Ensino
Médio Dr. Willie Davids
Colégio Estadual de Ensino Fundamental e Ensino
Médio Benjamin Constant
Colégio Estadual de Ensino Fundamental e Ensino
Médio Marcelino Champagnat
Colégio Estadual de Ensino Fundamental e Ensino
Médio Nossa Sra. Lourdes
Escola Estadual de Ensino Médio Tiradentes
Colégio Estadual de Ensino Fundamental e Médio
Pe. Wistremundo
Escola Estadual de Ensino Fundamental Conj. Hab.
Farid Libos
Escola Estadual de Ensino Fundamental Eucaliptos

Participação
do
Conselho
de
Educação na definição e implantação
das políticas públicas
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CP
ASSUNTO

CONDICIONANTE

DEFICIÊNCIA

POTENCIALIDADE

Centro de Educação Infantil Menino Jesus

MÉDIO LINDÓIA

Centro de Educação Infantil Nossa Senhora de
Fatima
Centro de Educação Infantil Tia Nelma

CENTROS DE
EDUCAÇÃO
INFANTIL

Centro de Educação Infantil ABAC
Centro de Educação Infantil Pindorama
Centro de Educação Infantil Santa Rita
Centro de Educação Infantil Sebastiao Sanches
Sarauza
Centro de Educação Infantil Alaide Fausto de Souza
Centro de Educação Infantil Marabá
Centro de Educação Infantil Iracema Helene
Centro de Educação Infantil Lindalva Silva Basseto
Centro de Educação Infantil Débora Dias
Centro de Educação Infantil Padre Domingos
Rovedatti

•

•
•

Participação do Conselho de
Educação
na
definição
e
implantação
das
políticas
públicas;
PAR
– plano
de
ações
articuladas;
Plano Municipal de Educação;

PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DO MUNICÍPIO DE LONDRINA

CP
ASSUNTO

CONDICIONANTE

DEFICIÊNCIA

POTENCIALIDADE

MÉDIO LINDÓIA

Posto de Saúde CSU
Centro de Sá·de Imagawa - Cabo Frio
Posto de Saúde Joπo Paz
SAÚDE

Centro de Sa·de Pronto Atendimento Muni
Posto de Saúde Vila Casoni
Centro de Saúde Vila Ricardo
Posto de Saúde Maria Cecília
Centro de Saúde Municipal Fraternidade
Centro de Educação Infantil Padre Domingos
Rovedatti

BAIXO
LINDÓIA

Área de expansão urbana
USO DO SOLO

Região Norte sendo uma das regiões mais
populosas e que mais cresce nos últimos anos

•
•

PEEAV – Plano Estratégico de
Expansão e Adequação Viária;
Anel do Emprego como indutor
de adensamento e da ocupação
dos bairros periféricos do
município
e
atrativo
de
atividades diversificadas

PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DO MUNICÍPIO DE LONDRINA

CP
ASSUNTO

CONDICIONANTE

MICROBACIA DOCÓRREGO ÁGUA DAS PEDRAS

Escola Municipal Anita Garibaldi
ESCOLAS
MUNICIPAIS

ESCOLAS
ESTADUAIS

Escola Municipal Maria Cândida Peixoto Salles
Escola Municipal Jose Garcia Villar

DEFICIÊNCIA

POTENCIALIDADE
•

Escola Municipal Hikoma Udihara
Escola Municipal Professor Carlos Zewe Coimbra

•

Escola Municipal Carlos Kraemer

•

Colégio Estadual de Ensino Fundamental e Ensino
Médio Ana Molina Garcia
Colégio Estadual de Ensino Fundamental e Ensino
Médio Professora Célia Moraes de Oliveira
Colégio Estadual de Ensino Fundamental e Médio
João Sampaio

Participação
do
Conselho
de
Educação
na
definição
e
implantação das políticas públicas

•
CENTRO DE
EDUCAÇÃO
INFANTIL

Centro de Educação Infantil Malvina Poppi Pedrialli
•
•

SAÚDE

Posto de Saúde Lindóia
Posto de Saúde Marabá
Centro de Sá·de Jardim Ideal

Participação do Conselho de
Educação na definição e
implantação
das
políticas
públicas;
PAR – plano de ações
articuladas;
Plano Municipal de Educação;

Participação do Conselho de
Educação na definição e
implantação
das
políticas
públicas;
PAR – plano de ações
articuladas;
Plano Municipal de Educação;

Participação do Conselho de Saúde
na definição e implantação das
políticas públicas de saúde

PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DO MUNICÍPIO DE LONDRINA

CRUZAMENTO CDP
NA MICROBACIA DO RIBEIRÃO QUATI

PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DO MUNICÍPIO DE LONDRINA

CDP
ASSUNTO

CONDICIONANTE
Avenida Brasília com um importante industrial

SÓCIOECONÔMICO

Jardim Leonor como um bairro com grande
oferta de comércio e serviços
Bairro Leonor como um dos bairros mais
populosos em Londrina

ALTO QUATI

INFRAESTRUTURA

DEFICIÊNCIA
Falta de ligação de esgoto, nos locais
onde se localizam as indústrias
Concentração de domicílios com chefes
de família com renda de ½ a 1 salário
mínimo.

POTENCIALIDADE
Disponibilidade da rede de esgoto no
local
Eixo de comércio e serviços
Destaque como bairro de oferta de
comércio e serviços na região oeste

Conflitos com o trânsito rodoviário e
urbano devido ao grande fluxo de veículos

SISTEMA VIÁRIO

Avenida Brasília (BR-369)

Única ligação Cornélio Procópio –
Londrina – Maringá possuindo um grande
fluxo rodoviário
Falta de transposição em desnível,
contribuindo para o congestionamento e
aumento do risco de acidentes com
pedestres e veículos
Via com grande fluxo de veículos

Projeto de estruturação e adequação
viária – PEEAV já aprovado
legalmente
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CDP
ASSUNTO

CONDICIONANTE

DEFICIÊNCIA

POTENCIALIDADE

BAIXO QUATI

ALTO QUATI

Ocupação irregular em área particular
Falta de capacidade institucional do
município para o atendimento prioritário à
população de baixa renda
OCUPAÇÃO
IRREGULAR

RECURSOS
HÍDRICOS

Favela Colosso

Ribeirão Quati

Falta de estabelecimento de parâmetros
para moradias de baixa renda
Falta de políticas habitacionais para
população de baixa renda (0 a 3 salários
mínimos)
Falta de zoneamentos para áreas de
interesse especial
Má qualidade da água, apresentação de
um alto índice de poluição industriais e de
coliformes fecais decorrentes de descarga
de esgoto.
Problemas com segurança pública devido
à mata no meio da área urbana;
Falta de vias margeando o córrego
Grande número de indústrias que tem
como fazendo divisa com a área de
preservação permanente
Falta de vegetação na área de
preservação permanente
Grande concentração de indústrias
próximas ao Ribeirão Quati no bairro
Indústrias Leves, contribuindo para a
degradação ambiental do córrego

•
•

•
•

•

•

Instrumentos do Estatuto da
Cidade
Programa de ZEIS

Incentivos Fiscais;
Recursos Federais e Estaduais
para a recomposição da APP;
Programa Municipal o Rio da
Minha Rua
Projeto Cuidando das águas
promovido pela SEMA em
parceria com o Ministério
Publico para desenvolvimento
do monitoramento dos rios e de
projetos de educação ambiental
TAC – Termo de Ajuste de
Conduta
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CDP
ASSUNTO

BAIXO QUATI

INFRAESTRUTURA

SISTEMA VIÁRIO

MÉDIO QUATI

VAZIOS
URBANOS

SISTEMA VIÁRIO

CONDICIONANTE

DEFICIÊNCIA

POTENCIALIDADE
Disponibilidade da rede de esgoto no
local

Avenida Brasília com um importante eixo
de comércio e serviços

Falta de ligação de esgoto, nos locais onde se
localizam as indústrias, e os grandes
comércios

Avenida Brasília (BR-369)

Conflitos com o trânsito rodoviário e urbano
devido ao grande fluxo de veículos
Única ligação Cornélio Procópio – Londrina –
Maringá possuindo um grande fluxo rodoviário
Falta
de
transposição
em
desnível,
contribuindo para o congestionamento e
aumento do risco de acidentes com pedestres
e veículos
Via com grande fluxo de veículos

Projeto de estruturação e adequação
viária – PEEAV já aprovado
legalmente

Vazios urbanos

Vazios urbanos entre parcelamentos

Áreas ociosa com infra-estrutura

Avenida Brasília (BR-369)

Conflitos com o trânsito rodoviário e urbano
devido ao grande fluxo de veículos
Única ligação Cornélio Procópio – Londrina –
Maringá possuindo um grande fluxo rodoviário
Falta
de
transposição
em
desnível,
contribuindo para o congestionamento e
aumento do risco de acidentes com pedestres
e veículos
Via com grande fluxo de veículos

Projeto de estruturação e adequação
viária – PEEAV já aprovado
legalmente

Eixo de
serviços

comércio,

indústrias

e
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CDP
ASSUNTO
INFRAESTRUTURA

CONDICIONANTE
Avenida Brasília com um importante eixo de
comércio e serviços

Falta de ligação de esgoto, nos locais
onde se localizam as indústrias

Avenida Winston Churchill como importante
eixo de comércio e serviços na cidade

Ponto de conflito no cruzamento da Av.
Winston Churchill com Av. Henrique
Mansano

MÉDIO QUATI

Avenida Winston Churchill
Avenida Rio Branco

SISTEMA VIÁRIO

DEFICIÊNCIA

Via com grande fluxo de veículos

Região Norte de Londrina

Falta de ligações entre a região norte e a
região central

Frota de veículos no município

Elevado aumento da frota de veículos
particulares em detrimento do transporte
coletivo

35% do total de “viagens” em Londrina são
realizadas a pé

Eixo de comércio e serviços
Eixo de comércio e serviços na
cidade
Importante ligação Centro – norte

Via com grande fluxo de veículos
Via com grande fluxo de veículos

Rodovia Carlos João Strass
Aumento significativo do número de
motocicletas ao ano

Vias com grande fluxo de bicicletas

POTENCIALIDADE
Disponibilidade da rede de esgoto no
local

Falta de ciclovias na cidade
Calçadas em Londrina pouco confortáveis,
com falta de acessibilidade aos pedestres
e aos portadores de necessidades
especiais

Projeto de estruturação e adequação
viária – PEEAV já aprovado
legalmente

Projeto Municipal
todos em Londrina

Calçadas

para
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CDP

MÉDIO QUATI

ASSUNTO

CONDICIONANTE

DEFICIÊNCIA

POTENCIALIDADE

VAZIOS URBANOS

Vazios urbanos

Vazios urbanos entre parcelamentos

Áreas ociosa com infra-estrutura

ÁREAS PÚBLICAS

Áreas públicas – praças

Poucas áreas de praças dotadas de infra-estrutura
Carência da área de equipamentos de cultura,
esporte e lazer

Áreas públicas existentes e ociosas

OCUPAÇÕES
APTAS A
REGULARIZAÇÃO

Jardim Quati

Ocupação irregular

Área apta à regularização

Vila Marízia II

Ocupação irregular

Área apta à regularização

OCUPAÇÕES
IRREGULARES EM
FUNDO DE VALE

•
•
•

Fundo de Vale do Jardim
Paulista
Fundo de Vale Residencial
Santa Mônica
Ribeirão Quati

Ocupação irregular em área de preservação
permanente

•

Má qualidade da água, apresentação de um alto
índice de poluição industriais e de coliformes
fecais decorrentes de descarga de esgoto.

•

Problemas com segurança pública devido à mata
no meio da área urbana;
Ocupação irregular em área de preservação
permanente, no fundo de Vale do Jardim Paulista
e no fundo de Vale Residencial Santa Mônica
Falta de vegetação na área de preservação
permanente

•
•
•

Programa Municipal o Rio da
Minha Rua
Participação
do
Conselho
Municipal do Meio Ambiente na
definição e implantação das
políticas públicas
Instrumentos do Estatuto da
Cidade
Programa de ZEIS
Uso misto das áreas de
preservação
ambiental
conciliando a conservação dos
recursos hídricos e áreas
destinadas a lazer e recreação
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CDP
ASSUNTO

OCUPAÇÕES
IRREGULARES EM
FUNDO DE VALE

CONDICIONANTE

•
•

Fundo de Vale Favela Marizia
Córrego Bom Retiro

DEFICIÊNCIA
•

Falta de vegetação na área de preservação
permanente

•
•
•

Lançamento de efluentes domésticos
MÉDIO QUATI

POTENCIALIDADE

Ocupação irregular em área de preservação
permanente (Favela do fundo de vale Vila
Marizia)
Concentração de domicílios com chefes de
família com renda de ½ a 1 salário mínimo.

•

Qualidade da água ruim
Má qualidade da água, apresentação de um
alto índice de poluição industriais e de
coliformes fecais decorrentes de descarga de
esgoto.
RECURSOS
HÍDRICOS

Ribeirão Quati

Problemas com segurança pública devido à
mata no meio da área urbana;
Falta de vias margeando o córrego
Grande número de indústrias que tem como
fazendo divisa com a área de preservação
permanente
Falta de vegetação na área de preservação
permanente

•
•

•

•

Programa Municipal o Rio da Minha
Rua
Participação do Conselho Municipal
do Meio Ambiente na definição e
implantação das políticas públicas
Instrumentos do Estatuto da Cidade
Programa de ZEIS
Uso
misto
das
áreas
de
preservação ambiental conciliando a
conservação dos recursos hídricos
e áreas destinadas a lazer e
recreação
Incentivos Fiscais;
Recursos Federais e Estaduais para
a recomposição da APP; Programa
Municipal o Rio da Minha Rua
Projeto Cuidando
das águas
promovido pela SEMA em parceria
com o Ministério Publico para
desenvolvimento do monitoramento
dos rios e de projetos de educação
ambiental
TAC – Termo de Ajuste de Conduta
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CDP
ASSUNTO

CONDICIONANTE

DEFICIÊNCIA

POTENCIALIDADE

Catedral Metropolitana

Mesquita Muçulmana Rei Faiçal
Santuário Nossa Senhora Aparecida

MÉDIO QUATI

PROMIC – Programa Municipal de Incentivo
à Cultura

Poucos recursos
PROMIC

CULTURA E
TURISMO
Conselho Municipal de Cultura

Desfile de escolas de samba promovida pela
Liga das Escolas de Samba do Município,
realizada no autódromo Ayrton Senna,
patrocinado pelo PROMIC

Potenciais de cultura, lazer,
turismo e do patrimônio histórico
de Londrina
• Descentralização de atividades
culturais
• Promoção da cultura em todas
as regiões do município de
Londrina
• Incentivo
a
projetos
diversificados
voltados
à
produção cultural
• Participação do conselho de
cultura com as atribuições de:
definir
a
prioridade
na
consecução
da
Política
Municipal de Cultura e apontar a
prioridade para aplicação dos
recursos públicos destinados à
cultura,
acompanhar
a
elaboração e opinar sobre a
proposta
orçamentária
do
Município para a cultura, entre
outros.
Desenvolvimento das atividades
culturais no município, dando apoio a
todos os eventos culturais que
ocorrem na cidade
•

Santuário de Graça
Templo Budista Honganji

disponibilizados

ao
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CD

MÉDIO
QUATI

ALTO
QUATI

ASSUNTO
INFRAESTRUTURA

CONDICIONANTE

DEFICIÊNCIA

Parque Industrial Cacique

Falta de pavimentação, esgoto, galerias

TRANSPORTE
COLETIVO

Transporte coletivo no município

Falta de investimento para melhoria da
qualidade do transporte coletivo no
município

TRANSPORTE
COLETIVO

Transporte coletivo no município

Falta de investimento para melhoria da
qualidade do transporte coletivo no
município

POTENCIALIDADE

PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DO MUNICÍPIO DE LONDRINA

CP
ASSUNTO

CONDICIONANTE
Posto de Saúde Vila Nova

SAÚDE

MÉDIO QUATI

ESCOLAS
MUNICIPAIS

ESCOLAS
ESTADUAIS

CENTROS DE
EDUCAÇÃO
INFANTIL

Posto de Saúde Novo Amparo
Centro de Saúde Municipal Mister Thomas
Escola Municipal Mercedes Martins
Madureira
Escola Municipal America Sabino Coimbra

DEFICIÊNCIA

POTENCIALIDADE
Participação do Conselho de Saúde
na definição e implantação das
políticas públicas de saúde
•

Escola Municipal Rev. Odilon Gonçalves
Nocetti

•

Escola Municipal Eurides Cunha

•

Colégio Estadual de Ensino Fundamental e
Médio Sagrada Família
Escola Estadual de Ensino Fundamental Rui
Barbosa
Centro de Educação Infantil Ana Proveller
Centro de Educação Infantil Pequena Casa
de Centro de Educação Infantil Nazaré
Centro de Educação Infantil Tia Maria Julia
Centro de Educação Infantil Antonio Augusto
Faria
Centro de Educação Infantil Novo Amparo
Centro de Educação Infantil Victoria Mazetti
Dinardi
Centro de Educação Infantil Criança Futuro

Participação do Conselho de
Educação na definição e
implantação
das
políticas
públicas;
PAR – plano de ações
articuladas;
Plano Municipal de Educação;

Participação
do
Conselho
de
Educação na definição e implantação
das políticas públicas

•

•
•

Participação do Conselho de
Educação na definição e
implantação
das
políticas
públicas;
PAR – plano de ações
articuladas;
Plano Municipal de Educação;
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CP
ASSUNTO

CONDICIONANTE

MÉDIO QUATI

Centro de Educação Infantil Irmãs de Betânia
CENTROS DE
EDUCAÇÃO
INFANTIL

LAZER E
TURISMO

DEFICIÊNCIA

POTENCIALIDADE
•

Centro de Educação Infantil Mãe Rainha
Centro de Educação Infantil Gov. Jose Richa
Centro de Educação Infantil Guiomar Moreira
Centro de Educação Infantil Haydee Colli
Monteiro

•
•

Participação do Conselho de
Educação
na
definição
e
implantação
das
políticas
públicas;
PAR – plano de
ações
articuladas;
Plano Municipal de Educação;

Autódromo Internacional Ayrton Sena

Potencial de esportivo e turismo

Escola Municipal Pedro Vergara Correa

Participação do Conselho de
Educação
na
definição
e
implantação
das
políticas
públicas;
• PAR – plano de
ações
articuladas;
Plano Municipal de Educação;
•

ALTO QUATI

ESCOLAS
MUNICIPAIS

Escola Municipal Elias Kauam
SAÚDE
ESCOLAS
ESTADUAIS

Posto de Saúde Pil
Colégio Estadual de Ensino Fundamental e
Médio Carlos de Almeida

Participação do Conselho de Saúde
na definição e implantação das
políticas públicas de saúde
Participação
do
Conselho
de
Educação na definição e implantação
das políticas públicas
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CP
ASSUNTO
SAÚDE

CONDICIONANTE
Posto de Saúde Leonor
Posto de Saúde Santiago

DEFICIÊNCIA

POTENCIALIDADE
Participação do Conselho de Saúde
na definição e implantação das
políticas públicas de saúde

BAIXO QUATI

Escola Municipal Professor Leônidas Sobrino
Porto
ESCOLAS
MUNICIPAIS

Escola Municipal Leonor Maestri de Held
Escola Municipal Maria Jose Carneiro
Escola Municipal Professora Mari Carrera
Bueno, CAIC
Escola Municipal Professora Maria Tereza
Meleiro Amâncio

CENTRO DE
EDUCAÇÃO
INFANTIL

ESCOLAS
ESTADUAIS

•

•
•

Participação do Conselho de
Educação
na
definição
e
implantação
das
políticas
públicas;
PAR – plano de
ações
articuladas;
Plano Municipal de Educação;

Centro Marli Carli Lourdes
Escola Estadual de Ensino Fundamental Prof.
Cássio Leite Machado
Colégio Estadual de Ensino Fundamental e
Médio Prof. Polivalente
Colégio Estadual de Ensino Fundamental e
Médio Prof. São Jose

Participação
do
Conselho
de
Educação na definição e implantação
das políticas públicas

PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DO MUNICÍPIO DE LONDRINA

CRUZAMENTO CDP
NA MICROBACIA DO RIBEIRÃO CAMBÉ

PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DO MUNICÍPIO DE LONDRINA

CDP
ASSUNTO

CONDICIONANTE

MÉDIO CAMBÉ

Centro Histórico

REGIÃO
CENTRAL

Vila Nova, Vila Recreio e Shangrila

ZC1 existente na área central ocupada
principalmente por usos residenciais

DEFICIÊNCIA

POTENCIALIDADE

Em horários de pico, o trânsito é terrível
tendo vários pontos de congestionamento

Região central é a melhor dotada de
infra-estrutura relacionada à água,
esgoto, iluminação pública e
pavimentação;
Ociosidade do potencial construtivo

Falta de estacionamentos

Shopping Center a ser construído
próximo à rodoviária
Geração de conflito no sistema viário e
estacionamentos, somando-se a isto o
fluxo de moradores locais e da busca de
moradores de outros bairros pela oferta de
comércios, serviços e trabalho.

Predominância do uso residencial na
área central é benéfica contra a
degradação do centro, por a mesma
manter a atividade de Centro
Histórico, inclusive em horários
noturnos, quando grande parte das
atividades comerciais já cessaram.
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CDP
ASSUNTO

CONDICIONANTE
Áreas com zoneamento ZC1 e ZC2

DEFICIÊNCIA
Falta de lotes vagos

POTENCIALIDADE
Área com potencial para verticalização

Centro Histórico – concentração de
edifícios residenciais
Concentração de edifícios residências

MÉDIO CAMBÉ

Concentração de centros de negócios,
comércios e prestação de serviços
Centro Histórico compreendendo o maior
número de unidades habitacionais de
Londrina
REGIÃO
CENTRAL

Maiores densidades habitacionais
concentradas na bacia do ribeirão
Cambé, estando as mesmas localizadas
principalmente nos bairros: Vila Ipiranga,
Vila Brasil, Vila Recreio e Parque
Guanabara.
Concentração de atividades voltadas à
prestação de serviços bem como hotéis e
restaurantes
Concentração de atividades de Saúde na
Rua Senador Souza Naves e Av.
Bandeirantes

Necessidade de reorganização espacial,
devido ao grande fluxo de pessoas que
dependem do centro da cidade

• Concentração da verticalização na
região Central
• Forte
dependência
da
região
metropolitana da região central de
Londrina

Atendimento de Saúde de Londrina
Regional e extra-regional, atendendo
serviços em nível secundário e terciário
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CDP
ASSUNTO

CONDICIONANTE

DEFICIÊNCIA

POTENCIALIDADE

• Centralização de todas as atividades no
centro
• Necessidade
de
reorganização
espacial, devido ao grande fluxo de
pessoas que dependem do centro da
cidade

• Potencial de negócios e turismo
• Região central como um grande pólo
de atratividades de comércio e
serviços

A maioria da rede hoteleira se encontra
na bacia do Cambezinho
A maioria dos restaurantes estão
localizados na bacia do Cambezinho
SÓCIOECONÔMICO

56% dos estabelecimentos de comércios
e serviços estão localizados na região
central de Londrina

MÉDIO CAMBÉ

Concentração de atividades voltadas à
prestação de serviços bem como hotéis e
restaurantes
Vila Nova, Vila Recreio e Shangrila
Áreas com zoneamento ZC1 e ZC2
Rua Quintino Bocaiúva como importante
eixo de comércio e serviços

Falta de lotes vagos

Ociosidade do potencial construtivo
Área com potencial para verticalização

Via com grande fluxo de veículos

Eixo de comércio e serviços na cidade

Falta de ligações no sentido Leste-Oeste
Avenida Presidente Castelo Branco, Rua
Goiás, Av. Santos Dumont
SISTEMA VIÁRIO

Sobrecarga de fluxo viário destas avenidas
devido à falta de ligações no sentido
Leste-Oeste
Ponto de conflito no cruzamento da Rua
Sergipe com a Rua João Cândido

Rua Prof. João Cândido

Ponto de Conflito no cruzamento da Rua
Benjamin Constant com a Rua João
Cândido
Via com grande fluxo de veículos

Projeto de estruturação e adequação
viária – PEEAV já aprovado legalmente
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CDP
ASSUNTO

CONDICIONANTE

DEFICIÊNCIA

POTENCIALIDADE

Ponto de Conflito no cruzamento da AV. JK com a
Av. Higienópolis – grande índice de acidentes de
trânsito
UNIFIL como pólo gerador de tráfego na Avenida
JK

MÉDIO CAMBE

Av. Juscelino Kubitscheck

Colégio Delta como pólo gerador de tráfego na
Avenida
Colégio Londrinense como pólo gerador de tráfego
na Avenida
Grande incidência de acidentes no cruzamento da
Av. JK com Avenida Santos Dumont
Via com grande fluxo de veículos

SISTEMA VIÁRIO
Anel Viário formado pela
Avenida JK e Leste Oeste,
distribuindo o fluxo local para as
principais vias da cidade

Tráfego intenso destas vias, sendo que as mesmas
em horários de picos possuem congestionamento
São sobrecarregadas pois além de distribuírem o
fluxo local, também são o principal canal de
escoamento no sentido norte-sul
Via com grande fluxo de veículos
Via comercial, com diversos estabelecimentos e
edifícios residenciais, de comércio e de serviços

Avenida Higienópolis

Projeto de estruturação e adequação
viária – PEEAV já aprovado legalmente

Grande índice de acidentes no cruzamento da
Avenida de Higienópolis com Rua Montevidéu
Uma das poucas ligações no sentido centro – sul
da cidade

Projeto de estruturação e adequação
viária – PEEAV já aprovado legalmente
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CDP
ASSUNTO

CONDICIONANTE

DEFICIÊNCIA

POTENCIALIDADE
Ponto de cruzamento com uma

Ponto de conflito no cruzamento da Avenida leste
Oeste com a Avenida Rio Branco

importante via de ligação leste oeste
do centro com a via de interligação
entre a zona norte e a região central

MÉDIO CAMBÉ

Avenida Leste Oeste

SISTEMA VIÁRIO

Avenida Maringá

Avenida Inglaterra

Av.Bandeirantes

Avenida Santos Dumont

Grande incidência de acidentes no cruzamento da Av.
Leste – Oeste com a Av. 10 de dezembro.
Ponto de conflito no cruzamento da Av. Leste Oeste
com a Rua Pernambuco
Grande índice de acidentes no cruzamento da
Avenida Leste Oeste com Av. José de Alencar
Ponto de conflito no cruzamento da Avenida Maringá
com a Avenida Humaitá
Via com grande fluxo de veículos
Ponto de conflito no cruzamento da Av. Inglaterra com
a Av. 10 de dezembro
Via com grande fluxo de veículos
Ponto de conflito no cruzamento da Av. Bandeirantes
com a Avenida JK
Via com grande fluxo de veículos

Projeto
de
estruturação
adequação viária – PEEAV
aprovado legalmente

e
já

Projeto
de
estruturação
adequação viária – PEEAV
aprovado legalmente

e
já

Ponto de conflito no cruzamento da Avenida Santos
Dumont com a Rua José Ribeiro
Via com grande fluxo de veículos

Local com grande fluxo de bicicletas

PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DO MUNICÍPIO DE LONDRINA

CDP
ASSUNTO

CONDICIONANTE

DEFICIÊNCIA

POTENCIALIDADE

Lotes com dois zoneamentos
USO DO SOLO

Lei de uso e ocupação do solo

MÉDIO CAMBÉ

Atividades culturais na cidade o ano todo de
significância
nacional
e
internacional,
reunindo todas as artes

Falta de instrumentos técnicos
flexibilização do uso do solo

para

Falta de um teatro municipal em Londrina

Utilização dos instrumentos do
Estatuto da Cidade para flexibilizar
os usos
Polarização de atividades artísticas.
Desenvolvimento das atividades
culturais no município, dando apoio a
todos os eventos culturais que
ocorrem na cidade

disponibilizados

ao

Descentralização
de
atividades
culturais
Incentivo a projetos diversificados
voltados à produção cultural
Promoção da cultura em todas as
regiões do município de Londrina

PROMIC – Programa Municipal de Incentivo
à Cultura

Poucos recursos
programa

FILO – Festival Internacional de Londrina

Pequena dotação orçamentária, e falta de
espaços culturais para o desenvolvimento
de atividades

Evento de significância internacional,
reunindo todas as artes

Festival de Música de Londrina

Pequena dotação orçamentária

Festival atuando na área artística e
pedagógica,
tendo
relevância
Nacional e Latino Americana

Festival de Dança de Londrina

Pequena dotação orçamentária

Festival de abrangência Nacional

CULTURA

PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DO MUNICÍPIO DE LONDRINA

CDP
ASSUNTO
LAGO IGAPÓ

CULTURA,
LAZER E
TURISMO

CONDICIONANTE

MÉDIO CAMB

POTENCIALIDADE

Má qualidade da água do Igapó

Bosque Municipal Marechal Cândido Rondon
Calçadão

Necessita de revitalização
Necessita de revitalização

Praça Rocha Pombo
Casas de relevância ao patrimônio cultural da
cidade

Necessita de revitalização
Muitos bens ainda não estão tombados

Córrego Rubi

Córrego Colina Verde
RECURSOS
HÍDRICOS

DEFICIÊNCIA

Lago Igapó e seus jardins e parque do
entorno

Falta de vegetação na
preservação permanente

Lago Igapó com potencial de lazer e
turismo
Potenciais de cultura, lazer, turismo

área

Lançamento de efluentes domésticos
Falta de vegetação na área
preservação permanente
Lançamento de efluentes domésticos

e do patrimônio histórico de Londrina

de
•
de

Falta de vegetação na área
preservação permanente
Lançamento de efluentes domésticos

de

Falta de vegetação na
preservação permanente

área

de

Córrego Capivara

de

Córrego do Leme

Lançamento de efluentes domésticos
Falta de vegetação na área
preservação permanente

Córrego Água Fresca

Lançamento de efluentes domésticos

•
•
•
•

Uso misto das áreas de
preservação
ambiental
conciliando a conservação dos
recursos hídricos e áreas
destinadas a lazer e recreação
Incentivos Fiscais;
Recursos Federais e Estaduais
para a recomposição da APP;
Programa Municipal o Rio da
Minha Rua
Participação
do
Conselho
Municipal do Meio Ambiente na
definição e implantação das
políticas públicas

PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DO MUNICÍPIO DE LONDRINA

CDP
ASSUNTO

CONDICIONANTE

MÉDIO CAMBÉ

Córrego Guaruja

DEFICIÊNCIA
Falta de vegetação na
preservação permanente

POTENCIALIDADE
área

Lançamento de efluentes domésticos
Falta de vegetação na área
preservação permanente
Lançamento de efluentes domésticos

RECURSOS
HÍDRICOS

de

de

Qualidade da água ruim

CALÇADAS

•
•
•

Córrego Tucanos

35% do total de “viagens” em Londrina são
realizadas a pé

•

Calçadas
em
Londrina
pouco
confortáveis, com falta de acessibilidade
aos pedestres e aos portadores de
necessidades especiais

•

Uso misto das áreas de
preservação
ambiental
conciliando a conservação dos
recursos hídricos e áreas
destinadas a lazer e recreação
Incentivos Fiscais;
Recursos Federais e Estaduais
para a recomposição da APP;
Programa Municipal o Rio da
Minha Rua
Participação
do
Conselho
Municipal do Meio Ambiente na
definição e implantação das
políticas públicas

Projeto Municipal Calçadas para
todos em Londrina

PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DO MUNICÍPIO DE LONDRINA

CDP
ASSUNTO

CONDICIONANTE

DEFICIÊNCIA

POTENCIALIDADE

Ocupação irregular em área particular
Falta de capacidade institucional do
município para o atendimento prioritário à
população de baixa renda

BAIXO CAMBÉ

OCUPAÇÕES
IRREGULARES

•
•
•

Jardim Cristal
Favela Abussafi
Jardim Franciscato I

Jardim Morar Melhor

OCUPAÇÃO
IRREGULAR EM
FUNDO DE VALE

Fundo de Vale do Novo Perobal

Falta de estabelecimento de parâmetros
para moradias de baixa renda
Falta de políticas habitacionais para
população de baixa renda (0 a 3 salários
mínimos)
Falta de zoneamentos para áreas de
interesse especial
Ocupação irregular em áreas pública,
pois se trata da área institucional do
loteamento
Ocupação
irregular
em área
de
preservação permanente
Falta de vegetação na
preservação permanente

área

Lançamento de efluentes domésticos
Qualidade da água ruim

OCUPAÇÕES
IRREGULARES
APTAS A
REGULARIZAÇAO

de

•
•

•
•
•

Instrumentos do Estatuto da
Cidade
Programa de ZEIS

Instrumentos do Estatuto da
Cidade
Programa de ZEIS
Uso misto das áreas de
preservação
ambiental
conciliando a conservação dos
recursos hídricos e áreas
destinadas a lazer e recreação

Jardim Kobayashi

Ocupação irregular em área pública

Área apta a regularização

Jardim São Marcos

Ocupação irregular em área pública

Área apta a regularização

Jardim Novo Perobal I

Ocupação irregular em área pública

Área apta a regularização

Jardim Franciscato II

Ocupação irregular em área pública

Área apta a regularização

PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DO MUNICÍPIO DE LONDRINA

CDP
ASSUNTO
LAZER E
TURISMO

CONDICIONANTE
Parque Municipal Arthur Thomas

BAIXO CAMBE

Córrego São Lourenço

DEFICIÊNCIA
Falta de conservação e revitalização do parque
Falta de vegetação na área de preservação permanente
Lançamento de efluentes domésticos

POTENCIALIDADE
Potenciais de lazer, turismo e do
patrimônio ambiental de Londrina
•

Uso misto das áreas de
preservação
ambiental
conciliando a conservação dos
recursos hídricos e áreas
destinadas a lazer e recreação
Incentivos Fiscais;
Recursos Federais e Estaduais
para a recomposição da APP;
Programa Municipal o Rio da
Minha Rua
Participação
do
Conselho
Municipal do Meio Ambiente na
definição e implantação das
políticas públicas

Córrego Cristal

Falta de vegetação na área de preservação permanente
Lançamento de efluentes domésticos

Córrego do Pica Pau Amarelo

Falta de mata ciliar da APP
Lançamento de efluentes líquidos domésticos e industriais

Córrego do Pizza

Falta de vegetação na área de preservação permanente
Lançamento de efluentes domésticos

Córrego Tico-Tico

Falta de vegetação na área de preservação permanente
Lançamento de efluentes domésticos

Córrego Monjolo

Falta de vegetação na área de preservação permanente
Lançamento de efluentes domésticos

Córrego Roseira

Falta de vegetação na área de preservação permanente
Lançamento de efluentes domésticos

ÁREAS
PÚBLICAS

Áreas públicas – praças

Poucas áreas de praças dotadas de infra-estrutura
Carência da área de equipamentos de cultura, esporte e
lazer

Áreas públicas existentes e ociosas

VAZIOS
URBANOS

Vazios urbanos

Vazios urbanos existentes

Áreas ociosa com infra-estrutura

RECURSOS
HÍDRICOS

•
•
•
•

PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DO MUNICÍPIO DE LONDRINA

CDP
ASSUNTO

CONDICIONANTE
Córrego do Inhambu

ALTO CAMBÉ

Córrego do Bem-te-vi

POTENCIALIDADE
área

Lançamento de efluentes domésticos
Falta de vegetação na área
preservação permanente
Lançamento de efluentes domésticos

de

de

Falta de vegetação na área
preservação permanente
Lançamento de efluentes domésticos

de

Falta de vegetação na
preservação permanente

de

Córrego da Mata

Córrego Barobé

Lançamento de efluentes domésticos
Falta de vegetação na área
preservação permanente

Córrego Cacique
RECURSOS
HÍDRICOS

DEFICIÊNCIA
Falta de vegetação na
preservação permanente

Ribeirão Cambé

área

Lançamento de efluentes domésticos
Falta de vegetação na área
preservação permanente
Lançamento de efluentes domésticos
Qualidade da água ruim

•

•
•
•

de

de

•

Uso misto das áreas de
preservação
ambiental
conciliando a conservação dos
recursos hídricos e áreas
destinadas a lazer e recreação
Incentivos Fiscais;
Recursos Federais e Estaduais
para a recomposição da APP;
Programa Municipal o Rio da
Minha Rua
Participação
do
Conselho
Municipal do Meio Ambiente na
definição e implantação das
políticas públicas

PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DO MUNICÍPIO DE LONDRINA

CDP
ASSUNTO

CONDICIONANTE

DEFICIÊNCIA

Jardim Bandeirantes como um bairro com
grande oferta de comércio e serviços

POTENCIALIDADE
Destaque como bairro de oferta de
comércio e serviços na região leste
Indústrias

ALTO CAMBÉ

SÓCIOECONÔMICO

Bairro Cilo 3 como local de grande
concentração de indústrias

Conflitos com o trânsito rodoviário e
urbano devido ao grande fluxo de veículos
que passa pela Av. Tiradentes (BR-369)

Ponto de conflito no cruzamento da
Avenida Tiradentes com Av. Rio Branco e
Av. JK
ESTRUTURA
VIÁRIA

Avenida Tiradentes

Avenida Tiradentes como importante eixo de
comércio e serviços
ÁREAS
PÚBLICAS

Áreas públicas – praças

Única ligação Cornélio Procópio –
Londrina – Maringá possuindo um grande
fluxo rodoviário
Via com alto fluxo de veículos
Poucas áreas de praças dotadas de infraestrutura
Carência da área de equipamentos de
cultura, esporte e lazer

•

•

•

•

Projeto de estruturação e
adequação viária – PEEAV já
aprovado legalmente
Anel do Emprego como indutor
de adensamento e da ocupação
dos bairros periféricos do
município
e
atrativo
de
atividades diversificadas
Ponto de cruzamento de uma
importante via que atravessa o
centro da cidade com a que faz
a interligação da região central
com a norte
Projeto de estruturação e
adequação viária – PEEAV já
aprovado legalmente

Áreas públicas existentes e ociosas

PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DO MUNICÍPIO DE LONDRINA

CD

BAIXO CAMBÉ

MÉDIO CAMBÉ

ASSUNTO

ARBORIZAÇÃO
URBANA

INFRAESTRUTURA

CONDICIONANTE

Arborização Urbana

Colina Verde
Portal de Versalhes

INFRAESTRUTURA

Fazenda Nata

DEFICIÊNCIA
Principalmente na região central, existem
muitas árvores antigas que já estão
condenadas e ainda não foram retiradas.
Muitas vezes elas caem e causam
transtornos
Falta de um plano diretor de arborização
urbana
Falta de galerias, sendo também um local
com pontos de alagamento
Falta de pavimentação, esgoto, rede de
água, luz, galerias e meio fio
Falta de galerias e pavimentação.
Chácara de lazer que se tornou
loteamento residencial irregularmente.

POTENCIALIDADE

PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DO MUNICÍPIO DE LONDRINA

CP
ASSUNTO

CONDICIONANTE
UNICANTO de Corais

MÉDIO CAMBÉ

Londrix – Festival Literário de Londrina

ATIVIDADES E
EQUIPAMENTOS
CULTURAIS

Festival Demosul – festival de bandas de rock
independentes
Exposição Agropecuária de Londrina
Auditório Casa do Caminho, Espaço Cênico
do SESC, Auditório da Associação Médica de
Londrina, Anfiteatro do Zerão, Anfiteatro
Reverendo Jonas Dias Martins, Anfiteatro do
CESA-UEL, Anfiteatro da Morfologia – UEL,
Anfiteatro Maior do CCB – Dr. Ciro Grossi –
UEL, Auditório Casa da Cultura José
Gonzaga Vieira

DEFICIÊNCIA

POTENCIALIDADE
Evento de abrangência Nacional, que ocorre
anualmente, organizado pela Associação de Coral
UNICANTO de Londrina e UEL
Principal festival literário do sul do Brasil oferecendo
aos
seus
participantes
várias
atividades
relacionadas
à
literatura,
como
palestras,
lançamento de obras literárias e feira de livros
Festival que reúne bandas de renome nacional,
bandas da cidade e da região
Evento nacional e internacional reunindo pecuária,
agricultura, comércio e indústria.
Londrina é o município mais bem equipado da
região metropolitana e de todo o Norte Pioneiro em
relação aos equipamentos de auditórios e
anfiteatros, sendo que polariza todas as atividades
que necessitam deste equipamento

PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DO MUNICÍPIO DE LONDRINA

CP

MÉDIO CAMBÉ

ASSUNTO

ATIVIDADES E
EQUIPAMENTOS
CULTURAIS

CONDICIONANTE
Centro de Artes, Centro Cultural Igapó, Centro
Beneficente
Nipo-brasileira
Imaculada
Conceição, Espaço Cultural SESC/Londrina –
Centro, Cyber Café Livraria Porto Megastore,
Centro Cultural Lupércio Luppi, Casa da
Cultura José Gonzaga Vieira, Casa de Cultura
da UEL, Sede Cultural da Associação Médica
de Londrina e a Usina Cultural de Londrina
Cine Shopping Catuaí, Cine Comtur e Cine
Royal Plaza Shopping
Museu Didático de Anatomia, Museu Histórico
Padre Carlos Weiss, Museu de Ciência e
Tecnologia de Londrina, Casa de Memória
Madre Leônia Milito e o Museu de Arte de
Londrina
Espaço Cultural Laboratório de Imagem;
Espaço Cultural Ceddo; Espaço Cultural
INBRAPE;Espaço
Cultural
Galeria
Augustus;Sala de Exposições José Antonio
Teodoro, da Secretaria Municipal de Cultura;
Sala de Exposições da Casa de Cultura da
UEL; Sala de Exposições da Biblioteca
Pública Municipal; Sala de Exposições da
Casa de Cultura José Gonzaga Vieira
Bahiarte – Galeria de Artes e a Sala de
Exposições do Teatro Marista

DEFICIÊNCIA

POTENCIALIDADE

Londrina é o município mais bem equipado da região
metropolitana e de todo o Norte Pioneiro em relação
aos centros culturais e casa de memória.

Londrina é o único município da região metropolitana
e de todo o Norte Pioneiro a ter cinema
Londrina é o município mais bem equipado da região
metropolitana e de todo o Norte Pioneiro em relação
à museus

Londrina é o município mais bem equipado da região
metropolitana e de todo o Norte Pioneiro em relação
à espaços culturais

PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DO MUNICÍPIO DE LONDRINA

MÉDIO CAMBÉ

CP
ASSUNTO

CONDICIONANTE

ATIVIDADES E
EQUIPAMENTOS
CULTURAIS

Biblioteca Pública Municipal, a Biblioteca
SESC – Aeroporto, Biblioteca Comunitária
Virtual, Biblioteca SESC Centro, Biblioteca de
Secretaria Municipal de Saúde, Biblioteca da
UNIFIL, Biblioteca da Secretaria Municipal de
Planejamento, Biblioteca da Secretaria
Municipal de Agricultura e Abastecimento,
Biblioteca do Parque Arthur Thomas,
Biblioteca do Instituto dos Cegos, Biblioteca
do Professor, Biblioteca Pública Ramal Vila
Nova, Biblioteca Pública Municipal Professor
Pedro Viriato Parigot de Souza, Biblioteca do
Museu de Arte de Londrina, Biblioteca do
Museu Histórico de Londrina, Biblioteca Melva
Ruth Ueb – ISBL, Biblioteca do IAPAR,
Biblioteca do Centro de Ciências da Saúde –
UEL, Biblioteca de Assuntos Jurídicos – UEL,
Biblioteca da EMBRAPA, Biblioteca do Setor
de Ciências Humanas – UEL, Biblioteca do
Setor de Odontologia – UEL, Biblioteca da
Escola Municipal Santos Dumont, Biblioteca
da Escola Municipal Ignês Corso Andreazza,
Biblioteca da Escola Municipal Carlos
Kraemer, Biblioteca da Escola Municipal Dr.
Joaquim V. de Castro, Biblioteca Infantil
Monteiro Lobato, Gibiteca e Biblioteca do
Centro Cultural Lupércio Luppi

DEFICIÊNCIA

POTENCIALIDADE

Londrina é o município mais bem equipado da região
metropolitana e de todo o Norte Pioneiro em relação
a bibliotecas

PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DO MUNICÍPIO DE LONDRINA

CP
ASSUNTO

CONDICIONANTE

DEFICIÊNCIA

POTENCIALIDADE

Londrina Matsuri – festival de artes, costumes
e gastronomia Nipônica

Abrangência regional deste festival

Ginásio de Esportes Moringão
Estádio Vitorino Gonçalves Dias

Potencial de esportivo e turismo
Potencial de esportivo e turismo
Potenciais de cultura, lazer, turismo e do patrimônio

Monumento o passageiro

histórico de Londrina

MÉDIO CAMBÉ

Monumento à bíblia
Praça Nishinomiya
Praça Sete de Setembro
CULTURA,
LAZER E
TURISMO

Praça Gabriel Martins
Marco Zero
Cine Teatro Ouro Verde
Praça Marechal Floriano Peixoto
Praça Primeiro de Maio
Casa da Criança
Praça Willie Davids
Edifício do Correio
Museu de Artes
Museu Histórico Pe. Carlos Weiss
Biblioteca Pública Municipal
Cine Teatro Ouro Verde
Concha Acústica

Potenciais de cultura, lazer, turismo e do patrimônio
histórico de Londrina

PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DO MUNICÍPIO DE LONDRINA

CP
ASSUNTO

ALTO CAMBÉ

MÉDIO CAMBÉ

CULTURA,
LAZER E
TURISMO

CONDICIONANTE
Santuário de Graça
Templo Budista Honganji
Mesquita Muçulmana Rei Faiçal
Avenida Leste Oeste como importante eixo de
comércio e serviços
Avenida Maringá como importante eixo de
comércio e serviços

SISTEMA VIÁRIO

LAZER E
TURISMO
SISTEMA VIÁRIO

DEFICIÊNCIA

POTENCIALIDADE

Catedral Metropolitana

Rua Araguaia como importante eixo de
comércio e serviços
Avenida Inglaterra como importante eixo de
comércio e serviços
Avenida Madre Leônia Milito – consolidandose um importante eixo de comércio e serviços
Parque Ney Braga
Av. Arthur Thomas – importante eixo de
comércio e serviços

Potenciais de cultura, lazer, turismo e do patrimônio
histórico de Londrina
Eixo de comércio e serviços na cidade
Eixo de comércio e serviços na cidade
Eixo de comércio e serviços na cidade
Eixo de comércio e serviços na cidade
Eixo de comércio e serviços na cidade
Potenciais de lazer, turismo e negócios de Londrina

Eixo de comércio e serviços na cidade
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CP
ASSUNTO

BAIXO CAMBE

MATA

ATERRO
SANITÁRIO

CONDICIONANTE

POTENCIALIDADE
Potencializar áreas que privilegiem a RPPN

Aterro sanitário localizado na bacia do Cambé

Poços de monitoramento de águas subterrâneas
para o monitoramento ambiental de possíveis
contaminações do lençol freático;

Legislação municipal dando obrigatoriedade
aos geradores de separar os materiais
recicláveis dos demais resíduos.
Coleta seletiva implantada em todo o
município
Parceria entre ONGS para a reciclagem –
material recolhido pelos catadores são
colocados em locais específicos, são
recolhidos por caminhões da prefeitura e
transportados à galpões de triagem das
ONGs.

SÓCIOECONÔMICO

DEFICIÊNCIA

Mata do Ribeirão Cambé

Parque das Indústrias como um bairro com
grande oferta de comércio e serviços
Avenida 10 de dezembro – importante eixo de
comércio e serviços

Parceria com a universidade Estadual de Londrina
através do departamento de engenharia civil e CNPQ
para construção de poços de monitoramento de
águas subterrâneas visando o monitoramento
ambiental de possíveis plumas de contaminação do
lençol freático.

Destaque como bairro de oferta de comércio e
serviços na região leste
Eixo de comércio e serviços na cidade

PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DO MUNICÍPIO DE LONDRINA

CRUZAMENTO CDP
NA MICROBACIA DO RIBEIRÃO CAFEZAL

PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DO MUNICÍPIO DE LONDRINA

CDP
ASSUNTO
INFRAESTRUTURA

CONDICIONANTE
Bairros inseridos na bacia do cafezal

DEFICIÊNCIA

POTENCIALIDADE

Bairros inseridos em um manancial de
abastecimento sem ligação em rede de esgoto

Disponibilidade da rede de esgoto no
local

Falta de passarelas
Falta de transposição em desnível

ALTO CAFEZAL

•
•
SISTEMA VIÁRIO

•
•

PR 445
PR – 445 ligando a parte sul da
cidade com a Av. Tiradentes
Frota de veículos no município
Projeto
de
estruturação
e
adequação viária – PEEAV já
aprovado legalmente

Concentração de condomínios
fechados de médio alto e alto padrão
na área sul e sudoeste da cidade
USO DO SOLO

Transposição em nível contribuindo para o
congestionamento, e riscos de acidentes com
pedestres
Sobrecarga de tráfego por servir como via
estruturante do fluxo viário, e rodoviário.
Elevado aumento da frota de veículos particulares
em detrimento do transporte coletivo
Região sul e sudoeste, possuindo um grande
número de carros por habitante, com pólos
geradores de tráfego como duas universidades,
um shopping Center, faltando eixos
estruturadores de ligações rápidas das demais
regiões a esta.
Região sul e sudoeste, possuindo um grande
número de carros por habitante,

Verticalização na gleba Palhano
Crescimento da cidade no sentido sul
e sudoeste

•
•

Restrições físico naturais no sentido de
crescimento da cidade para a região sudoeste e
sul

•

Função regional
Projeto de estruturação e
adequação viária – PEEAV já
aprovado legalmente
Anel do Emprego como indutor
de adensamento e da ocupação
dos bairros periféricos do
município
e
atrativo
de
atividades diversificadas

Área de potencial crescimento
Área
com
verticalização

potencial

para

Área sul com potencial para
estabelecimento de usos de baixa
densidade

PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DO MUNICÍPIO DE LONDRINA

CDP
ASSUNTO

CONDICIONANTE

DEFICIÊNCIA

POTENCIALIDADE

Bairro Esperança

Concentração de domicílios com chefes de
família com renda de ½ a 1 salário mínimo.

Bairro Olímpico

Concentração de domicílios com chefes de
família com renda de ½ a 1 salário mínimo.

Anel do Emprego como indutor de
adensamento e da ocupação dos
bairros periféricos do município e
atrativo de atividades diversificadas

SÓCIO-ECONÔMICO
Vazios urbanos

ÁREAS PÚBLICAS

Áreas públicas – praças

ALTO CAFEZAL

VAZIOS URBANOS

Vazios urbanos entre parcelamentos
Poucas áreas de praças dotadas de infraestrutura
Carência da área de equipamentos de
cultura, esporte e lazer
Falta de mata ciliar da APP
Má qualidade das águas

RECURSOS HÍDRICOS

Ribeirão Esperança

Áreas ociosa com infra-estrutura
Áreas públicas existentes e ociosas

•

•
•
Lançamento de efluentes líquidos domésticos
e industriais
•

Uso misto das áreas de
preservação
ambiental
conciliando a conservação dos
recursos hídricos e áreas
destinadas a lazer e recreação
Incentivos Fiscais;
Recursos Federais e Estaduais
para a recomposição da APP;
Programa Municipal o Rio da
Minha Rua
Participação
do
Conselho
Municipal do Meio Ambiente na
definição e implantação das
políticas públicas

PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DO MUNICÍPIO DE LONDRINA

CDP
ASSUNTO

CONDICIONANTE

DEFICIÊNCIA

BAIXO CAFEZAL

ALTO CAFEZAL

Córrego Cebolão

POTENCIALIDADE
•

Ribeirão Cafezal – Manancial de
abastecimento de Londrina
•
•

RECURSOS
HÍDRICOS
Ribeirão São Domingos

Falta de mata ciliar da APP
Lançamento de efluentes líquidos
domésticos e industriais

•
•

•

ÁREAS PÚBLICAS

Áreas públicas – praças

Poucas áreas de praças dotadas de
infra-estrutura
Carência da área de equipamentos de
cultura, esporte e lazer

Córrego Do Pica Pau Amarelo
RECURSOS
HÍDRICOS

Córrego Saltinho
Córrego Ponte Seca
Córrego Jerimu

•
•

Falta de mata ciliar da APP
Lançamento de efluentes líquidos
domésticos e industriais

Uso misto das áreas de preservação
ambiental conciliando a conservação
dos recursos hídricos e áreas
destinadas a lazer e recreação
Incentivos Fiscais;
Recursos Federais e Estaduais para a
recomposição da APP; Programa
Municipal o Rio da Minha Rua
Participação do Conselho Municipal do
Meio Ambiente na definição e
implantação das políticas públicas

Áreas públicas existentes e ociosas

•
•

•

Incentivos Fiscais;
Recursos Federais e Estaduais para a
recomposição da APP; Programa
Municipal o Rio da Minha Rua
Participação do Conselho Municipal do
Meio Ambiente na definição e
implantação das políticas públicas

PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DO MUNICÍPIO DE LONDRINA

CDP
ASSUNTO

CONDICIONANTE

DEFICIÊNCIA

POTENCIALIDADE

BAIXO CAFEZAL

Ribeirão Cafezal – Manancial de
abastecimento de Londrina

RECURSOS
HÍDRICO

MEIO AMBIENTE,
LAZER E TURISMO

Córrego Tamareira
Água Apuel
Córrego Gabiroba
Córrego Água Clara
Água do Tatu
Córrego do Sabiá

•
•

Falta de mata ciliar da APP
Lançamento de efluentes líquidos
domésticos e industriais

Córrego das Andorinhas
Jardim Botânico
Parque Daisaku Ikeda

•
•

•

Incentivos Fiscais;
Recursos Federais e Estaduais para a
recomposição da APP; Programa
Municipal o Rio da Minha Rua
Participação do Conselho Municipal do
Meio Ambiente na definição e
implantação das políticas públicas

Potencial ambiental, de lazer e turismo
Falta de recebimento de ICMS ecológico

Potencial ambiental, de lazer e turismo

PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DO MUNICÍPIO DE LONDRINA

CDP
ASSUNTO

BAIXO CAFEZAL

SISTEMA VIÁRIO

OCUPAÇÕES
APTAS À
REGULARIZAÇÃO
SÓCIOECONÔMICO
INFRA-ESTRUTURA

USO DO SOLO

CONDICIONANTE

DEFICIÊNCIA

POTENCIALIDADE
Projeto
de
estruturação
adequação viária – PEEAV
aprovado legalmente

e
já

Bairro Olímpico

Configurado como um local de significativa
densidade e com acesso ao centro
desfavorecido

Jardim União da Vitória VI

Ocupação irregular em área pública,

Área apta a regularização

Bairro Parque das Indústrias

Concentração de domicílios com chefes de
família com renda de ½ a 1 salário mínimo.

Bairros industriais próximos à PR
com
maior
desenvolvimento
industrial (bairro cafezal)

Bairro Cafezal concentrando a maior
quantidade de estabelecimentos
industriais

Industrias estabelecidas na bacia do Cafezal,
sendo esta a bacia do manancial de
abastecimento de água de Londrina

Bairros industriais próximos à PR
com
maior
desenvolvimento
industrial (bairro cafezal)

Crescimento da cidade no sentido sul e
sudoeste

Restrições físico naturais no sentido de
crescimento da cidade para a região
sudoeste e sul

Área sul com potencial para
estabelecimento de usos de baixa
densidade

Anel do Emprego como indutor de
adensamento e da ocupação dos
bairros periféricos do município e
atrativo de atividades diversificadas

PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DO MUNICÍPIO DE LONDRINA

CDP
ASSUNTO

CONDICIONANTE

BAIXO CAFEZAL

Jardim União da Vitória V

DEFICIÊNCIA
Ocupação irregular em área pública,
sendo a mesma considerada área de
risco, com declividades maior que 30%
Falta de capacidade institucional do
município para o atendimento prioritário à
população de baixa renda
Falta de estabelecimento de parâmetros
para moradias de baixa renda

POTENCIALIDADE

•
•

Instrumentos do Estatuto da
Cidade
Programa de ZEIS

Falta de políticas habitacionais para
população de baixa renda (0 a 3 salários
mínimos)
Falta de zoneamentos para áreas de
interesse especial

OCUPAÇÕES
IRREGULARES

Fundo do Jardim Cristal

Ocupação irregular em área particular
Falta de capacidade institucional do
município para o atendimento prioritário à
população de baixa renda
Falta de estabelecimento de parâmetros
para moradias de baixa renda
Falta de políticas habitacionais para
população de baixa renda (0 a 3 salários
mínimos)
Falta de zoneamentos para áreas de
interesse especial

•
•

Instrumentos do Estatuto da
Cidade
Programa de ZEIS
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CDP
ASSUNTO
INFRAESTRUTURA

CONDICIONANTE

DEFICIÊNCIA

POTENCIALIDADE

Bairros inseridos na bacia do cafezal

Bairros inseridos em um manancial de
abastecimento sem ligação em rede de esgoto

Disponibilidade da rede de esgoto
no local

BAIXO CAFEZAL

Falta de passarelas
Falta de transposição em desnível
•
•
SISTEMA VIÁRIO

•
•

PR 445
PR – 445 ligando a parte sul da
cidade com a Av. Tiradentes
Frota de veículos no município
Projeto de estruturação e
adequação viária – PEEAV já
aprovado legalmente

Transposição em nível contribuindo para o
congestionamento, e riscos de acidentes com
pedestres
Sobrecarga de tráfego por servir como via
estruturante do fluxo viário, e rodoviário.
Região sul e sudoeste, possuindo um grande
número de carros por habitante, com pólos
geradores de tráfego como duas universidades,
um shopping Center, faltando eixos
estruturadores de ligações rápidas das demais
regiões a esta.

•
•

Função regional
Bairros industriais próximos à
PR com maior desenvolvimento
industrial (bairro cafezal)

PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DO MUNICÍPIO DE LONDRINA

CDP
ASSUNTO

MÉDIO CAFEZAL

INFRAESTRUTURA

SISTEMA VIÁRIO

CONDICIONANTE
Bairros inseridos na bacia do cafezal

•
•
•

PR 445
Frota de veículos no município
Projeto de estruturação e adequação
viária – PEEAV já aprovado legalmente

DEFICIÊNCIA
Bairros inseridos em um manancial de
abastecimento sem ligação em rede de
esgoto
Falta de passarelas
Falta de transposição em desnível
Transposição em nível contribuindo para o
congestionamento, e riscos de acidentes
com pedestres
Sobrecarga de tráfego por servir como via
estruturante do fluxo viário, e rodoviário.
Região sul e sudoeste, possuindo um
grande número de carros por habitante,
com pólos geradores de tráfego como
duas universidades, um shopping Center,
faltando eixos estruturadores de ligações
rápidas das demais regiões a esta.

Concentração de condomínios fechados de
médio alto e alto padrão na área sul e
sudoeste da cidade
CENTRALIDADE

Verticalização na gleba Palhano
Shopping Catuaí, Universidades,
Hipermercado e Centro de Eventos

POTENCIALIDADE
Disponibilidade da rede de esgoto no
local

•
•

•

Função regional
Bairros industriais próximos à
PR com maior desenvolvimento
industrial (bairro cafezal)
Anel do Emprego como indutor
de adensamento e da ocupação
dos bairros periféricos do
município
e
atrativo
de
atividades diversificadas

Área de potencial crescimento
Falta de novas centralidades no município
sendo concentrado na região central

Área
com
verticalização
Consolidação
existente

potencial
da

para

centralidade
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CD
ASSUNTO

INFRAESTRUTURA

CONDICIONANTE
Chácaras Esperança
Estância Senhorinha

Falta de pavimentação, de galerias e de rede de
esgoto

Subloteamento Palhano
Estância Santa Paula

BAIXO CAFEZAL

DEFICIÊNCIA
Falta de pavimentação, de galerias e de rede de
esgoto

Chácara Bela Vista
Parque Residencial Ilha Bela

Falta de pavimentação, de galerias de iluminação
pública e de rede de esgoto
Loteamento de chácaras distante da área urbana,
dificultando o acesso a infra-estrutura
Chácaras localizadas em locais de pedreira
Aprovado e aceito sem pavimentação
Assentamento em área de fragilidade ambiental,
com grande índice de crescimento habitacional.
Dificuldade de implantação de infra-estrutura devido
ao solo rochoso e de grandes declividades;

JARDIM UNIÃO
DA VITÓRIA

Jardim União da Vitória

Área de tensão social
De acordo com o cadastro imobiliário é o bairro
com menos atividades voltadas ao comércio e aos
serviços.
Pode haver um grande índice de informalidade das
atividades de comércio e serviços
Concentração de domicílios com chefes de família
com renda de ½ a 1 salário mínimo.

POTENCIALIDADE

PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DO MUNICÍPIO DE LONDRINA

CP
ASSUNTO

CONDICIONANTE

DEFICIÊNCIA

POTENCIALIDADE

Escola Municipal Dr. Claudio de Almeida e Silva
Escola Municipal Dalva Fahl Boaventura
Escola Municipal Irene Aparecida da Silva

BAIXO CAFEZAL

ESCOLAS
MUNICIPAIS

SAÚDE

ESCOLAS
ESTADUAIS

Escola Municipal Professora Tereza Canhadas
Bertan,
Escola Municipal Luiz Marques Castelo
Escola Municipal Dr. Joaquim Vicente de Castro
Escola Municipal Professora Barbara Falcovski
Vieira
Posto de Saúde União da Vitoria

•

•
•

Participação do Conselho de Educação na
definição e implantação das políticas
públicas;
PAR – plano de ações articuladas;
Plano Municipal de Educação

Posto de Saúde Pind
Posto de Saúde Cafezal

Participação do Conselho de Saúde na
definição e implantação das políticas públicas
de saúde

Colégio Estadual de Ensino Fundamental
Professora Maria Jose B. Aguilera
Colégio Estadual de Ensino Fundamental
Professora Cleia Godoy F. Silva
Colégio Estadual de Ensino Fundamental
Professora Rina M. de J. Francovig

Participação do Conselho de Educação na
definição e implantação das políticas públicas

Colégio Estadual de Ensino Fundamental E
Médio Thiago Terra
Colégio Estadual de Ensino Fundamental
Professora Carlos A. Mungo Genez

PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DO MUNICÍPIO DE LONDRINA

CP
ASSUNTO

CONDICIONANTE

DEFICIÊNCIA

POTENCIALIDADE

BAIXO CAFEZAL

Centro de Educação Infantil Maria Esther Leite
Junqueira
Centro de Educação Infantil Imaculada
Conceição
CENTRO DE
EDUCAÇÃO
INFANTIL

Centro de Educação Infantil Nissia Rocha Cabral
Centro de Educação Infantil Pastor Francisco
Seixas
Centro de Educação Infantil Rafaela Kemer de
Moraes

•
•

Participação do Conselho de Educação na
definição e implantação das políticas
públicas;
PAR – plano de ações articuladas;
Plano Municipal de Educação

Centro de Educação Infantil Menino Deus
Centro de Educação Infantil Avelino Antonio
Vieira
Centro de Educação Infantil Aracy Soares Santos
Escola Municipal Noemia Alaver Garcia Malanga

ALTO CAFEZAL

•

ESCOLAS
MUNICIPAIS

ESCOLAS
ESTADUAIS

Escola Municipal Ruth Ferreira de Souza
Ensino Fundamental e Médio CEEBEJA UEL
Escola Estadual de Ensino Fundamental Dr.
Olavo Q. Ferreira Silva
Colégio Estadual de Ensino Fundamental e
Médio Prof. Jose A. Aragão

•

•
•

Participação do Conselho de Educação na
definição e implantação das políticas
públicas;
PAR – plano de ações articuladas;
Plano Municipal de Educação

Participação do Conselho de Educação na
definição e implantação das políticas públicas
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CP

ALTO CAFEZAL

ASSUNTO

UEL

SAÚDE

CONDICIONANTE

Universidade Estadual de Londrina – UEL

Posto de Saúde Panissa

DEFICIÊNCIA

POTENCIALIDADE
Apresentação de um dos maiores índices
nacionais para a população com mais de 11
anos de estudo – podendo significar mais
qualificação de mão de obra, podendo ser
ofertado mais serviços diferenciados, podendo
incentivar o desenvolvimento científico e
tecnológico
Participação do Conselho de Saúde na
definição e implantação das políticas públicas
de saúde

PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DO MUNICÍPIO DE LONDRINA

CRUZAMENTO CDP
NA MICROBACIA DO RIBEIRÃO LIMOEIRO

PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DO MUNICÍPIO DE LONDRINA

CDP
ASSUNTO

CONDICIONANTE
Bairros inseridos na bacia

LIMOEIRO

Bairro Ernani Moura

SISTEMA VIÁRIO

Avenida São João sendo uma via com muito
movimento e com um grande fluxo de
bicicletas
Av. Anália Franco sendo uma via com muito
movimento e com um grande fluxo de
bicicletas

DEFICIÊNCIA
Falta de ligação de esgoto

POTENCIALIDADE
Disponibilidade da rede de esgoto no
local

Bairro de significativa densidade na zona
lestes e com acesso ao centro
desfavorecido
Dificuldade de mobilidade de um grande
contingente de pessoas devido à falta de
eixos rápidos de ligação
Pavimentação asfáltica deficiente
Ponto de conflito no cruzamento da Av.
São João com Rua Anália Franco –
sinalização deficiente

•

Projeto de estruturação e
adequação viária – PEEAV já
aprovado legalmente

Avenida dos Pioneiros

Grande fluxo de veículos devido à
implantação da UFT, sendo também
ligação à Ibiporã

CALÇADAS

Avenida Celso Garcia Cid com Avenida dos
Pioneiros

Falta de calçadas

Projeto Municipal
todos em Londrina

VAZIOS
URBANOS

Vazios urbanos

Vazios urbanos entre parcelamentos

Áreas ociosa com infra-estrutura

Calçadas

para

PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DO MUNICÍPIO DE LONDRINA

CDP
ASSUNTO

CONDICIONANTE

DEFICIÊNCIA

Ribeirão do Limoeiro

RECURSOS
HÍDRICOS

Água do Cafezal

POTENCIALIDADE
•

Falta de mata ciliar da APP

•
•
•

LIMOEIRO

•

Área do entorno do córrego carente de
equipamentos de lazer e recreação
Córrego Barreiro
ÁREAS
PÚBLICAS

Área sem infra-estrutura adequada, atraindo
vândalos e gerando insegurança à
população local
Local com entulhos e lixo

Pedreira localizada no Jardim Ideal

Áreas públicas – praças

Uso inadequado do local
Poucas áreas de praças dotadas de infraestrutura
Carência da área de equipamentos de
cultura, esporte e lazer

•
•

Uso
misto
das
áreas
de
preservação ambiental conciliando
a conservação dos recursos
hídricos e áreas destinadas a lazer
e recreação
Incentivos Fiscais;
Recursos Federais e Estaduais
para a recomposição da APP;
Programa Municipal o Rio da
Minha Rua
Participação
do
Conselho
Municipal do Meio Ambiente na
definição e implantação das
políticas públicas
Área pública
Uso
misto
das
áreas
de
preservação ambiental conciliando
a conservação dos recursos
hídricos e áreas destinadas a lazer
e recreação

Projeto de recuperação do local
podendo se tornar um local para lazer
Áreas públicas existentes e ociosas

PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DO MUNICÍPIO DE LONDRINA

CD

LIMOEIRO

ASSUNTO

INFRAESTRUTURA

CONDICIONANTE

DEFICIÊNCIA

Avenida Robert Koch

Pavimentação asfáltica deficiente

Avenida Anália Franco, Avenida Eurico
Gaspar DUTRA, Avenida Curitiba, Rua das
Maritacas

Problemas com iluminação pública
deficiente, sendo necessária o aumento
da potência das lâmpadas por serem
locais de intenso fluxo viário.

Cruzamento da Rua Santa Terezinha e Rua
Walter Oldenburgo

Área de alagamento em épocas de chuva,
se tornando intransitável para pedestres e
veículos

POTENCIALIDADE

PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DO MUNICÍPIO DE LONDRINA

CP
ASSUNTO
SAÚDE

CONDICIONANTE
Posto de Saúde Ernani Moura Lima
Posto de Saúde Armindo Guazzi
Escola Municipal Francisco Pereira de
Almeida Junior

ESCOLAS
MUNICIPAIS

Escola Municipal Bartolomeu de Gusmão
Escola Municipal Miguel Bespalhok

DEFICIÊNCIA

POTENCIALIDADE
Participação do Conselho de Saúde
na definição e implantação das
políticas públicas de saúde
•

•

Escola Municipal Maria Shirley Barnabe Lyra
LIMOEIRO

•
Colégio Estadual de Ensino Fundamental e
Médio Humberto p. Coutinho
ESCOLAS
ESTADUAIS

CENTROS DE
EDUCAÇÃO
INFANTIL

Escola Estadual de Ensino Fundamental Prof.
João Rodrigues Silva

Participação
do
Conselho
de
Educação na definição e implantação
das políticas públicas;

Colégio Estadual de Ensino Fundamental e
Médio Benedita R. Rezende
Centro de Educação Infantil Guilherme Pires

•

Centro de Educação Infantil Vivendo e
Aprendendo

•
•

USO DO SOLO

Ocupação em torno do aeroporto por
comércio, serviços e habitações de baixa
densidade

Participação do Conselho de
Educação na definição e
implantação
das
políticas
públicas;
PAR – plano de ações
articuladas;
Plano Municipal de Educação;

Participação do Conselho de
Educação na definição e
implantação
das
políticas
públicas;
PAR – plano de ações
articuladas;
Plano Municipal de Educação;

Instrumentos do Estatuto da Cidade

PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DO MUNICÍPIO DE LONDRINA

CRUZAMENTO CDP
EM GUARAVERA
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CDP
ASSUNTO

CONDICIONANTE

DEFICIÊNCIA

POTENCIALIDADE

Falta de assistência técnica aos produtores
rurais, falta de comunicação entre a secretaria
e os produtores.
Falta de orientação aos produtores rurais para
melhoria da produção
a

•

Dificuldade dos produtores para acessar o
crédito fundiário
Dificuldade dos produtores em terem acesso
às informações da Secretaria
Falta de mapeamento e georreferenciamento
de todas as estradas rurais e suas infraestruturas como por exemplo pontes
Dificuldade dos produtores em ter acesso ao
crédito, devido ao processo altamente
burocrático
Falta de preparo da equipe técnica municipal
para dar orientações de rentabilidade
sustentável

•

GUARAVERA

Falta de atribuição da
fiscalização da mata ciliar
AGRICULTURA
FAMILIAR

Predominância de pequenas
propriedades rurais

Predominância de pequenas
propriedades rurais
RESERVA
LEGAL

Reserva Legal

SEAB

para

Falta de um histórico no sistema agrário
Falta de um projeto de endereçamento rural

•

SEAB funcionando também como
assistência técnica e orientação da
produção, buscando fomentar a
agricultura
com
qualidade
e
produtividade
Técnicos da secretaria capacitados
para exercer a fiscalização
Banco de dados georreferenciado

Secretaria auxiliar os produtores para o
acesso ao crédito
Preparação dos técnicos da SEAB para
orientações
sustentáveis
de
rentabilidade com a reserva legal
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CDP
ASSUNTO

CONDICIONANTE

DEFICIÊNCIA

POTENCIALIDADE

Falta de estabelecimento de regras para as
estradas rurais no código de posturas
Estradas Rurais

ESTRADAS
RURAIS

GUARAVERA

Estradas rurais

Carreadores de uso comum
Distrito localizado a 44 Km de Londrina
ACESSO

RECURSOS
HÍDRICOS

Acesso ao distrito dado pela Rodovia Oscavo
Gomes Santos, e estradas do Eldorado, da
Saúde e do Bairro Preto
•
•
•
•
•

Rio Taquara
Micro bacia hidrográfica do Rio Apucarana
Micro bacia hidrográfica do Rio Barra
Funda
Micro
bacia
hidrográfica
do
Rio
Apucaraninha
Micro bacia hidrográfica do Rio Taquara

Falta de dotação orçamentária para fins da
manutenção da malha viária municipal
Falta de uma via com pavimentação
interligando os distritos com rotas mais
curtas, visando facilitar a comunicação entre
os distritos e com a Londrina

Acesso pavimentado aos distritos
facilitando o acesso da população e
o escoamento da produção do setor
primário

Modificação das curvas de nível afetando os
bigodes e a contenção das águas pluviais e
conseqüentemente a conservação das
estradas rurais
São consideradas de uso comum, porém
atravessam propriedades privadas sendo
necessárias se tornarem um bem público

Inserção no código de posturas
medidas
para
exigência
dos
proprietários
em
relação
à
conservação das estradas rurais
Estradas se tornando um bem
público, possibilitando a conservação
destas pelo município

Isolamento de Guaravera, não havendo
interligações pavimentadas entre ele e os
demais distritos, bem como a distância do
mesmo à Londrina

A distância de Londrina permite um
maior desenvolvimento de comércio
e serviços básicos dentro do
município

Falta de mata ciliar na área de preservação
permanente

•
•

Incentivos Fiscais;
Recursos Federais e Estaduais
para a recomposição da APP;

PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DO MUNICÍPIO DE LONDRINA

CDP

GUARAVERA

ASSUNTO

SÓCIOECONÔMICO

CONDICIONANTE
Predominância de pequenas
propriedades rurais e da agroindústria
familiar
Produção de arroz, feijão, café, soja,
algodão, rami, uva, maçã. Laranja,
pêssego e olerículas
Destaque no setor produtivo da
produção da Uva, sendo a mesma de
boa qualidade.

ESCOLAS

Escolas Municipais e Estaduais

DEFICIÊNCIA

•
•

Baixo grau de escolaridade da população
que vive em Guaravera
População com baixo poder aquisitivo, sendo
que 23,84% da população do Distrito recebe
de 1 a 2 salários mínimos, estando estes
predominantemente no setor primário

Baixo grau de escolaridade da população que
vive em Guaravera

POTENCIALIDADE

Policultura já
propriedades

estabelecida

nas

Agroindústria de produtos derivado
da uva, sendo este já desenvolvido
no distrito
Estabelecimento de cadeia produtiva
da uva
Participação do Conselho de
Educação
na
definição
e
implantação das políticas públicas

PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DO MUNICÍPIO DE LONDRINA

CP
ASSUNTO

CONDICIONANTE
Estabelecimentos industriais, casas comerciais,
estabelecimentos prestadores de serviços
Predominância de pequenas propriedades rurais e
da agroindústria familiar

GUARAVERA

SÓCIOECONÔMICO

Produção de arroz, feijão, café, soja, algodão, rami,
uva, maçã. Laranja, pêssego e holeirículas
Introdução da agroindústria e programas de auxílio
ao produtor
49,20% da população de Guaravera está
compreendida na faixa etária de 0 a 24 anos
Atividades secundárias e terciárias da economia
absorvem 51% da população economicamente
ativa do distrito

SAÚDE

CULTURA

Posto de Saúde no distrito

Festa rural realizada com o apoio do PROMIC,
movimentando em torno de 4 mil pessoas

DEFICIÊNCIA

POTENCIALIDADE
Independência financeira do distrito
Policultura
já
propriedades

estabelecida

nas

Vinícola Guaravera e indústria têxtil no
distrito
Atividades secundárias
desenvolvidas no distrito

e

terciárias

Participação do Conselho de Saúde na
definição e implantação das políticas
públicas de saúde
•
•

Promoção da cultura em todas as
regiões do município de Londrina
Incentivo a projetos diversificados
voltados à produção cultural

PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DO MUNICÍPIO DE LONDRINA

CD

GUARAVERA

ASSUNTO
VILA RURAL

CONDICIONANTE
Vila Rural das Orquídeas

DEFICIÊNCIA
Maioria dos moradores da Vila Rural não
possui vínculo com a terra, dificultando o
desenvolvimento
de
atividades
para
complementação de renda

POTENCIALIDADE

PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DO MUNICÍPIO DE LONDRINA

C
ASSUNTO
DISTRITO

TRANSPORTE
COLETIVO

CONDICIONANTE
Maior distrito
populacionais

de

Londrina

DEFICIÊNCIA
em

termos

População urbana e rural equilibrada
Patrimônio “Barro Preto”
Transporte coletivo atendendo o distrito em
vários horários

GUARAVERA

Conselho Municipal de Desenvolvimento
Rural
Programa Agricultura Agroecológica

PROGRAMAS

Programa Conselhos Distritais
Programas Agentes de Desenvolvimento
Local
Programa Readequação de estradas Rurais
Programa Manutenção das estradas rurais
Programa Patrulha Rural Mecanizada
Programa Feira de Produtos de Época
Programa Feira Rural
Programa de Capacitação para
transformação de produtos
Programa Mercadão Popular

POTENCIALIDADE

PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DO MUNICÍPIO DE LONDRINA

CRUZAMENTO CDP
EM IRERÊ

PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DO MUNICÍPIO DE LONDRINA

CDP
ASSUNTO

CONDICIONANTE

DEFICIÊNCIA

POTENCIALIDADE

Falta de assistência
técnica
aos
produtores rurais, falta de comunicação
entre a secretaria e os produtores.
Falta de orientação aos produtores rurais
para melhoria da produção
Falta de atribuição da SEAB para a
fiscalização da mata ciliar

Pequenas propriedades rurais

IRERÊ

AGRICULTURA
FAMILIAR

Falta de um histórico no sistema agrário
Falta de um projeto de endereçamento
rural
Dificuldade dos produtores para acessar o
crédito fundiário
Dificuldade dos produtores em terem
acesso às informações da Secretaria
Falta
de
mapeamento
e
georreferenciamento de todas as estradas
rurais e suas infra-estruturas como por
exemplo pontes

TRANSPORTE
COLETIVO

Terminal de integração do transporte coletivo
no distrito, sendo o local de integração com
os demais distritos
Transporte coletivo atendendo o distrito em
vários horários

•

•

•

SEAB funcionando também
como assistência técnica e
orientação
da
produção,
buscando fomentar a agricultura
com qualidade e produtividade
Técnicos
da
secretaria
capacitados para exercer a
fiscalização
Banco
de
dados
georreferenciado

Dificuldade dos produtores em ter acesso
ao crédito, devido ao processo altamente
burocrático

Secretaria auxiliar os produtores
para o acesso ao crédito

No horário de pico a zona rural do distrito
não tem a sua demanda atendida

Ponto estratégico de conexão entre
Londrina e os demais distritos

PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DO MUNICÍPIO DE LONDRINA

CDP
ASSUNTO

CONDICIONANTE

DEFICIÊNCIA

POTENCIALIDADE

Falta de estabelecimento de regras para
as estradas rurais no código de posturas
Falta de dotação orçamentária para fins
da manutenção da malha viária municipal
Estradas Rurais

IRERÊ

ESTRADAS
RURAIS

Carreadores de uso comum

RECURSOS
HÍDRICOS

RESERVA
LEGAL

Micro bacia hidrográfica do Ribeirão dos
Apertados
Micro bacia hidrográfica do Rio Taquara
Micro bacia hidrográfica do Rio das Marrecas
Reserva Legal

Falta de uma via com pavimentação
interligando os distritos com rotas mais
curtas, visando facilitar a comunicação
entre os distritos e com a Londrina
Modificação das curvas de nível afetando
os bigodes e a contenção das águas
pluviais
e
conseqüentemente
a
conservação das estradas rurais
São consideradas de uso comum, porém
atravessam propriedades privadas sendo
necessárias se tornarem um bem público
Falta de mata ciliar
preservação permanente

na

área

de

Falta de preparo da equipe técnica
municipal para dar orientações de
rentabilidade sustentável

Acesso pavimentado aos distritos
facilitando o acesso da população e
o escoamento da produção do setor
primário

Inserção no código de posturas
medidas
para
exigência
dos
proprietários
em
relação
à
conservação das estradas rurais
Estradas se tornando um bem
público, possibilitando a conservação
destas pelo município
•
•

Incentivos Fiscais;
Recursos Federais e Estaduais
para a recomposição da APP;

Preparação dos técnicos da SEAB
para orientações sustentáveis de
rentabilidade com a reserva legal

PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DO MUNICÍPIO DE LONDRINA

CDP
ASSUNTO

CONDICIONANTE

DEFICIÊNCIA
Ocupação irregular em
declividade superior a 30%

POTENCIALIDADE
área

com

Falta de programas habitacionais no
distrito

POLÍTICA
HABITACIONAL

População urbana no distrito é superior à
população rural

Falta de capacidade institucional do
município para o atendimento prioritário à
população de baixa renda
Falta de estabelecimento de parâmetros
para moradias de baixa renda
Falta de políticas habitacionais para
população de baixa renda (0 a 3 salários
mínimos)
Falta de zoneamentos para áreas de
interesse especial

•
•

Instrumentos do Estatuto da
Cidade
Programa de ZEIS

PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DO MUNICÍPIO DE LONDRINA

CD
ASSUNTO

CONDICIONANTE

DEFICIÊNCIA

IRERÊ

População urbana no distrito é superior à
população rural
SÓCIOECONÔMICO

VILA RURAL

Distância do distrito à Londrina de 25 Km
A economia do distrito está voltada às
atividades agrícolas e o comércio para o
atendimento de gêneros alimentícios de
primeira necessidade
Vila Rural da Esperança

Renda média da população do distrito de
0 a 2 salários mínimos

Maioria dos moradores da Vila Rural não
possui vínculo com a terra, dificultando o
desenvolvimento de atividades para
complementação de renda

POTENCIALIDADE

PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DO MUNICÍPIO DE LONDRINA

CP
ASSUNTO

CONDICIONANTE

DEFICIÊNCIA

POTENCIALIDADE
Promoção da cultura em todas
as regiões do município de
Londrina
• Incentivo
a
projetos
diversificados
voltados
à
produção cultural
Participação do Conselho de Saúde
na definição e implantação das
políticas públicas de saúde
•

CULTURA

IRERÊ

SAÚDE

Festa Rural de São José patrocinada pelo
PROMIC e movimentando em torno de 3 mil
pessoas

Unidade de Saúde do distrito
Escola Municipal

EDUCAÇÃO

Existência 7 salas multisseriadas na área
rural do distrito

Escolas Estaduais

Participação do Conselho de
Educação na definição e
implantação
das
políticas
públicas;
• PAR – plano de ações
articuladas;
• Plano Municipal de Educação
Participação
do
Conselho
de
Educação na definição e implantação
das políticas públicas;
•

PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DO MUNICÍPIO DE LONDRINA

C
ASSUNTO

CONDICIONANTE
Fábrica de arruelas
Fábrica de utensílios metálicos para fritura
Patrimônio de Taquaruna
Conselho Municipal de Desenvolvimento
Rural

IRERÊ

Programa Agricultura Agroecológica
Programa Conselhos Distritais
Programas Agentes de Desenvolvimento
Local
Programa Readequação de estradas Rurais
Programa Manutenção das estradas rurais
Programa Patrulha Rural Mecanizada
Programa Feira de Produtos de Época
Programa Feira Rural
Programa de Capacitação para
transformação de produtos
Programa Mercadão Popular

DEFICIÊNCIA

POTENCIALIDADE

PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DO MUNICÍPIO DE LONDRINA

D

IRERÊ

ASSUNTO

CONDICIONANTE

DEFICIÊNCIA
Falta de pavimentação das vias urbanas
do distrito

POTENCIALIDADE

PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DO MUNICÍPIO DE LONDRINA

CRUZAMENTO CDP
EM PAIQUERÊ

PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DO MUNICÍPIO DE LONDRINA

CDP
ASSUNTO

CONDICIONANTE

DEFICIÊNCIA

POTENCIALIDADE

Falta de assistência
técnica
aos
produtores rurais, falta de comunicação
entre a secretaria e os produtores.
Falta de orientação aos produtores rurais
para melhoria da produção

PAIQUERÊ

Falta de atribuição da SEAB para a
fiscalização da mata ciliar

AGRICULTURA
FAMILIAR

Pequenas propriedades rurais

Falta de um histórico no sistema agrário
Falta de um projeto de endereçamento
rural
Dificuldade dos produtores para acessar o
crédito fundiário
Dificuldade dos produtores em terem
acesso às informações da Secretaria
Falta
de
mapeamento
e
georreferenciamento de todas as estradas
rurais e suas infra-estruturas como por
exemplo pontes

RESERVA
LEGAL

Reserva Legal

•

•

•

SEAB funcionando também
como assistência técnica e
orientação
da
produção,
buscando fomentar a agricultura
com qualidade e produtividade
Técnicos
da
secretaria
capacitados para exercer a
fiscalização
Banco
de
dados
georreferenciado

Dificuldade dos produtores em ter acesso
ao crédito, devido ao processo altamente
burocrático

Secretaria auxiliar os produtores
para o acesso ao crédito

Falta de preparo da equipe técnica
municipal para dar orientações de
rentabilidade sustentável

Preparação dos técnicos da SEAB
para orientações sustentáveis de
rentabilidade com a reserva legal

PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DO MUNICÍPIO DE LONDRINA

CDP
ASSUNTO

CONDICIONANTE

DEFICIÊNCIA

POTENCIALIDADE

Ocupação irregular em área pública

População urbana no distrito é superior à
população rural

PAIQUERÊ

POLÍTICA
HABITACIONAL

Falta de programas habitacionais no
distrito
Falta de capacidade institucional do
município para o atendimento prioritário à
população de baixa renda
Falta de estabelecimento de parâmetros
para moradias de baixa renda
Falta de políticas habitacionais para
população de baixa renda (0 a 3 salários
mínimos)
Falta de zoneamentos para áreas de
interesse especial

Micro bacia hidrográfica do Rio Taquara
Micro bacia hidrográfica do Rio Figueira
RECURSOS
HÍDRICOS

Micro bacia hidrográfica do Ribeirão da Barra
Funda
Micro bacia hidrográfica do Ribeirão das
Marrecas

Falta de mata ciliar
preservação permanente

na

área

de

•
•

•
•

Instrumentos do Estatuto da
Cidade
Programa de ZEIS

Incentivos Fiscais;
Recursos Federais e Estaduais
para a recomposição da APP;

PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DO MUNICÍPIO DE LONDRINA

CD
ASSUNTO

CONDICIONANTE

DEFICIÊNCIA
Baixa escolaridade no distrito

PAIQUERÊ

SÓCIOECONÔMICOS

Base econômica na agricultura, sendo o
principal cultivo a soja

Vila Rural da Luz
VILA RURAL

TRANSPORTE
COLETIVO

Maior parte da população do distrito
recebem em média 1 salário mínimo
Grande parte da população trabalha como
“bóia-fria”
ou
trabalhadores
rurais
temporários
Maioria dos moradores da Vila Rural não
possui vínculo com a terra, dificultando o
desenvolvimento de atividades para
complementação de renda

Vila Rural Barão Alexandre

Maioria dos moradores da Vila Rural não
possui vínculo com a terra, dificultando o
desenvolvimento de atividades para
complementação de renda

Transporte coletivo
Transporte coletivo atendendo o distrito em
vários horários

Em horários de pico, o distrito não tem sua
demanda por transporte coletivo atendido

POTENCIALIDADE

PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DO MUNICÍPIO DE LONDRINA

CP
ASSUNTO
SAÚDE

CONDICIONANTE
Unidade de Saúde do distrito
Unidade de Saúde de Guairacá
Escolas municipais e estaduais no distrito

PAIQUERÊ

EDUCAÇÃO

Escola no patrimônio Guairacá

DEFICIÊNCIA

POTENCIALIDADE
Participação do Conselho de Saúde
na definição e implantação das
políticas públicas de saúde
•

•
•
•

Participação do Conselho de
Educação na definição e
implantação
das
políticas
públicas;
PAR – plano de ações
articuladas;
Plano Municipal de Educação
Promoção da cultura em todas
as regiões do município de
Londrina
Incentivo
a
projetos
diversificados
voltados
à
produção cultural

CULTURA

Festa do Milho patrocinada pelo PROMIC
movimentando em torno de 40 mil pessoas

TURISMO

Existência de um camping rural na fazenda
Piscina das Pedras

Turismo rural

RPPN na Fazenda Figueira

Incentivos Fiscais;

RRPN

•

PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DO MUNICÍPIO DE LONDRINA

CP

PAIQUERÊ

ASSUNTO
PATRIMÔNIOS
SÓCIOECONÔMICO
DISTRITO

CONDICIONANTE
Patrimônio Guairacá
Patrimônio Bairro Nogueira
Entreposto da COROL
População urbana e rural equilibrada no
município

DEFICIÊNCIA

POTENCIALIDADE

PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DO MUNICÍPIO DE LONDRINA

C
ASSUNTO

CONDICIONANTE
Conselho Municipal de Desenvolvimento
Rural

PAIQUERÊ

Programa Agricultura Agroecológica
Programa Conselhos Distritais
Programas Agentes de Desenvolvimento
Local
PROGRAMAS

Programa Readequação de estradas Rurais
Programa Manutenção das estradas rurais
Programa Patrulha Rural Mecanizada
Programa Feira de Produtos de Época
Programa Feira Rural
Programa de Capacitação para
transformação de produtos
Programa Mercadão Popular

DEFICIÊNCIA

POTENCIALIDADE

PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DO MUNICÍPIO DE LONDRINA

CRUZAMENTO CDP
EM WARTA

PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DO MUNICÍPIO DE LONDRINA

CDP
ASSUNTO

CONDICIONANTE

DEFICIÊNCIA

POTENCIALIDADE

Micro bacia hidrográfica do Rio Couro de
Boi
MICROBACIAS

Micro bacia hidrográfica do Ribeirão das
Abóboras

Falta de mata ciliar na área de preservação
permanente

•
•

Incentivos Fiscais;
Recursos Federais e Estaduais
para a recomposição da APP;

•

SEAB funcionando também
como assistência técnica e
orientação
da
produção,
buscando fomentar a agricultura
com qualidade e produtividade
Técnicos
da
secretaria
capacitados para exercer a
fiscalização
Banco
de
dados
georreferenciado

Micro bacia hidrográfica do Ribeirão dos
Cágados

WARTA

Falta de assistência técnica aos produtores
rurais, falta de comunicação entre a secretaria
e os produtores.
Falta de orientação aos produtores rurais para
melhoria da produção
Falta de atribuição da SEAB para a
fiscalização da mata ciliar
AGRICULTURA
FAMILIAR

Predominância de pequenas
propriedades rurais

Falta de um histórico no sistema agrário
Falta de um projeto de endereçamento rural
Dificuldade dos produtores para acessar o
crédito fundiário

Predominância de pequenas
propriedades rurais

Dificuldade dos produtores em terem acesso
às informações da Secretaria
Falta de mapeamento e georreferenciamento
de todas as estradas rurais e suas infraestruturas como por exemplo pontes
Dificuldade dos produtores em ter acesso ao
crédito, devido ao processo altamente
burocrático

•

•

Secretaria auxiliar os produtores
para o acesso ao crédito

PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DO MUNICÍPIO DE LONDRINA

CDP
ASSUNTO

CONDICIONANTE

DEFICIÊNCIA

POTENCIALIDADE

Ocupação irregular em área pública

População urbana no distrito é superior à
população rural

WARTA

POLÍTICA
HABITACIONAL

SÓCIOECONÔMICO

Área do distrito estabelecida na bacia do
Ribeirão Jacutinga, manancial de
abastecimento de Ibiporã

Falta de programas habitacionais no
distrito
Falta de capacidade institucional do
município para o atendimento prioritário à
população de baixa renda
Falta de estabelecimento de parâmetros
para moradias de baixa renda
Falta de políticas habitacionais para
população de baixa renda (0 a 3 salários
mínimos)
Falta de zoneamentos para áreas de
interesse especial

Utilização de defensivo agrícolas nas
áreas rurais e falta de mata ciliar

•
•

Instrumentos do Estatuto da
Cidade
Programa de ZEIS

Harmonização de áreas de cultivo e
áreas de preservação permanente
no intuito de preservar o potencial
hídrico do manancial
Implantação de técnicas de produção
sustentável e adequada às famílias
que vivem da agricultura familiar

PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DO MUNICÍPIO DE LONDRINA

CD

WARTA

ASSUNTO

ACESSO

CONDICIONANTE
Acesso principal do distrito dado pela
Rodovia Carlos Strass, passando por dentro
da área urbana

DEFICIÊNCIA
Acidente, sendo estes principalmente
atropelamentos devido à rodovia que
atravessa a sede do distrito

POTENCIALIDADE

PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DO MUNICÍPIO DE LONDRINA

CP
ASSUNTO

SÓCIOECONÔMICO

CONDICIONANTE
Principais atividades econômicas desenvolvidas
sendo: soja, milho, trigo, café, arroz, feijão e frutas,
dentre elas a uva
Agroindústria de aguardente e torrefação de Café
(Odebrecht)

DEFICIÊNCIA

POTENCIALIDADE
Diversificação produtiva
Estabelecimento de cadeias produtivas
Implantação de mais agroindústrias no
distritos, voltadas à produção da
matéria prima já existente

Lei aprovada de criação da Rota Heimtal – Warta
Toca do Cateto
Sítio Defumado Strass
WARTA

Porco no Tacho
Capela S. Miguel Arcanjo
Chácara Klivate
Pesque pague Bom Peixe
TURISMO
RURAL

Rancho seleção leite tipo A
Rancho do Manduca
Aeroporto 14 Bis (turismo de aventura)
Igreja Matriz Paróquia Santo Antônio
Sitio Rei do Alface – pague e collhe verduras
Rancho do Gaúcho
Restaurante Strassberg
Restaurante Pituca 1
Restaurante Pituca 2

•
•

Colonização
polonesa,
como
potencial para o turismo rural
Turismo Rural

PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DO MUNICÍPIO DE LONDRINA

CP
ASSUNTO

WARTA

SAÚDE

CONDICIONANTE
Posto de saúde no distrito

DEFICIÊNCIA

POTENCIALIDADE
Participação do Conselho de Saúde na
definição e implantação das políticas
públicas de saúde
•

EDUCAÇÃO

Escolas
•
•

Participação do Conselho de
Educação
na
definição
e
implantação das políticas públicas;
PAR – plano de ações articuladas;
Plano Municipal de Educação

PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DO MUNICÍPIO DE LONDRINA

C
ASSUNTO
TRANSPORTE
COLETIVO

CONDICIONANTE
Transporte coletivo atendendo o distrito em
vários horários
Quase 30% da população ganha entre 5 a 10
salários mínimos

SÓCIOECONÔMICO

Percentual bem pequeno de famílias
possuem renda familiar inferior a 2 salários
mínimos;
EMBRAPA
Conselho Municipal de Desenvolvimento
Rural

WARTA

Programa Agricultura Agroecológica
Programa Conselhos Distritais
Programas Agentes de Desenvolvimento
Local
PROGRAMAS

Programa Readequação de estradas Rurais
Programa Manutenção das estradas rurais
Programa Patrulha Rural Mecanizada
Programa Feira de Produtos de Época
Programa Feira Rural
Programa de Capacitação para
transformação de produtos
Programa Mercadão Popular

DEFICIÊNCIA

POTENCIALIDADE

PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DO MUNICÍPIO DE LONDRINA

D

WARTA

ASSUNTO
DIVISAS

CONDICIONANTE

DEFICIÊNCIA
Problemas de divisas envolvendo o distrito
entre os municípios de Londrina e Cambé

POTENCIALIDADE

PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DO MUNICÍPIO DE LONDRINA

CRUZAMENTO CDP
EM LERROVILE

PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DO MUNICÍPIO DE LONDRINA

CDP
ASSUNTO

CONDICIONANTE

Falta de pavimentação das vias que dão
acesso aos distritos próximos

Rodovia

Único acesso pavimentado ao distrito, não
possibilitando a integração destes aos demais
distrito

Distância do distrito à Londrina de 49 Km
LERROVILE

DEFICIÊNCIA

Vias de ligação entre Lerrovile e os
demais distritos

Falta de estabelecimento de regras para as
estradas rurais no código de posturas
Falta de dotação orçamentária para fins da
manutenção da malha viária municipal

ESTRADAS
RURAIS
Estradas Rurais

Carreadores de uso comum

POTENCIALIDADE

Acesso pavimentado aos distritos
facilitando o acesso da população e
o escoamento da produção do setor
primário

Falta de uma via com pavimentação
interligando os distritos com rotas mais curtas,
visando facilitar a comunicação entre os
distritos e com a Londrina
Modificação das curvas de nível afetando os
bigodes e a contenção das águas pluviais e
conseqüentemente
a
conservação
das
estradas rurais
São consideradas de uso comum, porém
atravessam propriedades privadas sendo
necessárias se tornarem um bem público

Inserção no código de posturas
medidas
para
exigência
dos
proprietários
em
relação
à
conservação das estradas rurais
Estradas se tornando um bem
público, possibilitando a conservação
destas pelo município

PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DO MUNICÍPIO DE LONDRINA

CDP
ASSUNTO

CONDICIONANTE

DEFICIÊNCIA
Ocupação
irregular
em
preservação permanente

POTENCIALIDADE
área

de

Falta de programas habitacionais no
distrito

População rural no distrito é superior à
população urbana

LERROVILE

POLÍTICA
HABITACIONAL

Estrada Municipal Apucaraninha
TURISMO

Salto do Apucaraninha
Usina hidrelétrica do Apucaraninha
Reserva Indígena do Apucaraninha

Falta de capacidade institucional do
município para o atendimento prioritário à
população de baixa renda
Falta de estabelecimento de parâmetros
para moradias de baixa renda
Falta de políticas habitacionais para
população de baixa renda (0 a 3 salários
mínimos)
Falta de zoneamentos para áreas de
interesse especial
Necessidade de
estrada municipal

revitalização

desta

Área de litígio devido à problemas de
fronteiras entre Londrina e Tamarana

•
•

Instrumentos do Estatuto da
Cidade
Programa de ZEIS

Estrada Municipal com potencial
para o desenvolvimento do turismo
rural
Potenciais de lazer, turismo e do
patrimônio ambiental de Londrina

PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DO MUNICÍPIO DE LONDRINA

CDP
ASSUNTO

LERROVILE

RESERVA
LEGAL

CONDICIONANTE
Reserva Legal

DEFICIÊNCIA

POTENCIALIDADE

Falta de preparo da equipe técnica
municipal para dar orientações de
rentabilidade sustentável
Falta de assistência
técnica
aos
produtores rurais, falta de comunicação
entre a secretaria e os produtores.
Falta de orientação aos produtores rurais
para melhoria da produção

Preparação dos técnicos da SEAB
para orientações sustentáveis de
rentabilidade com a reserva legal

Falta de atribuição da SEAB para a
fiscalização da mata ciliar

AGRICULTURA
FAMILIAR

•
•

Pequenas propriedades rurais
Predominância do cultivo do café no
distrito

Falta de um histórico no sistema agrário
Falta de um projeto de endereçamento
rural
Dificuldade dos produtores para acessar o
crédito fundiário
Dificuldade dos produtores em terem
acesso às informações da Secretaria
Falta
de
mapeamento
e
georreferenciamento de todas as estradas
rurais e suas infra-estruturas como por
exemplo pontes
Dificuldade dos produtores em ter acesso
ao crédito, devido ao processo altamente
burocrático

•

•

•

SEAB funcionando também
como assistência técnica e
orientação
da
produção,
buscando fomentar a agricultura
com qualidade e produtividade
Técnicos
da
secretaria
capacitados para exercer a
fiscalização
Banco
de
dados
georreferenciado

Secretaria auxiliar os produtores
para o acesso ao crédito

PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DO MUNICÍPIO DE LONDRINA

CD

LERROVILLE

ASSUNTO
TRANSPORTE
COLETIVO

VILA RURAL

CONDICIONANTE
Transporte coletivo atendendo o distrito em
vários horários

Vila Rural Santa Izabel

DEFICIÊNCIA
Em horários de pico, o distrito não tem a
sua demanda atendida pelo transporte
coletivo
Maioria dos moradores da Vila Rural não
possui vínculo com a terra, dificultando o
desenvolvimento de atividades para
complementação de renda

POTENCIALIDADE

PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DO MUNICÍPIO DE LONDRINA

CP
ASSUNTO
SÓCIOECONÔMICO

CONDICIONANTE
COASOL – Cooperativa Agroindustrial
Solidária

DEFICIÊNCIA

POTENCIALIDADE
Desenvolvimento
do
projeto
de
processamento de café, com a
intenção de agregar valores ao produto

Festa da Soja apoiada pelo PROMIC,
movimentando em torno de 2 mil pessoas

WARTA

CULUTRA E
TURISMO

SAÚDE

Festa bairro dos Italianos, tradicional a 35
anos
Festa do índio movimentando apoiada pelo
PROMIC, movimentando em torno de mil
pessoas
Unidade de Saúde no distrito
Escola no distrito

EDUCAÇÃO

Existência de 25 salas multiseriadas na área
rural do distrito

•
•

Promoção da cultura em todas as
regiões do município de Londrina
Incentivo a projetos diversificados
voltados à produção cultural

Participação do Conselho de Saúde na
definição e implantação das políticas
públicas de saúde
•

•
•

Participação do Conselho de
Educação
na
definição
e
implantação das políticas públicas;
PAR – plano de ações articuladas;
Plano Municipal de Educação

PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DO MUNICÍPIO DE LONDRINA

C
ASSUNTO

CONDICIONANTE
Maior distrito
populacionais

de

Londrina

DEFICIÊNCIA
em

termos

Conselho Municipal de Desenvolvimento
Rural
Programa Agricultura Agroecológica
Programa Conselhos Distritais

LERROVILLE

Programas Agentes de Desenvolvimento
Local
Programa Readequação de estradas Rurais
Programa Manutenção das estradas rurais
Programa Patrulha Rural Mecanizada
Programa Feira de Produtos de Época
Programa Feira Rural
Programa de Capacitação para
transformação de produtos
Programa Mercadão Popular

POTENCIALIDADE

PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DO MUNICÍPIO DE LONDRINA

CRUZAMENTO CDP
EM MARAVILHA

PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DO MUNICÍPIO DE LONDRINA

CDP
ASSUNTO

CONDICIONANTE

DEFICIÊNCIA

Acesso ao distrito dado por uma via rural
a partir da estrada Gaviãozinho ou pela
Rodovia Rocha Lourdes

Falta de vias de interligação com os demais
distritos com estradas pavimentadas.

MARAVILHA

Falta de estabelecimento de regras para as
estradas rurais no código de posturas
Falta de dotação orçamentária para fins da
manutenção da malha viária municipal
ESTRADAS
RURAIS E
ACESSO

Estradas Rurais

Carreadores de uso comum

POTENCIALIDADE

Acesso pavimentado aos distritos
facilitando o acesso da população e
o escoamento da produção do setor
primário

Falta de uma via com pavimentação
interligando os distritos com rotas mais curtas,
visando facilitar a comunicação entre os
distritos e com a Londrina
Modificação das curvas de nível afetando os
bigodes e a contenção das águas pluviais e
conseqüentemente
a
conservação
das
estradas rurais
São consideradas de uso comum, porém
atravessam propriedades privadas sendo
necessárias se tornarem um bem público

Inserção no código de posturas
medidas
para
exigência
dos
proprietários
em
relação
à
conservação das estradas rurais
Estradas se tornando um bem
público, possibilitando a conservação
destas pelo município
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CDP
ASSUNTO

CONDICIONANTE

DEFICIÊNCIA

POTENCIALIDADE

MARAVILHA

Ocupação irregular

POLÍTICA
HABITACIONAL

RESERVA
LEGAL

População rural no distrito é superior à
população urbana

Reserva Legal

Falta de programas habitacionais no
distrito
Falta de capacidade institucional do
município para o atendimento prioritário à
população de baixa renda
Falta de estabelecimento de parâmetros
para moradias de baixa renda
Falta de políticas habitacionais para
população de baixa renda (0 a 3 salários
mínimos)
Falta de zoneamentos para áreas de
interesse especial
Falta de preparo da equipe técnica
municipal para dar orientações de
rentabilidade sustentável

•
•

Instrumentos do Estatuto da
Cidade
Programa de ZEIS

Preparação dos técnicos da SEAB
para orientações sustentáveis de
rentabilidade com a reserva legal

PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DO MUNICÍPIO DE LONDRINA

CDP
ASSUNTO

CONDICIONANTE

DEFICIÊNCIA

POTENCIALIDADE

Falta de assistência
técnica
aos
produtores rurais, falta de comunicação
entre a secretaria e os produtores.
Falta de orientação aos produtores rurais
para melhoria da produção

MARAVILHA

Falta de atribuição da SEAB para a
fiscalização da mata ciliar

AGRICULTURA
FAMILIAR

•
•

•

Pequenas propriedades rurais
Principal atividade econômica sendo
agricultura, seguindo do artesanato e
comércio
Criação de gado como uma das
principais atividades agropecuárias

Falta de um histórico no sistema agrário
Falta de um projeto de endereçamento
rural
Dificuldade dos produtores para acessar o
crédito fundiário
Dificuldade dos produtores em terem
acesso às informações da Secretaria
Falta
de
mapeamento
e
georreferenciamento de todas as estradas
rurais e suas infra-estruturas como por
exemplo pontes
Dificuldade dos produtores em ter acesso
ao crédito, devido ao processo altamente
burocrático

MICROBACIAS

Micro bacia hidrográfica do Ribeirão dos
Apertados
Micro bacia hidrográfica do Ribeirão das
Maravilha

Falta de mata ciliar
preservação permanente

na

área

de

•

•

•

SEAB funcionando também
como assistência técnica e
orientação
da
produção,
buscando fomentar a agricultura
com qualidade e produtividade
Técnicos
da
secretaria
capacitados para exercer a
fiscalização
Banco
de
dados
georreferenciado

Secretaria auxiliar os produtores
para o acesso ao crédito
•
•

Incentivos Fiscais;
Recursos Federais e Estaduais
para a recomposição da APP;

PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DO MUNICÍPIO DE LONDRINA

CD

MARAVILHA

ASSUNTO
SÓCIOECONÔMICO
TRANSPORTE
COLETIVO

CONDICIONANTE
População rural superior à população urbana
Principal atividade econômica sendo agricultura,
seguindo do artesanato e comércio
Transporte coletivo atendendo o distrito em vários
horários

DEFICIÊNCIA
Renda familiar média n o distrito de Maravilha
de ½ a 2 salários mínimos
Em horários de pico, o distrito não tem sua
demanda por transporte coletivo atendido

POTENCIALIDADE

PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DO MUNICÍPIO DE LONDRINA

CP
ASSUNTO

MARAVILHA

SÓCIOECONÔMICO
SAÚDE

CONDICIONANTE
Criação de gado como uma das principais
atividades agropecuárias
Unidade de saúde dotada de consultório
odontológico

DEFICIÊNCIA

POTENCIALIDADE
Criação de gado
Festa do Boi no rolete como atração turística
e divulgação do produto
Participação do Conselho de Saúde na
definição e implantação das políticas públicas
de saúde
•

ESCOLAS

Escolas no distrito
•
•

Participação do Conselho de Educação
na definição e implantação das políticas
públicas;
PAR – plano de ações articuladas;
Plano Municipal de Educação

PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DO MUNICÍPIO DE LONDRINA

C
ASSUNTO

CONDICIONANTE
Empresa de reciclagem

MARAVILHA

Conselho Municipal de Desenvolvimento
Rural
Programa Agricultura Agroecológica
Programa Conselhos Distritais
Programas Agentes de Desenvolvimento
Local
Programa Readequação de estradas Rurais
Programa Manutenção das estradas rurais
Programa Patrulha Rural Mecanizada
Programa Feira de Produtos de Época
Programa Feira Rural
Programa de Capacitação para
transformação de produtos
Programa Mercadão Popular

DEFICIÊNCIA

POTENCIALIDADE

PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DO MUNICÍPIO DE LONDRINA

CRUZAMENTO CDP
EM SÃO LUIZ

PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DO MUNICÍPIO DE LONDRINA

CDP
ASSUNTO

CONDICIONANTE
Distância de Londrina ao distrito é de 32
Km

SÃO LUIZ

Acesso ao distrito de São Luiz feito pela
Rodovia Álvaro Godoy

ESTRADAS
RURAIS E
ACESSO

Estradas Rurais

Carreadores de uso comum

DEFICIÊNCIA

POTENCIALIDADE

Falta de interligação entre São Luiz e demais
distritos
Falta de estabelecimento de regras para as
estradas rurais no código de posturas
Falta de dotação orçamentária para fins da
manutenção da malha viária municipal
Falta de uma via com pavimentação
interligando os distritos com rotas mais curtas,
visando facilitar a comunicação entre os
distritos e com a Londrina
Modificação das curvas de nível afetando os
bigodes e a contenção das águas pluviais e
conseqüentemente
a
conservação
das
estradas rurais

Acesso pavimentado aos distritos
facilitando o acesso da população e
o escoamento da produção do setor
primário

São consideradas de uso comum, porém
atravessam propriedades privadas sendo
necessárias se tornarem um bem público

Estradas se tornando um bem
público, possibilitando a conservação
destas pelo município

Inserção no código de posturas
medidas
para
exigência
dos
proprietários
em
relação
à
conservação das estradas rurais

PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DO MUNICÍPIO DE LONDRINA

CDP
ASSUNTO

CONDICIONANTE

DEFICIÊNCIA

POTENCIALIDADE

SÃO LUIZ

Ocupação irregular

POLÍTICA
HABITACIONAL

RESERVA
LEGAL

População rural no distrito é superior à
população urbana

Reserva Legal

Falta de programas habitacionais no
distrito
Falta de capacidade institucional do
município para o atendimento prioritário à
população de baixa renda
Falta de estabelecimento de parâmetros
para moradias de baixa renda
Falta de políticas habitacionais para
população de baixa renda (0 a 3 salários
mínimos)
Falta de zoneamentos para áreas de
interesse especial
Falta de preparo da equipe técnica
municipal para dar orientações de
rentabilidade sustentável

•
•

Instrumentos do Estatuto da
Cidade
Programa de ZEIS

Preparação dos técnicos da SEAB
para orientações sustentáveis de
rentabilidade com a reserva legal

PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DO MUNICÍPIO DE LONDRINA

CDP
ASSUNTO

CONDICIONANTE

DEFICIÊNCIA

POTENCIALIDADE

Falta de assistência
técnica
aos
produtores rurais, falta de comunicação
entre a secretaria e os produtores.
Falta de orientação aos produtores rurais
para melhoria da produção

SÃO LUIZ

Falta de atribuição da SEAB para a
fiscalização da mata ciliar

AGRICULTURA
FAMILIAR

•
•

Pequenas propriedades rurais
Principais
tipos
de
culturas
desenvolvidas:
granja
de
frango,
lavouras
anuais,
pastagens,
hortifruticultura e café

Falta de um histórico no sistema agrário
Falta de um projeto de endereçamento
rural
Dificuldade dos produtores para acessar o
crédito fundiário
Dificuldade dos produtores em terem
acesso às informações da Secretaria
Falta
de
mapeamento
e
georreferenciamento de todas as estradas
rurais e suas infra-estruturas como por
exemplo pontes
Dificuldade dos produtores em ter acesso
ao crédito, devido ao processo altamente
burocrático

MICROBACIAS

Micro bacia hidrográfica do Ribeirão dos
Apertados
Micro bacia hidrográfica do Ribeirão Taquara

Falta de mata ciliar
preservação permanente

CD

na

área

de

•

•

•

SEAB funcionando também
como assistência técnica e
orientação
da
produção,
buscando fomentar a agricultura
com qualidade e produtividade
Técnicos
da
secretaria
capacitados para exercer a
fiscalização
Banco
de
dados
georreferenciado

Secretaria auxiliar os produtores
para o acesso ao crédito
•
•

Incentivos Fiscais;
Recursos Federais e Estaduais
para a recomposição da APP;

PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DO MUNICÍPIO DE LONDRINA

SÃO LUIZ

ASSUNTO

SÓCIOECONÔMICO

CONDICIONANTE

Grande parte dos empregos do distrito são
gerados no campo

DEFICIÊNCIA
Maior parte dos empregos estão
subordinados aos ciclos de produção e
colheita dos mesmos
População carente, sendo que grande
parte dos trabalhadores possuem renda
média mensal de ½ a 1 salário mínimo;

POTENCIALIDADE

PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DO MUNICÍPIO DE LONDRINA

CP
ASSUNTO

CONDICIONANTE

DEFICIÊNCIA

POTENCIALIDADE

Estância Patriarcal
Restaurante Vovó Tatal
Restaurante da Roça
Pesque e Pague Ishirana
Toca do Jacaré
TURISMO
RURAL

Turismo Rural

Recanto do Ênio
Fazenda do Café

Rota do Café
Promoção da cultura em todas
as regiões do município de
Londrina
• Incentivo
a
projetos
diversificados
voltados
à
produção cultural
Participação do Conselho de Saúde
na definição e implantação das
políticas públicas de saúde

SÃO LUIZ

•

Festa do Café e do Frango, apoiado pelo
PROMIC, movimentando em torno de 6 mil
pessoas

SAÚDE

Unidade de Saúde no distrito

•
EDUCAÇÃO

Escolas Municipais e Estaduais
•
•

Participação do Conselho de
Educação na definição e
implantação
das
políticas
públicas;
PAR – plano de ações
articuladas;
Plano Municipal de Educação

PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DO MUNICÍPIO DE LONDRINA

C
ASSUNTO

CONDICIONANTE
Fábrica de baterias – REIFOR

SÃO LUIZ

Transporte coletivo atendendo o distrito em
vários horários
Conselho Municipal de Desenvolvimento
Rural
Programa Agricultura Agroecológica
Programa Conselhos Distritais
Programas Agentes de Desenvolvimento
Local
Programa Readequação de estradas Rurais
Programa Manutenção das estradas rurais
Programa Patrulha Rural Mecanizada
Programa Feira de Produtos de Época
Programa Feira Rural
Programa de Capacitação para
transformação de produtos
Programa Mercadão Popular

DEFICIÊNCIA

POTENCIALIDADE

PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DO MUNICÍPIO DE LONDRINA

CRUZAMENTO CDP
EM ESPÍRITO SANTO

PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DO MUNICÍPIO DE LONDRINA

CDP
ASSUNTO

CONDICIONANTE

DEFICIÊNCIA

ESPÍRITO SANTO

Falta de assistência
técnica
aos
produtores rurais, falta de comunicação
entre a secretaria e os produtores.
Falta de orientação aos produtores rurais
para melhoria da produção

AGRICULTURA
FAMILIAR

•
•

Pequenas propriedades rurais
Principal atividade produtiva do distrito é
o setor primário pelo cultivo de soja,
trigo, milho, olericultura, fruticultura,
criação de aves, bovinos de corte e de
leite, pscicultura

•
•

Pequenos
produtores
voltados
à
agricultura familiar
Proximidade do distrito ao perímetro
urbano

•

Falta de atribuição da SEAB para a
fiscalização da mata ciliar
Falta de um histórico no sistema agrário
Falta de um projeto de endereçamento
rural

•

Dificuldade dos produtores para acessar o
crédito fundiário

•

Dificuldade dos produtores em terem
acesso às informações da Secretaria
Falta
de
mapeamento
e
georreferenciamento de todas as estradas
rurais e suas infra-estruturas como por
exemplo pontes

TURISMO
RURAL

POTENCIALIDADE

Especulação imobiliária da região por
conta dos condomínios horizontais

•

SEAB funcionando também
como assistência técnica e
orientação
da
produção,
buscando fomentar a agricultura
com qualidade e produtividade
Técnicos
da
secretaria
capacitados para exercer a
fiscalização
Banco
de
dados
georreferenciado
Crescimento da piscicultura no
município

Crescimento da piscicultura no
município
Agricultura
familiar
e
o
desenvolvimento do turismo rural
Condomínios
horizontais
contribuindo para a valorização das
terras

PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DO MUNICÍPIO DE LONDRINA

CDP

ESPÍRITO
SANTO

ASSUNTO

CONDICIONANTE

DEFICIÊNCIA

POTENCIALIDADE

Micro bacia do Ribeirão Três Bocas
MICROBACIAS

Micro bacia do Ribeirão dos Apertados

Falta de mata ciliar
preservação permanente

na

área

de

•
•

Incentivos Fiscais;
Recursos Federais e Estaduais
para a recomposição da APP;

PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DO MUNICÍPIO DE LONDRINA

CD

ESPÍRITO
SANTO

ASSUNTO
ACESSO
TRANSPORTE
COLETIVO

CONDICIONANTE

DEFICIÊNCIA

Acesso ao distrito feito pela Rodovia Mábio
Palhano e estradas rurais do Saltinho,
Cachoeirinha e estrada do Bule

Falta de pavimentação da Rodovia Mábio
Palhano

Transporte coletivo

Em horário de pico há problemas com o
atendimento do transporte coletivo devido
à superlotação dos ônibus

POTENCIALIDADE

PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DO MUNICÍPIO DE LONDRINA

CP
ASSUNTO

CONDICIONANTE
Capela Divino Espírito Santo

ESPÍRITO SANTO

CULTURA E
TURSIMO

Capela Santo Antônio – patrimônio Selva

Festa do Café e do Frango, apoiado pelo
PROMIC, movimentando em torno de 6 mil
pessoas

SAÚDE

Unidade de Saúde do Patrimônio Regina

DEFICIÊNCIA

POTENCIALIDADE
Potenciais de cultura, lazer, turismo
e do patrimônio histórico de Londrina
Potenciais de cultura, lazer, turismo
e do patrimônio histórico de Londrina
Promoção da cultura em todas as
regiões do município de Londrina
Incentivo a projetos diversificados
voltados à produção cultural
Participação do Conselho de Saúde
na definição e implantação das
políticas públicas de saúde
•

EDUCAÇÃO

Escolas
•
•

Participação do Conselho de
Educação na definição e
implantação
das
políticas
públicas;
PAR – plano de ações
articuladas;
Plano Municipal de Educação

PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DO MUNICÍPIO DE LONDRINA

C
ASSUNTO

CONDICIONANTE
Conselho Municipal de Desenvolvimento
Rural

ESPÍRITO SANTO

Programa Agricultura Agroecológica
Programa Conselhos Distritais
Programas Agentes de Desenvolvimento
Local
Programa Readequação de estradas Rurais
Programa Manutenção das estradas rurais
Programa Patrulha Rural Mecanizada
Programa Feira de Produtos de Época
Programa Feira Rural
Programa de Capacitação para
transformação de produtos
Programa Mercadão Popular

DEFICIÊNCIA

POTENCIALIDADE

PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DO MUNICÍPIO DE LONDRINA

CRUZAMENTO CDP
GERAL

PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DO MUNICÍPIO DE LONDRINA

CDP
ASSUNTO

CONDICIONANTE
•

LONDRINA E REGIÃO

•

•
•
COMÉRCIO E
SERVIÇOS

•

•
•
•

•

Principal
atividade
produtiva
do
município de Londrina estando no setor
terciário – Comércio e prestação de
serviços
Comércio e serviços sendo é o setor
mais representativo em termos de
arrecadação de ICMS no município
55% do valor adicionado em Londrina é
gerado pelo comércio e serviços
IAPAR e EMBRAPA favorecendo a
aplicação da ciência e tecnologia no
agronegócio
Agência de Turismo, Organizadoras de
eventos turísticos, guias de turismo,
hotéis cadastrados
Setor de comércio e serviços
CEASA de Londrina
Movimentação da produção agrícola,
pecuária e mineral de Londrina e região
norte transportada por trens e aérea,
ficando centralizada no aeroporto de
Londrina
Londrina como polarizador do espaço
regional, exercendo influência em vasta
região do Estado

DEFICIÊNCIA

POTENCIALIDADE
•

•

•
•
Ausência
de
uma
política
governamental
de
âmbito
estadual e
municipal
para
divulgar as vantagens do uso das
tecnologias de informação

•

•
•

•
•
•

Prestação de serviços devido à produção
intelectual da cidade gerada pelas
Universidades.
Comércio e serviços sendo é o setor
mais representativo em termos de
arrecadação de ICMS no município
Agregadores de tecnologias
Empreendimentos de base tecnológica
para o agronegócio
Região polarizada por Londrina está no
ranking dos maiores exportadores do
setor de agrobusiness
É a cidade mais bem estruturada para
atendimento ao turismo da região
Setor com o maior número de
estabelecimentos, sendo 83% das
atividades econômicas, e também é o
setor que mais emprega.
Polarizador de mercadorias regionais
É o segundo maior CEASA do Estado
polarizando todo o Norte do Estado;
Londrina desempenhando funções de
centro metropolitano através de ações
extra-regionais em seus serviços de
educação e saúde

PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DO MUNICÍPIO DE LONDRINA

CDP
ASSUNTO

CONDICIONANTE

DEFICIÊNCIA

Infra-estrutura rodoviária

Aeroporto de Londrina

COMÉRCIO E
SERVIÇOS

Terminal Rodoviário de Londrina

Armazéns existente em Londrina

Sistema de telefonia fixa e móvel

POTENCIALIDADE
Infra-estrutura rodoviária que favorece a
integração e o desenvolvimento econômico
devido à facilidade de escoamento da
produção,
sendo
um
atrativo
para
investidores e novas instalações produtivas

Vôos prejudicados devido à falta de um
equipamento para auxiliar os pousos e
decolagens em dias nubladas e chuvosos, ILS
– Instrument Landing Sistem

Aeroporto de Londrina sendo um dos
maiores aeroportos domésticos da Região
Sul e estando entre os 25 maiores do Brasil
Principal Terminal Rodoviário da Região
Um dos maiores terminais rodoviários do
Brasil
Terminal Rodoviário de Londrina obteve o
melhor índice de satisfação dos seus
usuários, de acordo com a ABRATI –
Associação Brasileira das Empresas de
Transporte
Rodoviário
Intermunicipal
Interestadual e Internacional de Passageiros
Grande parte dos armazéns são localizados
na área urbana de Londrina, ficando grande
parte da produção agrícola do município e
região estocada no município antes da
distribuição às outras regiões do Estado
Londrina conta com um dos mais eficientes
sistemas de telefonia do País

PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DO MUNICÍPIO DE LONDRINA

CDP
ASSUNTO

CONDICIONANTE
Universidade Estadual de Londrina
polarizando o ensino superior na região;

DEFICIÊNCIA

POTENCIALIDADE

–

UNOPAR – Universidade Norte do Paraná –
polarizando o ensino superior na região;
UNIFIL
–
Universidade
Filadélfia
–
polarizando o ensino superior na região;
Metropolitana IESB - – polarizando o ensino
superior na região;
PUC – Pontifícia Universidade Católica –
polarizando o ensino superior na região;
PRODUÇÃO
INTELECTUAL

INESUL – Instituto de Ensino Superior de
Londrina
UTF – Universidade Tecnológica do Paraná – polarizando o ensino superior na região;
Londrina é o município com a menor taxa de
analfabetismo da região metropolitana e Norte
Pioneiro
ADETEC – Associação para o
Desenvolvimento Tecnológico de Londrina
INTUEL – Incubadora Internacional de
Empresas de Base Tecnológica da UEL
Parque Tecnológico Francisco Sciarra
Incentivos do SEBRAE
Associação de empresas de Software

•

Ausência
de
uma
política
governamental de âmbito estadual e
municipal para divulgar as vantagens
do uso das tecnologias de informação
•
•

Apresentação de um dos maiores
índices
nacionais
para
a
população com mais de 11 anos
de estudo – podendo significar
mais qualificação de mão de obra,
podendo
ser
ofertado
mais
serviços diferenciados, podendo
incentivar
o
desenvolvimento
científico e tecnológico
Apresentação a segunda maior
média de estudos do Paraná
Aprimoramento tecnológico da
região

PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DO MUNICÍPIO DE LONDRINA

CDP
ASSUNTO
IPPUL

CONDICIONANTE

DEFICIÊNCIA

POTENCIALIDADE

Falta de um cadastro único de informações do
município, com banco de dados organizado
IPPUL

Falta de um cadastro multifinalitário em
Londrina
Falta de estrutura física e recursos humanos
no Instituto

Sistematização das informações
para o planejamento da cidade

PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DO MUNICÍPIO DE LONDRINA

CD
ASSUNTO

CONDICIONANTE

INDÚSTRIA

Influência agroindustrial de Londrina através
do estabelecimento de cadeias produtivas
expandida para Apucarana e posteriormente
à Maringá, criando um eixo urbano industrial
ao longo da BR 376 e BR369
Eixo urbano-industrial formado entre Londrina
e Maringá
Atividades industriais bem concentradas em
Cambé, devido à estruturação rodoviária,
sendo mais vantajoso fazer uma indústria em
Cambé do que em Londrina.
Setor Industrial

DEFICIÊNCIA

•
•

O setor industrial em Londrina nos
últimos 10 anos tem diminuído muito
De 1999 a 2006 o número de
estabelecimentos
industriais
de
Londrina caiu 48%

POTENCIALIDADE

PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DO MUNICÍPIO DE LONDRINA

CP
ASSUNTO

COMÉRCIO E
SERVIÇOS

CONDICIONANTE

DEFICIÊNCIA

POTENCIALIDADE

Agências bancárias existentes em Londrina

Atração de clientes de toda a região,
pois muitas vezes os municípios não
comportam mais que uma agência
ou posto de serviço bancário

Transporte ferroviário de cargas – principais
produtos carregados – soja, farelo de soja,
milho, álcool hidratado, óleo vegetal, açúcar;
Transporte ferroviário de cargas – principais
produtos descarregados – fertilizantes (adubo
e uréia), cimento (a granel e ensacado) e
derivados de petróleo.

Londrina polarizador de produtos da
região para carga e descarga

PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DO MUNICÍPIO DE LONDRINA

C
ASSUNTO

ASSISTÊNCIA
SOCIAL

CONDICIONANTE
Secretaria Municipal da Mulher, tendo como
finalidade a implementação de políticas
públicas voltadas à promoção de igualdades
entre homens e mulheres
Secretaria Municipal da Mulher contanto com
três unidades para o desenvolvimento de
suas propostas
CAM – centro de Referência e Atendimento à
Mulher, prestando atendimento social,
psicológico e jurídico com ações situacionais,
preventivas e realização de campanhas,
tendo como público alvo mulheres em
situação de violência.
Espaço Mulher – Centro de formação e
capacitação,
tendo
como
objetivo
desenvolvimento de atividades de caráter
formativo junto a mulheres em situação de
vulnerabilidade social
Casa deApoio Canto de Dália, sendo um
abrigo destinado a acolher temporariamente
mulheres com seus filhos e filhas que
estejam em situação de violência doméstica
com risco de vida
Secretaria
Municipal
do
Idoso,
desenvolvendo ações de atenção integral ao
idoso na área urbana e rural de Londrina

DEFICIÊNCIA

POTENCIALIDADE

PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DO MUNICÍPIO DE LONDRINA

C
ASSUNTO

CONDICIONANTE
Convênio com a Rede de Assistência Social

ASSISTÊNCIA
SOCIAL

CRAS – existindo 13 distribuídos na áreas
urbana e rural
Secretaria Municipal de Assistência Social
PROVOPAR
Projeto Viva – Vida

SAÚDE

ESPORTE

Caracterização de Londrina como importante
estrutura de serviços para atenção à saúde
sendo referência regional e estadual de
serviços de média e alta complexidade tanto
no setor público quanto no setor privado.
FEL – Fundação de Esporte de Londrina
Projetos de Incentivo ao esporte
ALB – Associação Londrinense de
Basquetebol;
CLMTBC – Clube Londrinense de Mountain
Bike e Ciclismo;
ULB – União Londrina Basketball;
Instituto Vagner Nunes;
ALJ – Associação Londrinense de Judô;
Associação Oguido Dojô;
Associação Londrinense de tenistas;

DEFICIÊNCIA

POTENCIALIDADE

PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DO MUNICÍPIO DE LONDRINA

C
ASSUNTO

CONDICIONANTE
Associação Londrinense de Vôlei de Praia;

ASSISTÊNCIA
SOCIAL

EDUCAÇÃO

Clube Londrinense de Xadrez;
Associação Amigos do Bocha Sul –
Americana;
Associação de Pais, Mestres, Funcionários
da Escola
Conselho Municipal do Direito a Mulher
Conselho Municipal de Assistência Social
Conselho Municipal de Cultura
Conselho da Saúde
Conselho da Educação
Conselho Municipal de Contribuintes

CONSELHOS

Conselho Municipal de Ciência e Tecnologia
Conselho Municipal do Meio Ambiente
Conselho Municipal do Idosos
Conselho municipal Anti-drgas – COMAD
Conselho da Juventude
Conselho Municipal da Criança e do
Adolescente
Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa
com Deficiência CMPDP
Conselho Municipal de Alimentação Escolar

DEFICIÊNCIA

POTENCIALIDADE

PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DO MUNICÍPIO DE LONDRINA

C
ASSUNTO

CONDICIONANTE

DEFICIÊNCIA

Secretaria Municipal da Mulher
Secretaria Municipal de Gestão Pública
Secretaria Municipal de Governo

ÓRGÃOS
PÚBLICOS

Secretaria Municipal de Obras e
Pavimentação
Secretaria Municipal de Planejamento
Secretaria Municipal de Meio Ambiente
Secretaria Municipal do Idoso
COHAB
Autarquia Municipal de Saúde
COMDEC
Parceria da Secretaria da Mulher com a
Delegacia da Mulher, Programa Sentinela,
Conselho Tutelar, promotoria da comunidade
Secretaria Municipal de Cultura
Secretaria da Fazenda

DIRETRIZES E PROPOSIÇÕES
NAS ÁREAS PRIORITÁRIAS DE AÇÃO

POTENCIALIDADE

PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DO MUNICÍPIO DE LONDRINA

ASSUNTO

MEDIDAS URBANÍSTICAS

MÉDIO JACUTINGA

•
SÓCIOECONÔMICOS

•
INFRAESTRUTURA

Criação de uma nova
centralidade em torno da
Avenida Saul Elkind,
visando o aproveitamento
do potencial já existente de
comércio e serviços da
região
Dotar prioritariamente de
rede de esgoto os
loteamentos que ainda não
dispõe do mesmo, pois
estão implantados em uma
bacia manancial de
abastecimento de água;

DIRETRIZES POLÍTICAS
•

•

•

•

•

Estimular pólos comerciais em
várias regiões do município
visando o seu desenvolvimento;
Estimular a geração de empregos,
visando absorver a mão de obra
disponível na localidade;
Estabelecer no macrozoneamento
uma nova centralidade para a
região norte;
Estabelecer medidas que
garantam o serviço de
saneamento ambiental para todo o
território municipal;
Estabelecer medidas para redução
da poluição dos corpos hídricos
através do controle de cargas
difusas;

HORIZONTE

( ) Curto Prazo
( ) Médio Prazo

INSTRUMENTOS

•
•

( X ) Longo Prazo

•

( X ) Curto Prazo

•
•

( ) Médio Prazo
( ) Longo Prazo

•

Lei do Plano Diretor
Lei de uso e
ocupação do solo;
Lei do Sistema
Viário;

Lei do Plano Diretor;
Lei de uso e
ocupação do solo;
Plano de
Saneamento Básico;

PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DO MUNICÍPIO DE LONDRINA

ASSUNTO

MEDIDAS URBANÍSTICAS
•

MÉDIO JACUTINGA

•

•
VAZIOS URBANOS
•

Definir o coeficiente básico e
o coeficiente mínimo de
aproveitamento do solo para
toda a área urbana de
Londrina;
Demarcar as áreas em que
o município pretende
destinar ao adensamento
populacional devido a
disponibilidade de infraestrutura instalada;
Definir o conceito de imóvel
subutilizado que pode variar
de acordo com a macrozona
em que o imóvel se localiza;
Regulamentar e aplicar os
instrumentos de
parcelamento edificação ou
utilização compulsórios;
IPTU progressivo no Tempo
e Desapropriação a títulos
da dívida pública nos
imóveis não edificados, não
utilizados ou subutilizados
nos locais em que o
município tenha a intenção
de induzir a ocupação

DIRETRIZES POLÍTICAS

•

•
•
•

Garantir através da lei do plano
diretor o cumprimento da função
social da propriedade;
Estimular o combate da retenção
especulativa de imóveis urbanos;
Otimizar a infra-estrutura e os
serviços públicos existentes;
Induzir a ocupação de áreas já
dotadas de infra-estrutura e
equipamentos urbanos de modo a
evitar a expansão horizontal da
cidade em direção a periferia não
servida de infra-estrutura e/ou
frágil do ponto de vista ambiental;

HORIZONTE

INSTRUMENTOS

•
•
•
( X ) Curto Prazo
( ) Médio Prazo
( ) Longo Prazo

•
•

•

Lei do plano Diretor;
Macrozoneamento;
Parcelamento,
edificação ou
utilização
compulsórios;
IPTU progressivo no
tempo;
Desapropriação com
pagamento em
títulos;
Lei de uso e
ocupação do solo;

PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DO MUNICÍPIO DE LONDRINA

ASSUNTO

MEDIDAS URBANÍSTICAS
•

ÁREAS PÚBLICAS
MÉDIO JACUTINGA

•
•

•
HEIMTAL
•

Elaborar um estudo dos
locais com maiores
demandas de crianças para
a implantação de
urbanização de praças
conforme as necessidades
existentes.
Equipar adequadamente as
praças e áreas verdes;
Elaborar e executar
programas de esporte,
recreação e de lazer
comunitários
Elaboração de estudo
técnico para área
gastronômica do Heimtal,
articulado aos serviços que
são prestados na região;
Implantação da rota turística
Heimtal – Warta;

DIRETRIZES POLÍTICAS
•

•

•

•

Estabelecer parceria entre o poder
público, iniciativa privada e
comunidade para recuperar,
preservar, conservar e urbanizar
os espaços públicos como praças,
parques, canteiros centrais,
fundos de vales e outros;
Integrar políticas públicas
utilizando a revitalização de
espaço públicos subutilizados, não
utilizados ou não urbanizados com
programas de conscientização
para a população;
Desenvolver políticas de
preservação do patrimônio
histórico e cultural do Heimtal;
Aumentar os recursos de
financiamentos de projetos pelo
PROMIC voltados ao patrimônio
histórico e cultural;

HORIZONTE

( ) Curto Prazo
( X ) Médio Prazo
( ) Longo Prazo

INSTRUMENTOS

•
•
•
•
•

•
•
( X ) Curto Prazo

•

( ) Médio Prazo
( ) Longo Prazo

•

Lei do plano diretor;
Lei do parcelamento
do solo;
Código Ambiental;
Lei de uso e
ocupação do solo;
Plano de
arborização;

Lei do Plano Diretor
Lei de uso e
ocupação do solo
Lei de preservação
do patrimônio
histórico e cultural;
Plano de
preservação do
patrimônio histórico e
cultural

PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DO MUNICÍPIO DE LONDRINA

ASSUNTO

MEDIDAS URBANÍSTICAS
•

MÉDIO JACUTINGA

USO E OCUPAÇÃO
DO SOLO URBANO
•

Estabelecer zoneamentos
considerando os principais
eixos de comércio e
serviços nos bairros: Cinco
Conjuntos, Vivi Xavier e
Parigot de Souza;
Aplicação do Estudo de
Impacto de Vizinhança no
intuito para flexibilização do
uso do solo.

DIRETRIZES POLÍTICAS

•

•
•
ASSENTAMENTOS
APTOS À
REGULARIZAÇÃO

•

Regularização da área
remanescente do C.H. Vivi
Xavier, local já apto à
regularização;
Regularização da área
remanescente do C.H.
Aquiles Stenguel, local já
apto à regularização;

•

•

Utilização do Estudo de Impacto de
Vizinhança para minimizar os
conflitos gerados pela utilização de
usos mistos;

Viabilizar construção de uma
política de habitação de interesse
social
Promover a melhoria da
capacidade de gestão dos planos,
programas e projetos habitacionais
de interesse social;
Buscar a auto-suficiência interna
dos programas habitacionais,
propiciando o retorno dos recursos
aplicados

HORIZONTE

INSTRUMENTOS

( X ) Curto Prazo

•

( ) Médio Prazo

•

( ) Longo Prazo

( X ) Curto Prazo

•

( ) Médio Prazo

•
•

( ) Longo Prazo

•

Estudo de Impacto
de Vizinhança;
Lei de uso e
ocupação do solo;
Lei do Plano Diretor;

Lei do Plano Diretor;
Lei de Uso e
Ocupação do Solo;
Lei das ZEIS

PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DO MUNICÍPIO DE LONDRINA

ASSUNTO

MEDIDAS URBANÍSTICAS

DIRETRIZES POLÍTICAS
•

•

MÉDIO JACUTINGA

OCUPAÇÕES
IRREGULARES

•

•
RECURSOS
HÍDRICOS

•

•

•

Estabelecimento de ZEIS
para as
relocação/regularização
das ocupações irregulares
no fundo de Vale dos
Jardim dos Campos;
Fundo da Rua Ana C.
Piacentini; Fundo da
Fazenda Primavera;
Fundo do Jardim Marieta;

Revitalizar os fundos de
vale transferindo as
famílias que se localizam
no Córrego Sem Dúvida;
Recuperação da área de
preservação permanente
do córrego Mosel;
Recuperação da área de
preservação permanente
do córrego Pirapozinho;
Recuperação da área de
preservação permanente
Córrego Poço Fundo;
Recuperação da área de
preservação permanente
do Ribeirão Jacutinga;

•

•

•

•

•

Instituição de Zonas de Interesse
social, estabelecimentos de regras
para moradias de baixa renda e
parâmetros para loteamentos de
baixa renda;
Incentivar empreendimentos de
interesse social, voltados
prioritariamente ao remanejamento
interno de população (famílias em
áreas de risco e de proteção
ambiental);
Viabilizar construção de uma
política de habitação de interesse
social
Utilização do TAC para monitorar e
financiar projetos de recuperação de
áreas verdes;

Manutenção, recuperação e
estabelecer programas para a
preservação de mananciais
hídricos;
Estabelecimento de parcerias entre
os setores público e privado, por
meio de incentivos fiscais e
tributários para recuperação das
APPs;

HORIZONTE

INSTRUMENTOS
•
•

( X ) Curto Prazo

•

( ) Médio Prazo
( ) Longo Prazo

•
•
•

( X ) Curto Prazo
( ) Médio Prazo
( ) Longo Prazo

( ) Curto Prazo
( X ) Médio Prazo
( ) Longo Prazo

Zonas Especiais de
Interesse Social;
Usucapião Especial
de Imóveis Urbanos;
Concessão de Uso
Especial para fins de
moradia;
Transferência do
Direito de Construir;
Lei do Plano Diretor;
Plano de Habitação
de Interesse Social

•
•
•
•

Lei do Plano Diretor;
Código Ambiental;
Lei do Plano Diretor;
Plano de Habitação
de Interesse Social

•
•
•

Lei do Plano Diretor;
Código Ambiental;
Plano de arborização
urbana;

PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DO MUNICÍPIO DE LONDRINA

ASSUNTO

MEDIDAS URBANÍSTICAS

MÉDIO JACUTINGA

•

•
SISTEMA
VIÁRIO
•

Estabelecer ligações com
Cambé e Londrina e Ibiporã
através da Avenida Saul
Elkind;
Implantação das diretrizes
previstas no PEEAV – Plano
Estratégico de Expansão e
Adequação Viário.
Criação de uma nova
centralidade em torno da
Avenida Saul Elkind,
aproveitando a forte oferta de
comércio e serviços já
existente na localidade;

DIRETRIZES POLÍTICAS

•

•

BAIXO JACUTINGA

•
•
RECURSOS
HÍDRICOS

Recuperação da área de
preservação permanente do
córrego Jacutinga, bem como
de seus afluentes no intuito de
garantir a qualidade e a
sustentabilidade do manancial
de abastecimento

•

Promover uma política de
descentralização, através da criação
de novos núcleos urbanos;
Promover alternativas de integração
metropolitana entre Cambé –
Londrina e Ibiporã;

Promover a manutenção,
recuperação e o estabelecimento de
programas para a preservação dos
mananciais hídricos;
Aplicar instrumentos de gestão
ambiental, estabelecidos nas
legislações Federal, Estadual e
Municipal bem como criar outros
instrumentos, adequando-os às
metas estabelecidas pelas políticas
ambientais;

HORIZONTE

( ) Curto Prazo

INSTRUMENTOS

( ) Médio Prazo

•
•

( X ) Longo Prazo

•

( ) Curto Prazo
( ) Médio Prazo

•
•
•

( X ) Longo Prazo

•

Lei do Plano Diretor;
Lei de uso e
ocupação do solo;
Lei do sistema viário;

Lei do Plano Diretor;
Código Ambiental;[
Lei de uso e
ocupação do solo;
Plano de
arborização;

PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DO MUNICÍPIO DE LONDRINA

ASSUNTO

MEDIDAS URBANÍSTICAS

ALTO JACUTINGA

•

RECURSOS
HÍDRICOS

Recuperação da área de
preservação permanente
do córrego Jacutinga,
bem como de seus
afluentes no intuito de
garantir a qualidade e a
sustentabilidade do
manancial de
abastecimento

DIRETRIZES POLÍTICAS
•

•

•
PARCELAMENTOS

Promover a manutenção,
recuperação e o estabelecimento de
programas para a preservação dos
mananciais hídricos;
Aplicar instrumentos de gestão
ambiental, estabelecidos nas
legislações Federal, Estadual e
Municipal bem como criar outros
instrumentos, adequando-os às
metas estabelecidas pelas políticas
ambientais.
Estabelecer na lei do parcelamento e
zoneamento regulamentação para
loteamentos de chácaras fora do
perímetro urbano.

HORIZONTE

INSTRUMENTOS

( ) Médio Prazo

•
•
•

( X ) Longo Prazo

•

( X ) Curto Prazo

•
•

( ) Curto Prazo

( ) Médio Prazo
( ) Longo Prazo

•

Lei do Plano Diretor;
Código Ambiental;[
Lei de uso e
ocupação do solo;
Plano de
arborização;

Lei do Plano Diretor;
Lei de parcelamento
do solo;
Lei de uso e
ocupação do solo;

PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DO MUNICÍPIO DE LONDRINA

DIRETRIZES E PROPOSIÇÕES
NAS ÁREAS PRIORITÁRIAS DE AÇÃO
DA BACIA DO RIBEIRÃO LINDÓIA

PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DO MUNICÍPIO DE LONDRINA

ASSUNTO

MEDIDAS URBANÍSTICAS

DIRETRIZES POLÍTICAS
•

•

•

MÉDIO LINDÓIA

SÓCIOECONÔMICO

•

ÁREAS
PÚBLICAS

•
•

Criação de uma nova
centralidade em torno da
Avenida Saul Elkind, visando o
aproveitamento do potencial já
existente de comércio e serviços
da região
Implantação das diretrizes do
anel viário, visando a integração
da região compreendida pelo
médio Lindóia com as demais
regiões da cidade, bem como a
garantira de infra estrutura para
o estabelecimento de atividades
produtivas próximas à mão de
obra disponível.
Elaborar um estudo dos locais
com maiores demandas de
crianças para a implantação de
urbanização de praças conforme
as necessidades existentes.
Equipar adequadamente as
praças e áreas verdes;
Elaborar e executar programas
de esporte, recreação e de lazer
comunitários

•

•

•

•

•

Estimular pólos comerciais em
várias regiões do município visando
o seu desenvolvimento;
Estimular a geração de empregos,
visando absorver a mão de obra
disponível na localidade;
Estabelecer no macrozoneamento
uma nova centralidade para a
região norte;

Promover o desenvolvimento
econômico e sustentável do
município, através da garantia da
infra-estrutura e da mobilidade.

Estabelecer parceria entre o poder
público, iniciativa privada e
comunidade para recuperar,
preservar, conservar e urbanizar os
espaços públicos como praças,
parques, canteiros centrais, fundos
de vales e outros;
Integrar políticas públicas utilizando
a revitalização de espaço públicos
subutilizados, não utilizados ou não
urbanizados com programas de
conscientização para a população;

HORIZONTE

( ) Curto Prazo
( ) Médio Prazo

INSTRUMENTOS
•
•

( X ) Longo Prazo

•
•

( ) Curto Prazo

•
•

( X ) Médio Prazo
( ) Longo Prazo

•
•

•
•
( ) Curto Prazo
( X ) Médio Prazo
( ) Longo Prazo

•
•
•
•

Lei do Plano Diretor
Lei de uso e ocupação
do solo;
Lei do Sistema Viário;
Incentivos para
instalação de atividades
produtivas;

Lei do Plano Diretor;
Lei de uso e ocupação
do solo;
Lei do sistema viário;
Incentivos para
instalação de atividades
produtivas;
Lei do plano diretor;
Lei do parcelamento do
solo;
Código Ambiental;
Lei de uso e ocupação
do solo;
Plano de arborização;
Programas para
parecerias públicoprivada

PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DO MUNICÍPIO DE LONDRINA

ASSUNTO

MEDIDAS URBANÍSTICAS
•

MÉDIO LINDÓIA

•

•
VAZIOS
URBANOS
•

Definir o coeficiente básico e o
coeficiente mínimo de
aproveitamento do solo para toda a
área urbana de Londrina;
Demarcar as áreas em que o
município pretende destinar ao
adensamento populacional devido a
disponibilidade de infra-estrutura
instalada;
Definir o conceito de imóvel
subutilizado que pode variar de
acordo com a macrozona em que o
imóvel se localiza;
Regulamentar e aplicar o
instrumentos de parcelamento
edificação ou utilização
compulsórios; IPTU progressivo no
Tempo e Desapropriação a títulos
da dívida pública nos imóveis não
edificados, não utilizados ou
subutilizados nos locais em que o
município tenha a intenção de
induzir a ocupação

DIRETRIZES POLÍTICAS

•

•
•
•

Garantir através da lei do plano
diretor o cumprimento da função
social da propriedade;
Estimular o combate da retenção
especulativa de imóveis urbanos;
Otimizar a infra-estrutura e os
serviços públicos existentes;
Induzir a ocupação de áreas já
dotadas de infra-estrutura e
equipamentos urbanos de modo
a evitar a expansão horizontal da
cidade em direção a periferia
não servida de infra-estrutura
e/ou frágil do ponto de vista
ambiental;

HORIZONTE

INSTRUMENTOS

•
•
•
( X ) Curto Prazo
( ) Médio Prazo
( ) Longo Prazo

•
•
•

Lei do plano Diretor;
Macrozoneamento;
Parcelamento,
edificação ou utilização
compulsórios;
IPTU progressivo no
tempo;
Desapropriação com
pagamento em títulos;
Lei de uso e ocupação
do solo;

PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DO MUNICÍPIO DE LONDRINA

ASSUNTO

MEDIDAS URBANÍSTICAS

DIRETRIZES POLÍTICAS
•

MÉDIO LINDÓIA

INFRAESTRUTURA

•

Dotar prioritariamente de rede de
esgoto os loteamentos que ainda
não dispõe do mesmo, visando a
conservação dos recursos hídricos

•

•

•
USO E
OCUPAÇÃO
DO SOLO
URBANO

•

Estabelecer zoneamentos
considerando os principais eixos de
comércio e serviços nos bairros:
Cinco Conjuntos, Vivi Xavier e
Jardim Alpes.
Aplicação do Estudo de Impacto de
Vizinhança no intuito para
flexibilização do uso do solo.

•
•

•

Estabelecer medidas que
garantam o serviço de
saneamento ambiental para todo
o território municipal;
Estabelecer medidas para
redução da poluição dos corpos
hídricos através do controle de
cargas difusas;
Utilização do Estudo de Impacto
de Vizinhança para minimizar os
conflitos gerados pela utilização
de usos mistos;
Melhorar a regulamentação dos
comércios locais;
Estabelecer através da lei de uso
e ocupação do solo a
flexibilização do zoneamento por
parâmetros técnicos.
Promover o desenvolvimento
ordenado do uso e da ocupação
do solo na bacia do Ribeirão
Lindóia.

HORIZONTE

( ) Curto Prazo
( X ) Médio Prazo
( ) Longo Prazo

INSTRUMENTOS
•
•
•

( X ) Curto Prazo

•

( ) Médio Prazo

•

( ) Longo Prazo

•

Lei do Plano Diretor;
Lei de uso e ocupação
do solo;
Plano de Saneamento
Básico;

Estudo de Impacto de
Vizinhança;
Lei de uso e ocupação
do solo;
Lei do Plano Diretor;

PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DO MUNICÍPIO DE LONDRINA

ASSUNTO

MEDIDAS URBANÍSTICAS
•

•

MÉDIO LINDÓIA

•

SISTEMA
VIÁRIO
•

•

•

Estabelecer ligações com Cambé e
Londrina e Ibiporã através da
Avenida Saul Elkind;
Implantação das diretrizes
previstas no PEEAV – Plano
Estratégico de Expansão e
Adequação Viário.
Criação de uma nova centralidade
em torno da Avenida Saul Elkind,
aproveitando a forte oferta de
comércio e serviços já existente na
localidade;
Criação de novos eixos viários no
sentido norte-sul, visando a
integração da região norte sendo
uma das mais populosas e a
região central;
Implantação das diretrizes
previstas no PEEAV – Plano
Estratégico de Expansão e
Adequação Viário.
Implantação do anel de integração
viário;

DIRETRIZES POLÍTICAS

•

•

•

•

Promover uma política de
descentralização, através da
criação de novos núcleos urbanos;
Promover alternativas de
integração metropolitana entre
Cambé – Londrina e Ibiporã;

Promover a integração das
regiões através do sistema viário
urbano;
Promover a implantação de novas
vias visando garantir a mobilidade
da cidade;

HORIZONTE

( ) Curto Prazo

INSTRUMENTOS

( ) Médio Prazo

•
•

( X ) Longo Prazo

•

( ) Curto Prazo
( X ) Médio Prazo
( ) Longo Prazo

•
•
•

Lei do Plano Diretor;
Lei de uso e ocupação
do solo;
Lei do sistema viário;

Lei do Plano Diretor;
Lei de uso e ocupação
do solo;
Lei do sistema viário;

PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DO MUNICÍPIO DE LONDRINA

ASSUNTO

MEDIDAS URBANÍSTICAS
•

MÉDIO LINDÓIA

MOBILIDADE
URBANA

•
CALÇADAS

•
ASSENTAMENTOS
APTOS À
REGULARIZAÇÃO

•

•

Elaboração de um plano de
Mobilidade de Londrina,
devido ao aumento
significativo de motocicletas
e veículos ao ano em
Londrina.
Implantação gradativa do
programa calçada para
todos, levando em
consideração que 35% das
“viagens” em Londrina são
realizadas a pé.
Regularização do Jardim
das Paineiras local já apto à
regularização;
Regularização Jardim Belle
Ville, local já apto à
regularização;
Regularização Jardim fundo
do Alto da Boa Vista, local já
apto à regularização;

DIRETRIZES POLÍTICAS
•
•
•

•

•

Promover mobilidade urbana de
qualidade.
Minimizar conflitos entre trânsito e
pedestres;
Manter o sistema viário em
condições adequadas de
circulação e transporte para
pedestres e veículos;
Estabelecer padrões de qualidade
das calçadas com a finalidade de
assegurar condições adequadas
de trânsito para os pedestres;
Aplicar recursos auferidos com a
venda da outorga onerosa em
todo o município para
investimentos em equipamentos
públicos, urbanização, infraestrutura e empreendimentos
habitacionais nas regiões de
ocupação irregular.

HORIZONTE

INSTRUMENTOS

( X ) Curto Prazo
•
•

Lei do Plano Diretor;
Lei do sistema viário;

•
•
•

Lei do Plano Diretor;
Lei do sistema viário;
Lei de parcelamento do
solo;

( ) Médio Prazo

•
•

( ) Longo Prazo

•

Lei do Plano Diretor;
Lei de Uso e Ocupação
do Solo;
Lei das ZEIS;

( ) Médio Prazo
( ) Longo Prazo

( ) Curto Prazo
( X ) Médio Prazo
( ) Longo Prazo

( X ) Curto Prazo

PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DO MUNICÍPIO DE LONDRINA

MEDIDAS
URBANÍSTICAS

ASSUNTO

DIRETRIZES POLÍTICAS
•

MÉDIO LINDÓIA

•

OCUPAÇÕES
IRREGULARES
EM FUNDO DE
VALE

Estabelecimento de
ZEIS para as
relocação/regularizaç
ão das ocupações
irregulares no fundo
da Rua Café Arábica,
Jardim Pinheiros,
Fundo de Vale
Residencial Quadra
Norte, Fundo de Vale
do Conjunto
Habitacional José
Belinati.

•

•

•

Instituição de Zonas de Interesse social,
estabelecimentos de regras para moradias de
baixa renda e parâmetros para loteamentos
de baixa renda ;
Incentivar empreendimentos de interesse
social, voltados prioritariamente ao
remanejamento interno de população (famílias
em áreas de risco e de proteção ambiental);
Estabelecer normas especiais de urbanização
de uso e ocupação para assentamentos de
interesse social, regularização fundiária e
urbanização das áreas ocupadas por
população de menor renda;
Permitir o parcelamento e ocupação do solo
de interesse social com parâmetros
diferenciados, como forma de incentivo à
participação da iniciativa privada na produção
de habitação para as famílias de menor renda,
desde que em parceria com o gestor
municipal do Fundo Municipal de Habitação;

HORIZONTE

INSTRUMENTOS

•
•
( ) Curto Prazo

•

( X ) Médio Prazo
( ) Longo Prazo

•
•
•
•

Zonas Especiais de
Interesse Social;
Usucapião Especial de
Imóveis Urbanos;
Concessão de Uso
Especial para fins de
moradia;
Transferência do Direito
de Construir;
Lei do Plano Diretor;
Lei de uso e ocupação
do solo;
Lei das ZEIS;

PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DO MUNICÍPIO DE LONDRINA

ASSUNTO

MEDIDAS URBANÍSTICAS

MÉDIO LINDÓIA

•

•
RIBEIRÃO
LINDÓIA

•

•

Recuperação e
revitalização do fundo
de vale do Ribeirão
Lindóia;
Relocação das
ocupações irregulares;
Elaboração de medidas
no intuito de melhorar a
qualidade das águas do
córrego;
Estabelecimento de
diretrizes viárias para
vias marginais de fundo
de vale;

DIRETRIZES POLÍTICAS
•

•

•

Criação de zonas especiais de interesse
ambiental nas nascentes, margens de
córregos, áreas verdes, parques e
unidades de conservação voltadas para
proteção, preservação e recuperação do
ambiente natural e dos corpos hídricos do
município;
Estabelecer mecanismos e instrumentos
para controle e fiscalização das atividades
potencialmente poluidoras (poluição
hídrica e geração de resíduos sólidos);
Criação de parques urbanos visando à
preservação dos cursos hídricos e
valorização da paisagem urbana e
ambiental da Metrópole.

HORIZONTE

INSTRUMENTOS

( ) Curto Prazo

•
•

( X ) Médio Prazo

•

( ) Longo Prazo
•
•

Lei do Plano Diretor;
Lei de uso e ocupação
do solo;
Lei de parcelamento do
solo;
Lei de sistema viário;
Código Ambiental;

PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DO MUNICÍPIO DE LONDRINA

ASSUNTO

MEDIDAS URBANÍSTICAS
•

MÉDIO LINDÓIA

•

•
NASCENTES
RIBEIRÃO
LINDÓIA

•

•

•

Recuperação e
revitalização do fundo de
vale do córrego do Topo;
córrego Ouro Verde;
córrego do Veado;
córrego Paraty;
Estabelecimento de
diretrizes viárias para
vias marginais de fundo
de vale;
Elaboração de medidas
no intuito de melhorar a
qualidade das águas do
córrego;
Recuperação e
revitalização do fundo de
vale do córrego Mineral
e córrego João Paz;
Estabelecimento de
diretrizes viárias para
vias marginais de fundo
de vale;
Elaboração de medidas
no intuito de melhorar a
qualidade das águas do
córrego

DIRETRIZES POLÍTICAS

•

•

•

Criação de zonas especiais de interesse
ambiental nas nascentes, margens de
córregos, áreas verdes, parques e
unidades de conservação voltadas para
proteção, preservação e recuperação do
ambiente natural e dos corpos hídricos do
município;
Estabelecer mecanismos e instrumentos
para controle e fiscalização das atividades
potencialmente poluidoras (poluição
hídrica e geração de resíduos sólidos);
Criação de parques urbanos visando à
preservação dos cursos hídricos e
valorização da paisagem urbana e
ambiental da Metrópole.

HORIZONTE

INSTRUMENTOS

( ) Curto Prazo

•
•

( ) Médio Prazo

•

( X ) Longo Prazo
•
•

Lei do Plano Diretor;
Lei de uso e ocupação
do solo;
Lei de parcelamento do
solo;
Lei de sistema viário;
Código Ambiental;

PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DO MUNICÍPIO DE LONDRINA

MEDIDAS
URBANÍSTICAS

ASSUNTO

DIRETRIZES POLÍTICAS
•

BAIXO LINDÓIA

•

•
OCUPAÇÕES
IRREGULARES
EM FUNDO DE
VALE

Estabelecimento de
ZEIS para as
relocação/regularizaçã
o das ocupações
irregulares no fundo de
Vale Residencial
Quadra Norte;

•

•

Instituição de Zonas de Interesse social,
estabelecimentos de regras para moradias
de baixa renda e parâmetros para
loteamentos de baixa renda ;
Incentivar empreendimentos de interesse
social, voltados prioritariamente ao
remanejamento interno de população
(famílias em áreas de risco e de proteção
ambiental);
Estabelecer normas especiais de
urbanização de uso e ocupação para
assentamentos de interesse social,
regularização fundiária e urbanização das
áreas ocupadas por população de menor
renda;
Permitir o parcelamento e ocupação do solo
de interesse social com parâmetros
diferenciados, como forma de incentivo à
participação da iniciativa privada na
produção de habitação para as famílias de
menor renda, desde que em parceria com o
gestor municipal do Fundo Municipal de
Habitação;

HORIZONTE

INSTRUMENTOS

•
•
( ) Curto Prazo

•

( X ) Médio Prazo
( ) Longo Prazo

•
•
•
•

Zonas Especiais de
Interesse Social;
Usucapião Especial de
Imóveis Urbanos;
Concessão de Uso
Especial para fins de
moradia;
Transferência do Direito
de Construir;
Lei do Plano Diretor;
Lei de uso e ocupação
do solo;
Lei de ZEIS

PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DO MUNICÍPIO DE LONDRINA

MEDIDAS
URBANÍSTICAS

ASSUNTO
•

RECURSOS
HÍDRICOS

•

BAIXO LINDÓIA

•

•
ZONA
INDUSTRIAL
•

Recuperação e
revitalização do
Ribeirão Lindóia e
córrego Vezozzo;
Estabelecimento de
diretrizes viárias para
vias marginais de
fundo de vale;
Elaboração de
medidas no intuito de
melhorar a qualidade
das águas do córrego
Execução da Avenida
Angelina Ricci
Vezzozzo ligando a
zona industrial à BR –
369;
Implantação do anel
viário viabilizando
logística industrial;

DIRETRIZES POLÍTICAS

•
•

•

•

•

Criação de zonas especiais de interesse
ambiental nas nascentes;
Estabelecer mecanismos e instrumentos
para controle e fiscalização das atividades
potencialmente poluidoras (poluição hídrica
e geração de resíduos sólidos);
Promover a manutenção, recuperação e o
estabelecimento de programas para a
preservação dos mananciais hídricos;

Incentivar a área industrial, considerando à
questão ambiental relacionada à poluição do
ar e à direção dos ventos predominantes;
Incentivar a atividade produtiva próximo à
mão-de-obra disponível;

HORIZONTE

INSTRUMENTOS

( ) Curto Prazo

•
•

( X ) Médio Prazo

•

( ) Longo Prazo
•
•

( ) Curto Prazo

•
•

( X ) Médio Prazo
( ) Longo Prazo

•
•
•

SISTEMA
VIÁRIO

•

Implantação de via
estrutural prevista no
PEEAV para a região
do baixo Lindóia;

•

Incentivar o desenvolvimento da região
através da implantação da infra-estrutura e
garantia da mobilidade;

( ) Curto Prazo
( X ) Médio Prazo
( ) Longo Prazo

•
•
•

Lei do Plano Diretor;
Lei de uso e ocupação
do solo;
Lei de parcelamento do
solo;
Lei de sistema viário;
Código Ambiental;

Lei do Plano Diretor;
Lei de uso e ocupação
do solo;
Lei de parcelamento do
solo;
Lei de sistema viário;
PEEAV – Plano
Estratégico de
Expansão e Adequação
Viário;
Lei do Plano Diretor;
Lei de Sistema Viário;
Lei de Uso e Ocupação
do Solo urbano;

PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DO MUNICÍPIO DE LONDRINA

ASSUNTO

MEDIDAS URBANÍSTICAS
•

ALTO LINDÓIA

RIBEIRÃO
LINDÓIA –
POLL DE
COMBUSTÍVEL
E NASCENTES

•

•
OCUPAÇÕES
IRREGULARES
EM FUNDO DE
VALE

Recuperação da área de
preservação permanente
do Ribeirão Lindóia
próximo ao pool de
combustível;
Recuperação da área de
preservação permanente
do Córrego Pateo 2

Estabelecimento de ZEIS
para as
relocação/regularização
das ocupações no CILO
III, por se tratar de uma
área de segurança do
pool de combustível e
parte em APP

DIRETRIZES POLÍTICAS
•

•

•

•

Promover a manutenção, recuperação e
o estabelecimento de programas para a
preservação dos mananciais hídricos;
Aplicar instrumentos de gestão
ambiental, estabelecidos nas legislações
Federal, Estadual e Municipal bem como
criar outros instrumentos, adequando-os
às metas estabelecidas pelas políticas
ambientais.
Instituição de Zonas de Interesse social,
estabelecimentos de regras para
moradias de baixa renda e parâmetros
para loteamentos de baixa renda ;
Incentivar empreendimentos de interesse
social, voltados prioritariamente ao
remanejamento interno de população
(famílias em áreas de risco e de proteção
ambiental);

HORIZONTE

( ) Curto Prazo
( ) Médio Prazo
( X ) Longo Prazo

INSTRUMENTOS

•
•
•
•

Lei do Plano Diretor;
Código Ambiental;
Plano de Arborização;
Lei de uso e ocupação
do solo;

•

Zonas Especiais de
Interesse Social;
Usucapião Especial de
Imóveis Urbanos;
Concessão de Uso
Especial para fins de
moradia;
Transferência do Direito
de Construir;
Lei do Plano Diretor;
Lei de uso e ocupação
do solo;

•
( ) Curto Prazo

•

( X ) Médio Prazo
( ) Longo Prazo

•
•
•

PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DO MUNICÍPIO DE LONDRINA

ASSUNTO

MEDIDAS URBANÍSTICAS

MICROBACIA DO RIBEIRÃO ÁGUA DAS PEDRAS

•

USO DO SOLO
ÁREA LESTE

•

•

ÁREAS
PÚBLICAS
•

Estabelecer
zoneamentos
considerando os
principais eixos de
comércio e serviços nos
Jardim Ideal;
Aplicação do Estudo de
Impacto de Vizinhança
no intuito para
flexibilização do uso do
solo.
Elaborar um estudo dos
locais com maiores
demandas de crianças
para a implantação de
urbanização de praças
conforme as
necessidades
existentes.
Equipar adequadamente
as praças e áreas
verdes;

DIRETRIZES POLÍTICAS
•

•
•

•

•

Utilização do Estudo de Impacto de
Vizinhança para minimizar os conflitos
gerados pela utilização de usos mistos;
Melhorar a regulamentação dos comércios
locais;
Estabelecer através da lei de uso e
ocupação do solo a flexibilização do
zoneamento por parâmetros técnicos.
Promover o desenvolvimento ordenado do
uso e da ocupação do solo na bacia do
Ribeirão Água das Pedras.

Estabelecer parceria entre o poder público,
iniciativa privada e comunidade para
recuperar, preservar, conservar e
urbanizar os espaços públicos como
praças, parques, canteiros centrais, fundos
de vales e outros;

HORIZONTE

INSTRUMENTOS

( X ) Curto Prazo

•

( ) Médio Prazo

•

( ) Longo Prazo

( ) Curto Prazo
( X ) Médio Prazo
( ) Longo Prazo

•

•
•

Estudo de Impacto de
Vizinhança;
Lei de uso e ocupação
do solo;
Lei do Plano Diretor;

Lei do plano diretor;
Lei do parcelamento do
solo;

PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DO MUNICÍPIO DE LONDRINA

ASSUNTO

MEDIDAS URBANÍSTICAS

MICROBACIA DO RIBEIRÃO ÁGUA DAS PEDRAS

•

•

•
VAZIOS
URBANOS
•

Definir o coeficiente básico
e o coeficiente mínimo de
aproveitamento do solo
para toda a área urbana de
Londrina;
Demarcar as áreas em que
o município pretende
destinar ao adensamento
populacional devido a
disponibilidade de infraestrutura instalada;
Definir o conceito de imóvel
subutilizado que pode variar
de acordo com a
macrozona em que o imóvel
se localiza;
Regulamentar e aplicar o
instrumentos de
parcelamento edificação ou
utilização compulsórios;
IPTU progressivo no Tempo
e Desapropriação a títulos
da dívida pública nos
imóveis não edificados, não
utilizados ou subutilizados
nos locais em que o
município tenha a intenção
de induzir a ocupação

DIRETRIZES POLÍTICAS

•

•
•
•

Garantir através da lei do plano diretor
o cumprimento da função social da
propriedade;
Estimular o combate da retenção
especulativa de imóveis urbanos;
Otimizar a infra-estrutura e os serviços
públicos existentes;
Induzir a ocupação de áreas já dotadas
de infra-estrutura e equipamentos
urbanos de modo a evitar a expansão
horizontal da cidade em direção a
periferia não servida de infra-estrutura
e/ou frágil do ponto de vista ambiental;

HORIZONTE

INSTRUMENTOS

•
•
•
( X ) Curto Prazo
( ) Médio Prazo
( ) Longo Prazo

•
•
•

Lei do plano Diretor;
Macrozoneamento;
Parcelamento,
edificação ou utilização
compulsórios;
IPTU progressivo no
tempo;
Desapropriação com
pagamento em títulos;
Lei de uso e ocupação
do solo;

PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DO MUNICÍPIO DE LONDRINA

MEDIDAS
URBANÍSTICAS

ASSUNTO

DIRETRIZES POLÍTICAS

MICROBACIA DO RIBEIRÃO ÁGUA DAS
PEDRAS

•
ATIVIDADES
IMPACTANTES

•

•
CALÇADAS

•
SISTEMA
VIÁRIO

Implantação gradativa
do programa calçada
para todos, levando
em consideração que
35% das “viagens” em
Londrina são
realizadas a pé.
Implantação das
diretrizes previstas no
PEEAV – Plano
Estratégico de
Expansão e
Adequação Viário.

•

•
•

Exigir medidas compensatórias e
mitigadoras para empreendimentos e
atividades geradoras de impactos sócio
ambientais e incômodas à vida urbana;
Definir mecanismos que responsabilizem o
empreendedor pela solução dos transtornos
gerados e impactos ambientais causados;

HORIZONTE
( X ) Curto Prazo
( ) Médio Prazo
( ) Longo Prazo

Estabelecer padrões de qualidade das
calçadas com a finalidade de assegurar
condições adequadas de trânsito para os
pedestres;

( ) Curto Prazo

Promover a integração das regiões através
do sistema viário urbano;
Promover a implantação de novas vias
visando garantir a mobilidade da cidade;

( ) Curto Prazo

( X ) Médio Prazo
( ) Longo Prazo

( X ) Médio Prazo
( ) Longo Prazo

INSTRUMENTOS

•
•
•

Lei do plano Diretor;
Lei de uso e ocupação
do solo;
Código Ambiental;

•
•
•

Lei do Plano Diretor;
Lei do sistema viário;
Lei de parcelamento do
solo;

•
•

Lei do Plano Diretor;
Lei de uso e ocupação
do solo;
Lei do sistema viário;
PEEAV;

•
•

PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DO MUNICÍPIO DE LONDRINA

MICROBACIA DO RIBEIRÃO ÁGUA DAS PEDRAS

ASSUNTO

MEDIDAS URBANÍSTICAS
•

MOBILIDADE
URBANA

•

•
ASSENTAMENTOS
APTOS À
REGULARIZAÇÃO

•

•

•

Elaboração de um plano
de Mobilidade de
Londrina, devido ao
aumento significativo de
motocicletas e veículos
ao ano em Londrina.
Regularização do Jardim
Sérgio Antônio já apto à
regularização;
Regularização das
Bananeiras, local já apto
à regularização;
Regularização Jardim
Santa Fé, local já apto à
regularização;
Regularização Jardim
Rosa Branca I e II, local
já apto à regularização;
Regularização Jardim
Monte Cristo local já
apto à regularização

DIRETRIZES POLÍTICAS
•
•
•

•

Promover mobilidade urbana de
qualidade.
Minimizar conflitos entre trânsito e
pedestres;
Manter o sistema viário em condições
adequadas de circulação e transporte
para pedestres e veículos;

Aplicar recursos auferidos com a
venda da outorga onerosa em todo o
município para investimentos em
equipamentos públicos, urbanização,
infra-estrutura e empreendimentos
habitacionais nas regiões de
ocupação irregular.

HORIZONTE

INSTRUMENTOS

( X ) Curto Prazo
( ) Médio Prazo
( ) Longo Prazo

( X ) Curto Prazo
( ) Médio Prazo
( ) Longo Prazo

•
•

Lei do Plano Diretor;
Lei do sistema viário;

•
•

Lei do Plano Diretor;
Lei de Uso e Ocupação
do Solo;

PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DO MUNICÍPIO DE LONDRINA

ASSUNTO

MEDIDAS URBANÍSTICAS

DIRETRIZES POLÍTICAS

MICROBACIA DO RIBEIRÃO ÁGUA DAS PEDRAS

•

•

OCUPAÇÕES
IRREGULARES
EM FUNDO DE
VALE

•

Estabelecimento de ZEIS
para as
relocação/regularização
das ocupações irregulares
no Jardim São Rafael; e
Rua Rosa Branca
localizados no córrego
Londrina;
Estabelecimento de ZEIS
para as
relocação/regularização
das ocupações irregulares
Fundo de vale da Favela
Santa Inês e Zircônio,
localizados no córrego
Água das Pedras;

•

•

•

Instituição de Zonas de Interesse social,
estabelecimentos de regras para
moradias de baixa renda e parâmetros
para loteamentos de baixa renda ;
Incentivar empreendimentos de interesse
social, voltados prioritariamente ao
remanejamento interno de população
(famílias em áreas de risco e de proteção
ambiental);
Estabelecer normas especiais de
urbanização de uso e ocupação para
assentamentos de interesse social,
regularização fundiária e urbanização
das áreas ocupadas por população de
menor renda;
Permitir o parcelamento e ocupação do
solo de interesse social com parâmetros
diferenciados, como forma de incentivo à
participação da iniciativa privada na
produção de habitação para as famílias
de menor renda, desde que em parceria
com o gestor municipal do Fundo
Municipal de Habitação;

HORIZONTE

INSTRUMENTOS

•
•
( ) Curto Prazo

•

( X ) Médio Prazo
( ) Longo Prazo

•
•
•

Zonas Especiais de
Interesse Social;
Usucapião Especial de
Imóveis Urbanos;
Concessão de Uso
Especial para fins de
moradia;
Transferência do Direito
de Construir;
Lei do Plano Diretor;
Lei de uso e ocupação
do solo;

PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DO MUNICÍPIO DE LONDRINA

ASSUNTO

MEDIDAS URBANÍSTICAS

DIRETRIZES POLÍTICAS

MICROBACIA DO RIBEIRÃO ÁGUA DAS PEDRAS

•

•

OCUPAÇÕES
IRREGULARES
EM ÁREA
PÚBLICA

•

Estabelecimento de ZEIS
para as
relocação/regularização
das ocupações irregulares
na área do centro
comunitário Santa Fé;

•

•

Instituição de Zonas de Interesse social,
estabelecimentos de regras para
moradias de baixa renda e parâmetros
para loteamentos de baixa renda ;
Incentivar empreendimentos de interesse
social, voltados prioritariamente ao
remanejamento interno de população
(famílias em áreas de risco e de proteção
ambiental);
Estabelecer normas especiais de
urbanização de uso e ocupação para
assentamentos de interesse social,
regularização fundiária e urbanização
das áreas ocupadas por população de
menor renda;
Permitir o parcelamento e ocupação do
solo de interesse social com parâmetros
diferenciados, como forma de incentivo à
participação da iniciativa privada na
produção de habitação para as famílias
de menor renda, desde que em parceria
com o gestor municipal do Fundo
Municipal de Habitação;

HORIZONTE

INSTRUMENTOS

•
•
( ) Curto Prazo

•

( X ) Médio Prazo
( ) Longo Prazo

•
•
•

Zonas Especiais de
Interesse Social;
Usucapião Especial de
Imóveis Urbanos;
Concessão de Uso
Especial para fins de
moradia;
Transferência do Direito
de Construir;
Lei do Plano Diretor;
Lei de uso e ocupação
do solo;

PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DO MUNICÍPIO DE LONDRINA

ASSUNTO

MEDIDAS URBANÍSTICAS

MICROBACIA DO RIBEIRÃO ÁGUA DAS PEDRAS

•

RECURSOS
HÍDRICOS

•

•

•
CICLOVIAS

•
TRANSPORTE
COLETIVO

Recuperação e
revitalização do Ribeirão
Ibiporã, córrego Ibia,
córrego Marabá,
Córrego dos Crentes,
Córrego do Ai, Córrego
do Fumo; Córrego
Esperança; Córrego
Palmital.
Estabelecimento de
diretrizes viárias para
vias marginais de fundo
de vale;
Elaboração de medidas
no intuito de melhorar a
qualidade das águas do
córrego
Elaboração de um plano
cicloviário integrado a
outros meios de
transporte;
Elaboração de um plano
de Transporte Público
Coletivo, considerando
as estruturações norte –
sul e leste oeste, e
linhas metropolitantas;

DIRETRIZES POLÍTICAS

•
•

•

•

•

•

Criação de zonas especiais de
interesse ambiental nas nascentes;
Estabelecer mecanismos e
instrumentos para controle e
fiscalização das atividades
potencialmente poluidoras (poluição
hídrica e geração de resíduos sólidos);
Promover a manutenção, recuperação
e o estabelecimento de programas para
a preservação dos mananciais hídricos;

Implantar alternativas de transporte
para melhoria da qualidade da
mobilidade urbana;
Garantir um transporte coletivo de
qualidade, visando a maior utilização
do mesmo;
Implantar alternativas de transporte
para melhoria da qualidade da
mobilidade urbana;

HORIZONTE

INSTRUMENTOS

( ) Curto Prazo

•
•

( ) Médio Prazo

•

( X ) Longo Prazo
•
•

( ) Curto Prazo
( X ) Médio Prazo
( ) Longo Prazo

•
•
•

Lei do Plano Diretor;
Lei do Sistema viário;
Lei do Parcelamento do
solo

•
•

Lei do Plano Diretor;
Lei do Sistema viário;

( ) Curto Prazo
( X ) Médio Prazo
( ) Longo Prazo

Lei do Plano Diretor;
Lei de uso e ocupação
do solo;
Lei de parcelamento do
solo;
Lei de sistema viário;
Código Ambiental;

PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DO MUNICÍPIO DE LONDRINA

ASSUNTO

MÉDIO LINDÓIA

INFRA
ESTRUTURA DE
LOTEAMENTOS

MEDIDAS URBANÍSTICAS
•

•
CICLOVIAS

•
TRANSPORTE
COLETIVO

Dotar de infra-estrutura
mínima o Jardim Maria
Luiza, Jardim Nova
Olinda e Chácaras
Vargas;
Elaboração de um plano
cicloviário integrado a
outros meios de
transporte;
Elaboração de um plano
de Transporte Público
Coletivo, considerando
as estruturações norte –
sul e leste oeste, e
linhas metropolitantas;

DIRETRIZES POLÍTICAS
•
•

•

•

•

Garantir infra-estrutura mínima nos
loteamentos urbanos;
Exigir dos novos loteamentos a
execução de todas as obras de infraestrutura;
Implantar alternativas de transporte
para melhoria da qualidade da
mobilidade urbana;
Garantir um transporte coletivo de
qualidade, visando a maior utilização
do mesmo;
Implantar alternativas de transporte
para melhoria da qualidade da
mobilidade urbana;

HORIZONTE
( ) Curto Prazo
( X ) Médio Prazo
( ) Longo Prazo
( ) Curto Prazo
( X ) Médio Prazo
( ) Longo Prazo

INSTRUMENTOS
•
•
•

Lei do Plano Diretor;
Lei de uso e ocupação
do solo;
Lei de parcelamento do
solo;

•
•
•

Lei do Plano Diretor;
Lei do Sistema viário;
Lei do Parcelamento do
solo

•
•

Lei do Plano Diretor;
Lei do Sistema viário;

( ) Curto Prazo
( X ) Médio Prazo
( ) Longo Prazo

PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DO MUNICÍPIO DE LONDRINA

ASSUNTO

MEDIDAS URBANÍSTICAS

DIRETRIZES POLÍTICAS
•

BAIXO LINDÓIA

•

ÁREA DE
EXPANSÃO
URBANA

•

Estabelecer zoneamento na
área de expansão urbana

•

•

•

Instituir normas de uso e ocupação do
solo simplificadas, pautadas na
realidade da metrópole, evitando o
excesso de regulamentação;
Estabelecer critérios de utilização do
solo, tendo em vista o cumprimento da
função social da cidade e da
propriedade;
Orientar o crescimento da cidade
visando minimizar os impactos sobre
áreas ambientais frágeis;
Promover a justa distribuição dos
benefícios e ônus decorrentes do
processo de urbanização;
Instituir parâmetros e instrumentos de
controle do uso e da ocupação do solo
que visem inibir os processos de
especulação imobiliária;

HORIZONTE

( X ) Curto Prazo
( ) Médio Prazo
( ) Longo Prazo

INSTRUMENTOS

•
•
•

Lei do Plano Diretor;
Lei de uso e ocupação
do solo;
Lei do Parcelamento do
solo;

PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DO MUNICÍPIO DE LONDRINA

DIRETRIZES E PROPOSIÇÕES
NAS ÁREAS PRIORITÁRIAS DE AÇÃO
DA BACIA DO RIBEIRÃO QUATI

PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DO MUNICÍPIO DE LONDRINA

MEDIDAS
URBANÍSTICAS

ASSUNTO
•

ALTO QUATI

INFRAESTRUTURA

Dotar prioritariamente
de rede de esgoto os
loteamentos que ainda
não dispõe do mesmo,
priorizando aqueles
que dispõe de
atividades industriais,
para a conservação
dos recursos hídricos;

DIRETRIZES POLÍTICAS

•

•

•
•
SÓCIOECONÔMICO

•
SISTEMA
VIÁRIO

Estabelecer
zoneamentos
considerando os
principais eixos de
comércio e serviços no
Jardim Leonor;

Implantação de obra
de arte no cruzamento
da BR-369 com via
estrutural projetada do
PEEAV;

•
•

•

•

•

Estabelecer medidas que garantam o serviço
de saneamento ambiental para todo o
território municipal;
Estabelecer medidas para redução da
poluição dos corpos hídricos através do
controle de cargas difusas;
Utilização do Estudo de Impacto de
Vizinhança para minimizar os conflitos
gerados pela utilização de usos mistos;
Melhorar a regulamentação dos comércios
locais;
Estabelecer através da lei de uso e ocupação
do solo a flexibilização do zoneamento por
parâmetros técnicos.
Promover o desenvolvimento ordenado do
uso e da ocupação do solo na bacia do
Ribeirão Água das Pedras.
Garantir a fluidez do tráfego e a segurança do
trânsito no cruzamento de uma via estrutural
com uma rodovia Federal;
Viabilizar recursos junto ao governo Federal
para a execução da obra de arte;

HORIZONTE

( ) Curto Prazo
( X ) Médio Prazo
( ) Longo Prazo

INSTRUMENTOS

•
•
•

•

Estudo de Impacto de
Vizinhança;
Lei de uso e ocupação
do solo;
Lei do Plano Diretor;

•
•
•
•

Lei de sistema viário;
Lei do Plano Diretor;
Plano de Mobilidade;
PEEAV;

( X ) Curto Prazo

•

( ) Médio Prazo

•

( ) Longo Prazo

( X ) Curto Prazo
( ) Médio Prazo
( ) Longo Prazo

Lei do Plano Diretor;
Lei de uso e ocupação
do solo;
Plano de Saneamento
Básico;

PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DO MUNICÍPIO DE LONDRINA

MEDIDAS
URBANÍSTICAS

ASSUNTO

DIRETRIZES POLÍTICAS
•
•

ALTO QUATI

•
OCUPAÇÃO
IRREGULAR EM
ÁREA
PARTICULAR

•

Promover a
regularização da
Favela Colosso
•

•

INFRA
ESTRUTURA DE
LOTEAMENTOS

•

Dotar de infraestrutura mínima o
Parque Industrial
Cacique;

•
•

Incentivar a criação de um Plano de
Habitação de Interesse Social;
Instituição de Zonas Especiais de
Interesse Social;
Estabelecer normas especiais de
urbanização, de uso e ocupação do solo e
de edificações para habitações de
interesse social, regularização fundiária e
urbanização de áreas ocupadas por
população de menor renda;
Promover a melhoria da capacidade de
gestão dos planos, programas e projetos
habitacionais de interesse social;
Buscar a auto-suficiência interna dos
programas habitacionais, propiciando o
retorno dos recursos aplicados.
Garantir infra-estrutura mínima nos
loteamentos urbanos;
Exigir dos novos loteamentos a execução
de todas as obras de infra-estrutura;

HORIZONTE

( ) Curto Prazo

INSTRUMENTOS

( X ) Médio Prazo

•
•

( ) Longo Prazo

•

( ) Curto Prazo
( X ) Médio Prazo
( ) Longo Prazo

•
•
•

Lei do Plano Diretor;
Lei de uso e ocupação
do solo;

Lei do Plano Diretor;
Lei de uso e ocupação
do solo;
Lei de parcelamento do
solo;

PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DO MUNICÍPIO DE LONDRINA

MEDIDAS
URBANÍSTICAS

ASSUNTO
•

INFRAESTRUTURA

BAIXO QUATI

•
SISTEMA
VIÁRIO

•

RIBEIRÃO
QUATI

•

•

Dotar prioritariamente
de rede de esgoto os
loteamentos que ainda
não dispõe do mesmo,
priorizando aqueles
que dispõe de
atividades industriais,
para a conservação
dos recursos hídricos;
Implantação de obra
de arte no cruzamento
da BR-369 com via
estrutural projetada do
PEEAV;
Recuperação e
revitalização do fundo
de vale do Ribeirão
Quati;
Elaboração de
medidas no intuito de
melhorar a qualidade
das águas do córrego;
Estabelecimento de
diretrizes viárias para
vias marginais de
fundo de vale;

DIRETRIZES POLÍTICAS

•

•

•

•
•

•

•

Estabelecer medidas que garantam o serviço
de saneamento ambiental para todo o
território municipal;
Estabelecer medidas para redução da
poluição dos corpos hídricos através do
controle de cargas difusas;
Garantir a fluidez do tráfego e a segurança do
trânsito no cruzamento de uma via estrutural
com uma rodovia Federal;
Viabilizar recursos junto ao governo Federal
para a execução da obra de arte;
Criação de zonas especiais de interesse
ambiental nas nascentes, margens de
córregos, áreas verdes, parques e unidades
de conservação voltadas para proteção,
preservação e recuperação do ambiente
natural e dos corpos hídricos do município;
Estabelecer mecanismos e instrumentos para
controle e fiscalização das atividades
potencialmente poluidoras (poluição hídrica e
geração de resíduos sólidos);
Criação de parques urbanos visando à
preservação dos cursos hídricos e valorização
da paisagem urbana e ambiental da
Metrópole.

HORIZONTE

( ) Curto Prazo
( X ) Médio Prazo
( ) Longo Prazo

( ) Curto Prazo

INSTRUMENTOS

•
•
•

Lei do Plano Diretor;
Lei de uso e ocupação
do solo;
Plano de Saneamento
Básico;

•
•
•
•

Lei de sistema viário;
Lei do Plano Diretor;
Plano de Mobilidade;
PEEAV;

( ) Curto Prazo

•
•

( X ) Médio Prazo

•

Lei do Plano Diretor;
Lei de uso e ocupação
do solo;
Lei de parcelamento do
solo;
Lei de sistema viário;
Código Ambiental;

( ) Médio Prazo
( X ) Longo Prazo

( ) Longo Prazo
•
•

PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DO MUNICÍPIO DE LONDRINA

ASSUNTO

MEDIDAS URBANÍSTICAS
•

BAIXO QUATI

•

•
VAZIOS
URBANOS
•

Definir o coeficiente básico e o
coeficiente mínimo de
aproveitamento do solo para
toda a área urbana de Londrina;
Demarcar as áreas em que o
município pretende destinar ao
adensamento populacional
devido a disponibilidade de infraestrutura instalada;
Definir o conceito de imóvel
subutilizado que pode variar de
acordo com a macrozona em
que o imóvel se localiza;
Regulamentar e aplicar os
instrumentos de parcelamento
edificação ou utilização
compulsórios; IPTU progressivo
no Tempo e Desapropriação a
títulos da dívida pública nos
imóveis não edificados, não
utilizados ou subutilizados nos
locais em que o município tenha
a intenção de induzir a ocupação

DIRETRIZES POLÍTICAS

•

•
•
•

Garantir através da lei do plano
diretor o cumprimento da função
social da propriedade;
Estimular o combate da retenção
especulativa de imóveis urbanos;
Otimizar a infra-estrutura e os
serviços públicos existentes;
Induzir a ocupação de áreas já
dotadas de infra-estrutura e
equipamentos urbanos de modo a
evitar a expansão horizontal da
cidade em direção a periferia não
servida de infra-estrutura e/ou frágil
do ponto de vista ambiental;

HORIZONTE

INSTRUMENTOS

•
•
•
( X ) Curto Prazo
( ) Médio Prazo
( ) Longo Prazo

•
•
•

Lei do plano Diretor;
Macrozoneamento;
Parcelamento,
edificação ou utilização
compulsórios;
IPTU progressivo no
tempo;
Desapropriação com
pagamento em títulos;
Lei de uso e ocupação
do solo;

PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DO MUNICÍPIO DE LONDRINA

MEDIDAS
URBANÍSTICAS

ASSUNTO
•

MÉDIO QUATI

INFRAESTRUTURA

•

SISTEMA
VIÁRIO

•

•
MOBILIDADE
URBANA

Dotar prioritariamente
de rede de esgoto os
loteamentos que ainda
não dispõe do mesmo,
priorizando aqueles
que dispõe de
atividades industriais,
para a conservação
dos recursos hídricos;
Implantação de obra
de arte no cruzamento
da BR-369 com a Av.
Duque de Caxias;
Implantação de obra
de arte no cruzamento
da Avenida Leste –
Oeste com a Avenida
Rio Branco
Elaboração de um
plano de Mobilidade de
Londrina, devido ao
aumento significativo
de motocicletas e
veículos ao ano em
Londrina.

DIRETRIZES POLÍTICAS

•

•

•

•
•
•

•
•
•

Estabelecer medidas que garantam o serviço de
saneamento ambiental para todo o território
municipal;
Estabelecer medidas para redução da poluição
dos corpos hídricos através do controle de
cargas difusas;

HORIZONTE

( ) Curto Prazo
( X ) Médio Prazo
( ) Longo Prazo

Garantir a fluidez do tráfego e a segurança do
trânsito no cruzamento de uma via estrutural
com uma rodovia Federal;
Viabilizar recursos junto ao governo Federal
para a execução da obra de arte;

( X ) Curto Prazo

Garantir a fluidez do tráfego e a mobilidade
urbana;
Minimizar o número de acidentes no local, e
desafogar o fluxo viário deste ponto de conflito;

( X ) Curto Prazo

Promover mobilidade urbana de qualidade.
Minimizar conflitos entre trânsito e pedestres;
Manter o sistema viário em condições
adequadas de circulação e transporte para
pedestres e veículos;

( X ) Curto Prazo

( ) Médio Prazo
( ) Longo Prazo

( ) Médio Prazo
( ) Longo Prazo

( ) Médio Prazo
( ) Longo Prazo

INSTRUMENTOS

•
•
•

Lei do Plano Diretor;
Lei de uso e
ocupação do solo;
Plano de
Saneamento Básico;

•
•
•

Lei de sistema viário;
Lei do Plano Diretor;
Plano de Mobilidade;

•
•
•
•

Lei de sistema viário;
Lei do Plano Diretor;
Plano de Mobilidade;
PEEAV

•
•
•
•

Lei do Plano Diretor;
Lei do sistema viário;
PEEAV;
Plano de Mobilidade
de Londrina

PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DO MUNICÍPIO DE LONDRINA

MEDIDAS
URBANÍSTICAS

ASSUNTO
•
CALÇADAS

MÉDIO QUATI

•

ÁREAS PÚBLICAS
•

•

ASSENTAMENTOS
APTOS À
REGULARIZAÇÃO

•

Implantação gradativa
do programa calçada
para todos, levando
em consideração que
35% das “viagens” em
Londrina são
realizadas a pé.
Elaborar um estudo
dos locais com
maiores demandas de
crianças para a
implantação de
urbanização de praças
conforme as
necessidades
existentes.
Equipar
adequadamente as
praças e áreas verdes;
Elaborar e executar
programas de esporte,
recreação e de lazer
comunitários
Regularização dos
seguintes locais já
aptos à regularização:
Jardim Quati e Vila
Marizia II

DIRETRIZES POLÍTICAS

•

•

•

•

Estabelecer padrões de qualidade das
calçadas com a finalidade de assegurar
condições adequadas de trânsito para os
pedestres;

Estabelecer parceria entre o poder
público, iniciativa privada e comunidade
para recuperar, preservar, conservar e
urbanizar os espaços públicos como
praças, parques, canteiros centrais,
fundos de vales e outros;
Integrar políticas públicas utilizando a
revitalização de espaço públicos
subutilizados, não utilizados ou não
urbanizados com programas de
conscientização para a população;

Aplicar recursos auferidos com a venda
da outorga onerosa em todo o município
para investimentos em equipamentos
públicos, urbanização, infra-estrutura e
empreendimentos habitacionais nas
regiões de ocupação irregular.

HORIZONTE
( ) Curto Prazo
( X ) Médio Prazo
( ) Longo Prazo

( ) Curto Prazo
( X ) Médio Prazo
( ) Longo Prazo

INSTRUMENTOS

•
•
•

Lei do Plano Diretor;
Lei do sistema viário;
Lei de parcelamento
do solo;

•
•

Lei do plano diretor;
Lei do parcelamento
do solo;
Código Ambiental;
Lei de uso e
ocupação do solo;
Plano de
arborização;

•
•
•

( X ) Curto Prazo
( ) Médio Prazo
( ) Longo Prazo

•
•

Lei do Plano Diretor;
Lei de Uso e
Ocupação do Solo;

PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DO MUNICÍPIO DE LONDRINA

ASSUNTO

MEDIDAS URBANÍSTICAS

DIRETRIZES POLÍTICAS
•

•

MÉDIO QUATI

•

OCUPAÇÕES
IRREGULARES EM
FUNDO DE VALE

Estabelecimento de
ZEIS para as
relocação/regularização
das ocupações
irregulares no fundo de
Vale do Jardim Paulista;
Fundo de Vale do
Residencial Santa
Mônica; Fundo de Vale
Favela Marizia;

•

•

Instituição de Zonas de Interesse
social, estabelecimentos de regras para
moradias de baixa renda e parâmetros
para loteamentos de baixa renda ;
Incentivar empreendimentos de
interesse social, voltados
prioritariamente ao remanejamento
interno de população (famílias em
áreas de risco e de proteção
ambiental);
Estabelecer normas especiais de
urbanização de uso e ocupação para
assentamentos de interesse social,
regularização fundiária e urbanização
das áreas ocupadas por população de
menor renda;
Permitir o parcelamento e ocupação do
solo de interesse social com
parâmetros diferenciados, como forma
de incentivo à participação da iniciativa
privada na produção de habitação para
as famílias de menor renda, desde que
em parceria com o gestor municipal do
Fundo Municipal de Habitação;

HORIZONTE

INSTRUMENTOS

•
•
( ) Curto Prazo

•

( X ) Médio Prazo
( ) Longo Prazo

•
•
•
•

Zonas Especiais de
Interesse Social;
Usucapião Especial
de Imóveis Urbanos;
Concessão de Uso
Especial para fins de
moradia;
Transferência do
Direito de Construir;
Lei do Plano Diretor;
Lei de uso e
ocupação do solo;
Lei das ZEIS;

PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DO MUNICÍPIO DE LONDRINA

ASSUNTO

MEDIDAS URBANÍSTICAS

DIRETRIZES POLÍTICAS

•
RIBEIRÃO QUATI

•

MÉDIO QUATI

•

•

•
CÓRREGO BOM
RETIRO

•

•

ASSUNTO

Recuperação e
revitalização do fundo de
vale do Córrego Bom
Retiro;
Relocação das
ocupações irregulares;
Elaboração de medidas
no intuito de melhorar a
qualidade das águas do
córrego;
Estabelecimento de
diretrizes viárias para
vias marginais de fundo
de vale;

•

•

Criação de zonas especiais de interesse
ambiental nas nascentes, margens de
córregos, áreas verdes, parques e
unidades de conservação voltadas para
proteção, preservação e recuperação do
ambiente natural e dos corpos hídricos
do município;
Estabelecer mecanismos e instrumentos
para controle e fiscalização das
atividades potencialmente poluidoras
(poluição hídrica e geração de resíduos
sólidos);
Criação de parques urbanos visando à
preservação dos cursos hídricos e
valorização da paisagem urbana e
ambiental da Metrópole.

•

•

•

MEDIDAS URBANÍSTICAS
•

•

MÉDIO QUATI

Recuperação e
revitalização do fundo de
vale do Ribeirão Quati;
Relocação das
ocupações irregulares;
Elaboração de medidas
no intuito de melhorar a
qualidade das águas do
córrego;
Estabelecimento de
diretrizes viárias para
vias marginais de fundo
de vale;

•
VAZIOS
URBANOS
•

Definir o coeficiente básico e o
coeficiente mínimo de
aproveitamento do solo para
toda a área urbana de Londrina;
Demarcar as áreas em que o
município pretende destinar ao
adensamento populacional
devido a disponibilidade de infraestrutura instalada;
Definir o conceito de imóvel
subutilizado que pode variar de
acordo com a macrozona em
que o imóvel se localiza;
Regulamentar e aplicar os
instrumentos de parcelamento
edificação ou utilização

INSTRUMENTOS

Criação de zonas especiais de interesse
ambiental nas nascentes, margens de
PLANO
DIRETOR
PARTICIPATIVO
córregos,
áreas verdes,
parques e DO MUNICÍPIO DE LONDRINA
unidades de conservação voltadas para
proteção, preservação e recuperação do
•
ambiente natural e dos corpos hídricos
•
(
)
Curto
Prazo
do município;
Estabelecer mecanismos e instrumentos
( X ) Médio Prazo
•
para controle e fiscalização das
(
)
Longo
Prazo
atividades potencialmente poluidoras
•
(poluição hídrica e geração de resíduos
•
sólidos);
Criação de parques urbanos visando à
preservação dos cursos hídricos e
valorização da paisagem urbana e
ambiental da Metrópole.

•
•

HORIZONTE

DIRETRIZES POLÍTICAS

•

•
•
•

Garantir através da lei do plano
diretor o cumprimento da função
social da propriedade;
Estimular o combate da retenção
especulativa de imóveis urbanos;
Otimizar a infra-estrutura e os
serviços públicos existentes;
Induzir a ocupação de áreas já
dotadas de infra-estrutura e
equipamentos urbanos de modo a
evitar a expansão horizontal da
cidade em direção a periferia não

( ) Curto Prazo

•
•

( X ) Médio Prazo

•

( ) Longo Prazo
•
•

HORIZONTE

( X ) Curto Prazo
( ) Longo Prazo

Lei do Plano Diretor;
Lei de uso e
ocupação do solo;
Lei de parcelamento
do solo;
Lei de sistema viário;
Código Ambiental;

INSTRUMENTOS

•
•
•
( ) Médio Prazo

Lei do Plano Diretor;
Lei de uso e
ocupação do solo;
Lei de parcelamento
do solo;
Lei de sistema viário;
Código Ambiental;

•
•
•

Lei do plano Diretor;
Macrozoneamento;
Parcelamento,
edificação ou utilização
compulsórios;
IPTU progressivo no
tempo;
Desapropriação com
pagamento em títulos;
Lei de uso e ocupação

PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DO MUNICÍPIO DE LONDRINA

PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DO MUNICÍPIO DE LONDRINA

ASSUNTO

MEDIDAS URBANÍSTICAS

DIRETRIZES POLÍTICAS
•
•
•

MÉDIO QUATI

•

Elaboração de um plano
municipal de cultura;

•

CULTURA

•
•
•

Levantar, divulgar e preservar o
patrimônio cultural de Londrina

•

Fortalecer o meio cultural
londrinense;
Garantir continuidade aos projetos
culturais já consolidados;
Proteger e aperfeiçoar os espaços
destinados às manifestações
culturais;
Viabilizar a implantação de
equipamentos culturais em todas as
regiões da cidade que possuam
ambientes para conservação da
memória regional e local, bibliotecas
“infantil, adulto e outras”, auditórios
e salas para alfabetização, leitura e
inclusão digital dos cidadãos;
Manutenção incentivos financeiros
para programas culturais;
Estabelecer mecanismos,
instrumentos e incentivos voltados à
preservação do patrimônio cultural
de Londrina;
Instituição e implementação da lei
de preservação do patrimônio
histórico de Londrina

HORIZONTE

INSTRUMENTOS

( ) Curto Prazo
( X ) Médio Prazo

•

Lei do Plano Diretor

•

Lei do Plano Diretor

( ) Longo Prazo

( ) Curto Prazo
( X ) Médio Prazo
( ) Longo Prazo

PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DO MUNICÍPIO DE LONDRINA

DIRETRIZES E PROPOSIÇÕES
NAS ÁREAS PRIORITÁRIAS DE AÇÃO
DA BACIA DO RIBEIRÃO CAMBÉ

PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DO MUNICÍPIO DE LONDRINA

ASSUNTO

MEDIDAS URBANÍSTICAS

DIRETRIZES POLÍTICAS
•
•
•

•

Viabilização de um novo
centro;
•

MÉDIO CAMBÉ

•

REGIÃO
CENTRAL
•

Elaboração de um plano de
Mobilidade de Londrina,
devido ao aumento
significativo de motocicletas
e veículos ao ano em
Londrina.
Implantação gradativa do
programa calçada para
todos, levando em
consideração que 35% das
“viagens” em Londrina são
realizadas a pé.

•
•
•

•

•
•

Elaboração de projeto para
preservação do patrimônio
histórico e cultural do
Centro Histórico

•

•

Revitalizar o centro histórico;
Aproveitar o potencial construtivo da região
central já consolidada;
Aproveitar o potencial de prestação de
serviços e comércio da região viabilizando
uma planejada infra estrutura viária e de
estacionamentos, garantido também ao
pedestre uma adequada mobilidade;
Planejar o desenvolvimento da região do
entorno que será polarizada pelo novo
Shopping;

HORIZONTE

( ) Curto Prazo

•
•
•

( ) Médio Prazo
( X ) Longo Prazo

•
•

Promover mobilidade urbana de qualidade.
Minimizar conflitos entre trânsito e pedestres;
Manter o sistema viário em condições
adequadas de circulação e transporte para
pedestres e veículos;

( X ) Curto Prazo

Estabelecer padrões de qualidade das
calçadas com a finalidade de assegurar
condições adequadas de trânsito para os
pedestres;

( ) Curto Prazo

Estabelecimento de políticas públicas para
preservação do patrimônio histórico e cultural
do centro histórico de Londrina;
Criação de mecanismos, instrumentos e
incentivos voltados à preservação do
patrimônio cultural de Londrina;
Instituição da Lei de preservação do
patrimônio histórico e cultural de Londrina;

INSTRUMENTOS

( ) Médio Prazo
( ) Longo Prazo

( X ) Médio Prazo
( ) Longo Prazo

( ) Curto Prazo
( X ) Médio Prazo
( ) Longo Prazo

Lei do Plano Diretor;
Lei do sistema viário;
Lei de uso e ocupação
do solo;
Outorga Onerosa do
direito de construir;
Operações urbanas
consorciadas;

•
•

Lei do Plano Diretor;
Lei do sistema viário;

•
•
•

Lei do Plano Diretor;
Lei do sistema viário;
Lei de parcelamento
do solo;

•
•
•

Lei do Plano Diretor;
Lei do sistema viário;
Lei de uso e ocupação
do solo;
Lei de preservação do
patrimônio histórico e
cultural de Londrina;

•

PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DO MUNICÍPIO DE LONDRINA

MEDIDAS
URBANÍSTICAS

ASSUNTO

DIRETRIZES POLÍTICAS
•

•
REGIÃO
CENTRAL
•

MÉDIO CAMBÉ

•

•
LAZER E
TURISMO

ARBORIZAÇÃO
URBANA

•

INFRA
ESTRUTURA
PARA
LOTEAMENTOS

•

Elaboração de
projetos de
recuperação e
revitalização
manutenção dos
principais pontos
turismo, lazer e
cultura de Londrina;

•

Execução do plano
de arborização;

•

Implantação de infra
estrutura no
loteamento Colina
Verde;

•
•

Implantação de políticas públicas para o
aproveitamento do potencial existente na
região central em relação à rede de
restaurantes;
Implantação de políticas públicas para o
aproveitamento do potencial existente na
região central em relação à rede de
hoteleira;
Consolidação da região central como centro
de negócios regionais;
Consolidação da região central como centro
de prestação de serviços e comércio
regional;

Estabelecer uma política de manutenção
dos espaços públicos destinados à cultura,
lazer e turismo;

Estabelecer uma política de substituição de
árvores antigas na região central em
substituição por novas;
Garantir infra-estrutura mínima e adequada
nos loteamentos urbanos;
Exigir dos novos loteamentos a execução
de todas as obras de infra-estrutura;

HORIZONTE

INSTRUMENTOS

( ) Médio Prazo

•
•
•

( X ) Longo

•

( ) Curto Prazo

Prazo

( ) Curto Prazo
( X ) Médio Prazo

•

Lei do Plano Diretor;
Lei de uso e
ocupação do solo;
Lei de preservação
do patrimônio
histórico e cultural de
Londrina;

•
•
•

Lei do Plano Diretor;
Código ambiental;
Plano de arborização;

•
•

Lei do Plano Diretor;
Lei de uso e
ocupação do solo;
Lei de parcelamento
do solo;

•
•

( ) Longo Prazo

( X ) Curto Prazo
( ) Médio Prazo
( ) Longo Prazo
( ) Curto Prazo
( X ) Médio Prazo
( ) Longo Prazo

Lei do Plano Diretor;
Lei do sistema viário;
Lei de uso e
ocupação do solo;
Lei de preservação
do patrimônio
histórico e cultural de
Londrina;

•

PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DO MUNICÍPIO DE LONDRINA

MEDIDAS
URBANÍSTICAS

ASSUNTO

•

Implantação de um
teatro municipal;

DIRETRIZES POLÍTICAS
•
•
•

MÉDIO CAMBÉ

•
•
•

CULTURA

•

Elaboração de um
plano municipal de
cultura;

•

•
•
•

Levantar, divulgar e
preservar o patrimônio
cultural de Londrina

•

Fortalecer o meio cultural londrinense;
Garantir continuidade aos projetos culturais já
consolidados;
Proteger e aperfeiçoar os espaços destinados
às manifestações culturais;
Fortalecer o meio cultural londrinense;
Garantir continuidade aos projetos culturais já
consolidados;
Proteger e aperfeiçoar os espaços destinados
às manifestações culturais;
Viabilizar a implantação de equipamentos
culturais em todas as regiões da cidade que
possuam ambientes para conservação da
memória regional e local, bibliotecas “infantil,
adulto e outras”, auditórios e salas para
alfabetização, leitura e inclusão digital dos
cidadãos;
Manutenção incentivos financeiros para
programas culturais;
Estabelecer mecanismos, instrumentos e
incentivos voltados à preservação do
patrimônio cultural de Londrina;
Instituição e implementação da lei de
preservação do patrimônio histórico de
Londrina

HORIZONTE
( X ) Curto Prazo

INSTRUMENTOS
•
•

( ) Médio Prazo
( ) Longo Prazo

•

( ) Curto Prazo

•
•

( X ) Médio Prazo
( ) Longo Prazo

•

( ) Curto Prazo

•
•

( X ) Médio Prazo
( ) Longo Prazo

•

Lei do Plano Diretor
Lei de uso e ocupação
do solo;
Lei de preservação do
patrimônio histórico e
cultural de Londrina;

Lei do Plano Diretor
Lei de uso e ocupação
do solo;
Lei de preservação do
patrimônio histórico e
cultural de Londrina;

Lei do Plano Diretor
Lei de uso e ocupação
do solo;
Lei de preservação do
patrimônio histórico e
cultural de Londrina;

PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DO MUNICÍPIO DE LONDRINA

MEDIDAS
URBANÍSTICAS

ASSUNTO

DIRETRIZES POLÍTICAS

MÉDIO CAMBÉ

•

•
CULTURA

•
•

•

Promover políticas públicas para o
fortalecimento dos eventos e festivais de
abrangência regional, nacional e internacional
em Londrina;
Promover políticas públicas para o
fortalecimento dos centros de cultura de
Londrina;
Desenvolvimento de políticas públicas para a
consolidação do potencial regional de cultura
de Londrina;
Desenvolvimento de políticas públicas para a
preservação do patrimônio histórico e cultural
de Londrina;

HORIZONTE

INSTRUMENTOS

•
•
( ) Curto Prazo

•

( X ) Médio Prazo
( ) Longo Prazo

•
•

Lei do Plano Diretor
Lei de uso e ocupação
do solo;
Outorga onerosa do
direito de construir;
Operações urbanas
consorciadas;
Lei de preservação do
patrimônio histórico e
cultural de Londrina;

PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DO MUNICÍPIO DE LONDRINA

ASSUNTO

MEDIDAS URBANÍSTICAS

DIRETRIZES POLÍTICAS
•

SÓCIO
ECONÔMICO

•

•

MÉDIO CAMBÉ

•

•
SISTEMA
VIÁRIO
•

SINALIZAÇÃO
VIÁRIA

Implantação do PEEAV
– Projeto de
Estruturação e
adequação viário
Elaboração de um plano
de Mobilidade de
Londrina, devido ao
aumento significativo de
motocicletas e veículos
ao ano em Londrina.
Implantação gradativa
do programa calçada
para todos, levando em
consideração que 35%
das “viagens” em
Londrina são realizadas
a pé.
Elaboração de projeto
de semaforização de
vias na região central;

•

•
•
•

•

•
•

Estimular o potencial já existente da região
central referentes à prestação de serviços,
negócios e turismo;
Incentivar o desenvolvimento de atividades de
comércio e serviços de atrativos regionais no
intuito de consolidar o potencial existente de
pólo regional de comércio e serviços;
Garantir a mobilidade;
Estruturar a área urbana com outras ligações
no sentido norte e sul e leste oeste,
desafogando as principais vias centrais;

HORIZONTE
( ) Curto Prazo
( X ) Médio Prazo
( ) Longo Prazo

•
•
•

Lei do Plano Diretor;
Lei do sistema viário;
Lei de parcelamento
do solo;

•
•

Lei do Plano Diretor;
Lei do sistema viário;

•
•

Lei do Plano Diretor;
Lei do sistema viário;

•
•
•

Lei do Plano Diretor;
Lei do sistema viário;
Lei de parcelamento
do solo;

•
•

Lei do Plano Diretor;
Lei do sistema viário;

( ) Curto Prazo
( X ) Médio Prazo
( ) Longo Prazo

Promover mobilidade urbana de qualidade.
Minimizar conflitos entre trânsito e pedestres;
Manter o sistema viário em condições
adequadas de circulação e transporte para
pedestres e veículos;

( X ) Curto Prazo

Estabelecer padrões de qualidade das
calçadas com a finalidade de assegurar
condições adequadas de trânsito para os
pedestres;

( ) Curto Prazo

Garantir a segurança no trânsito;
Minimizar os pontos de conflitos nas vias da
região central;

INSTRUMENTOS

( ) Médio Prazo
( ) Longo Prazo

( X ) Médio Prazo
( ) Longo Prazo
( ) Curto Prazo
( ) Médio Prazo
( X ) Longo Prazo

PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DO MUNICÍPIO DE LONDRINA

ASSUNTO

MEDIDAS URBANÍSTICAS
•

CALÇADAS

MÉDIO CAMBÉ

TRANSPORTE

•

•

CÓRREGOS

•

•

Implantação gradativa
do programa calçada
para todos, levando em
consideração que 35%
das “viagens” em
Londrina são realizadas
a pé.
Elaboração implantação
de um novo terminal de
transporte coletivo;
Recuperação e
revitalização do fundo
de vale dos córregos:
Rubi, Colina Verde,
água Fresca, Capivara,
Leme; Guarujá;
Tucanos;
Elaboração de medidas
no intuito de melhorar a
qualidade das águas do
córrego;
Elaboração de projetos
de urbanização e
instalação de
equipamentos de lazer
nos fundos de vale;

DIRETRIZES POLÍTICAS

•

•
•

•

•

•

HORIZONTE

Estabelecer padrões de qualidade das
calçadas com a finalidade de assegurar
condições adequadas de trânsito para os
pedestres;

( ) Curto Prazo

Integrar o sistema de transporte coletivo
urbano, metropolitano e rodoviário;
Viabilizar a implantação do novo terminal
de transporte coletivo próximo ao terminal
de transporte rodoviário;

( ) Curto Prazo

Criação de zonas especiais de interesse
ambiental nas nascentes, margens de
córregos, áreas verdes, parques e
unidades de conservação voltadas para
proteção, preservação e recuperação do
ambiente natural e dos corpos hídricos do
município;
Criação de parques urbanos visando à
preservação dos cursos hídricos e
valorização da paisagem urbana e
ambiental da Metrópole.
Estimular a integração entre o meio
urbanizado e o meio ambiente;

INSTRUMENTOS

•
•
•

Lei do Plano Diretor;
Lei do sistema viário;
Lei de parcelamento do
solo;

•
•
•

Lei do Plano Diretor;
Lei do sistema viário;
Lei de uso e ocupação
do solo;

( ) Curto Prazo

•
•

( X ) Médio Prazo

•

Lei do Plano Diretor;
Lei de uso e ocupação
do solo;
Lei de parcelamento do
solo;
Lei de sistema viário;
Código Ambiental;

( X ) Médio Prazo
( ) Longo Prazo

( X ) Médio Prazo
( ) Longo Prazo

( ) Longo Prazo
•
•

PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DO MUNICÍPIO DE LONDRINA

ASSUNTO

MEDIDAS URBANÍSTICAS

DIRETRIZES POLÍTICAS
•

•

BAIXO CAMBÉ

OCUPAÇÕES
IRREGULARES

Estabelecimento de ZEIS
para as
relocação/regularização
das ocupações
irregulares no Jardim
Cristal; Favela Abussaf;
Jardim Franciscato I, e
Jardim Morar Melhor.

•

•

•

ASSENTAMENTOS
IRREGULARES
APTOS À
REGULARIZAÇÃO

•

•

•

Regularização do Jardim
Kobayashi, local já apto à
regularização;
Regularização do Jardim
São Marcos, local já apto
à regularização;
Regularização do Jardim
Novo Perobal I, local já
apto à regularização;
Regularização do Jardim
Franciscato II, local já
apto à regularização;

•

•

•

Instituição de Zonas de
Interesse social,
estabelecimentos de regras para
moradias de baixa renda e
parâmetros para loteamentos de
baixa renda;
Incentivar empreendimentos de
interesse social, voltados
prioritariamente ao
remanejamento interno de
população (famílias em áreas de
risco e de proteção ambiental);
Viabilizar construção de uma
política de habitação de
interesse social
Viabilizar construção de uma
política de habitação de
interesse social
Promover a melhoria da
capacidade de gestão dos
planos, programas e projetos
habitacionais de interesse
social;
Buscar a auto-suficiência interna
dos programas habitacionais,
propiciando o retorno dos
recursos aplicados

HORIZONTE

INSTRUMENTOS

•
•
( ) Curto Prazo
( X ) Médio Prazo
( ) Longo Prazo

•
•
•
•

( X ) Curto Prazo
( ) Médio Prazo

•
•

( ) Longo Prazo

•

Zonas Especiais de
Interesse Social;
Usucapião Especial de
Imóveis Urbanos;
Concessão de Uso Especial
para fins de moradia;
Transferência do Direito de
Construir;
Lei do Plano Diretor;
Plano de Habitação de
Interesse Social

Lei do Plano Diretor;
Lei de Uso e Ocupação do
Solo;
Lei das ZEIS

PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DO MUNICÍPIO DE LONDRINA

ASSUNTO

MEDIDAS URBANÍSTICAS

DIRETRIZES POLÍTICAS
•

•

BAIXO CAMBÉ

•
OCUPAÇÕES
IRREGULARES EM
FUNDO DE VALE

Estabelecimento de ZEIS
para as
relocação/regularização
das ocupações
irregulares no fundo de
Vale do Novo Perobal;

•

•

•
PARQUE ARTHUR
THOMAS

Elaboração e execução
de projeto de
recuperação e
revitalização do Parque
Arthur Thomas;

•
•
•

Instituição de Zonas de Interesse social,
estabelecimentos de regras para
moradias de baixa renda e parâmetros
para loteamentos de baixa renda ;
Incentivar empreendimentos de
interesse social, voltados
prioritariamente ao remanejamento
interno de população (famílias em áreas
de risco e de proteção ambiental);
Estabelecer normas especiais de
urbanização de uso e ocupação para
assentamentos de interesse social,
regularização fundiária e urbanização
das áreas ocupadas por população de
menor renda;
Permitir o parcelamento e ocupação do
solo de interesse social com parâmetros
diferenciados, como forma de incentivo à
participação da iniciativa privada na
produção de habitação para as famílias
de menor renda, desde que em parceria
com o gestor municipal do Fundo
Municipal de Habitação;
Aproveitar os potenciais de ambientais
do município;
Estimulara utilização do parque como
local destinado;
Estimular a visitação turística;

HORIZONTE

INSTRUMENTOS

•
•
( ) Curto Prazo

•

( X ) Médio Prazo
( ) Longo Prazo

•
•
•
•

( ) Curto Prazo
( X ) Médio Prazo
( ) Longo Prazo

•
•
•

Zonas Especiais de
Interesse Social;
Usucapião Especial
de Imóveis Urbanos;
Concessão de Uso
Especial para fins de
moradia;
Transferência do
Direito de Construir;
Lei do Plano Diretor;
Lei de uso e
ocupação do solo;
Lei das ZEIS;

Lei do plano diretor;
Código Ambiental;
Lei de uso e
ocupação do solo;

PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DO MUNICÍPIO DE LONDRINA

ASSUNTO

MEDIDAS URBANÍSTICAS
•

ÁREAS PÚBLICAS
•

BAIXO CAMBÉ

•

•

RECURSOS
HÍDRICOS

•

•

Elaborar um estudo dos
locais com maiores
demandas de crianças
para a implantação de
urbanização de praças
conforme as
necessidades existentes.
Equipar adequadamente
as praças e áreas verdes;
Elaborar e executar
programas de esporte,
recreação e de lazer
comunitários
Recuperação e
revitalização do fundo de
vale dos córregos: São
Lourenço, Cristal, Pica
Pau, Pizza, Tico-Tico,
Monjolo, Roseira.
Elaboração de medidas
no intuito de melhorar a
qualidade das águas do
córrego;
Elaboração de projetos
de urbanização e
instalação de
equipamentos de lazer
nos fundos de vale;

DIRETRIZES POLÍTICAS
•

•

•

•

•

Estabelecer parceria entre o poder público,
iniciativa privada e comunidade para
recuperar, preservar, conservar e urbanizar
os espaços públicos como praças, parques,
canteiros centrais, fundos de vales e
outros;
Integrar políticas públicas utilizando a
revitalização de espaço públicos
subutilizados, não utilizados ou não
urbanizados com programas de
conscientização para a população;

Criação de zonas especiais de interesse
ambiental nas nascentes, margens de
córregos, áreas verdes, parques e
unidades de conservação voltadas para
proteção, preservação e recuperação do
ambiente natural e dos corpos hídricos do
município;
Criação de parques urbanos visando à
preservação dos cursos hídricos e
valorização da paisagem urbana e
ambiental da Metrópole.
Estimular a integração entre o meio
urbanizado e o meio ambiente;

HORIZONTE

( ) Curto Prazo

INSTRUMENTOS

•
•

( X ) Médio
Prazo

•
•

( ) Longo Prazo
•

( ) Curto Prazo
( X ) Médio
Prazo
( ) Longo Prazo

•
•
•
•
•

Lei do plano diretor;
Lei do parcelamento
do solo;
Código Ambiental;
Lei de uso e
ocupação do solo;
Plano de arborização;

Lei do Plano Diretor;
Lei de uso e
ocupação do solo;
Lei de parcelamento
do solo;
Lei de sistema viário;
Código Ambiental;

PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DO MUNICÍPIO DE LONDRINA

ASSUNTO

MEDIDAS URBANÍSTICAS
•

•

BAIXO CAMBÉ

•
VAZIOS
URBANOS
•

INFRA
ESTRUTURA
PARA
LOTEAMENTOS

Definir o coeficiente básico e o
coeficiente mínimo de
aproveitamento do solo para toda
a área urbana de Londrina;
Demarcar as áreas em que o
município pretende destinar ao
adensamento populacional devido
a disponibilidade de infra-estrutura
instalada;
Definir o conceito de imóvel
subutilizado que pode variar de
acordo com a macrozona em que
o imóvel se localiza;
Regulamentar e aplicar os
instrumentos de parcelamento
edificação ou utilização
compulsórios; IPTU progressivo
no Tempo e Desapropriação a
títulos da dívida pública nos
imóveis não edificados, não
utilizados ou subutilizados nos
locais em que o município tenha a
intenção de induzir a ocupação

DIRETRIZES POLÍTICAS

•

•

•
•

•
•

Implantação de infra estrutura nos
loteamentos Portal de Versalhes e
Fazenda Natã;

•

Garantir através da lei do plano
diretor o cumprimento da
função social da propriedade;
Estimular o combate da
retenção especulativa de
imóveis urbanos;
Otimizar a infra-estrutura e os
serviços públicos existentes;
Induzir a ocupação de áreas já
dotadas de infra-estrutura e
equipamentos urbanos de
modo a evitar a expansão
horizontal da cidade em
direção a periferia não servida
de infra-estrutura e/ou frágil do
ponto de vista ambiental;

Garantir infra-estrutura mínima
e adequada nos loteamentos
urbanos;
Exigir dos novos loteamentos a
execução de todas as obras de
infra-estrutura;

HORIZONTE

INSTRUMENTOS

•
•
•
( X ) Curto Prazo
( ) Médio Prazo
( ) Longo Prazo

•
•
•

( ) Curto Prazo
( X ) Médio Prazo
( ) Longo Prazo

•
•
•

Lei do plano Diretor;
Macrozoneamento;
Parcelamento,
edificação ou utilização
compulsórios;
IPTU progressivo no
tempo;
Desapropriação com
pagamento em títulos;
Lei de uso e ocupação
do solo;

Lei do Plano Diretor;
Lei de uso e ocupação
do solo;
Lei de parcelamento do
solo;

PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DO MUNICÍPIO DE LONDRINA

ASSUNTO

MEDIDAS URBANÍSTICAS

DIRETRIZES POLÍTICAS

BAIXO CAMBE

•

ATERRO
SANITARIO

•

ALTO CAMBÉ

•

RECURSOS
HÍDRICOS

•

•

Elaboração do Plano
Municipal de
Gerenciamento de
Resíduos Sólidos;

Recuperação e
revitalização do fundo de
vale dos córregos:
Inhambu, Bem-te-vi,
Cacique, Mata, Barobé,
Cambé.
Elaboração de medidas
no intuito de melhorar a
qualidade das águas do
córrego;
Elaboração de projetos
de urbanização e
instalação de
equipamentos de lazer
nos fundos de vale;

•
•
•

•

•

•

Estabelecimento de nova base legal
relativa a resíduos sólidos, disciplinando os
fluxos dos diferentes resíduos;
Melhoria da gestão do aterro municipal;
Viabilização da destinação final dos
resíduos em aterro sanitário;
Incentivar o desenvolvimento e o consumo
de produtos não –tóxicos, de alto
rendimento, duráveis, recicláveis, e
passíveis de reaproveitamento;
Criação de zonas especiais de interesse
ambiental nas nascentes, margens de
córregos, áreas verdes, parques e
unidades de conservação voltadas para
proteção, preservação e recuperação do
ambiente natural e dos corpos hídricos do
município;
Criação de parques urbanos visando à
preservação dos cursos hídricos e
valorização da paisagem urbana e
ambiental da Metrópole.
Estimular a integração entre o meio
urbanizado e o meio ambiente;

HORIZONTE

( X ) Curto Prazo

INSTRUMENTOS

•
•

( ) Médio Prazo
( ) Longo Prazo

•

( ) Curto Prazo

•
•

( X ) Médio
Prazo
( ) Longo Prazo

•
•
•

Lei do Plano Diretor;
Lei de uso e
ocupação do solo;
Plano Municipal de
Gerenciamento de
Resíduos Sólidos;

Lei do Plano Diretor;
Lei de uso e
ocupação do solo;
Lei de parcelamento
do solo;
Lei de sistema viário;
Código Ambiental;

PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DO MUNICÍPIO DE LONDRINA

ASSUNTO

MEDIDAS URBANÍSTICAS

ALTO CAMBÉ

•

ÁREAS PÚBLICAS
•
•

•
ESTRUTURA
VIÁRIA

•

Elaborar um estudo dos
locais com maiores
demandas de crianças
para a implantação de
urbanização de praças
conforme as
necessidades existentes.
Equipar adequadamente
as praças e áreas verdes;
Elaborar e executar
programas de esporte,
recreação e de lazer
comunitários
Implantação do PEEAV –
Projeto de Estruturação e
adequação viário;
Implantação do anel de
integração viário;

DIRETRIZES POLÍTICAS
•

•

•

•

Estabelecer parceria entre o poder público,
iniciativa privada e comunidade para
recuperar, preservar, conservar e urbanizar
os espaços públicos como praças, parques,
canteiros centrais, fundos de vales e
outros;
Integrar políticas públicas utilizando a
revitalização de espaço públicos
subutilizados, não utilizados ou não
urbanizados com programas de
conscientização para a população;
Estruturar a área urbana com outras
ligações no sentido norte e sul e leste
oeste, desafogando as principais vias
centrais;
Promover a mobilidade para os bairros
Bandeirantes e Cilo 3;

HORIZONTE

( ) Curto Prazo

INSTRUMENTOS

•

Lei do plano diretor;
Lei do parcelamento
do solo;
Código Ambiental;
Lei de uso e
ocupação do solo;
Plano de arborização;

•
•
•

Lei do Plano Diretor;
Lei do sistema viário;
PEEAV;

•
•

( X ) Médio
Prazo

•
•

( ) Longo Prazo

( ) Curto Prazo
( X ) Médio
Prazo
( ) Longo Prazo

PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DO MUNICÍPIO DE LONDRINA

DIRETRIZES E PROPOSIÇÕES
NAS ÁREAS PRIORITÁRIAS DE AÇÃO
DA BACIA DO RIBEIRÃO LIMOEIRO

PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DO MUNICÍPIO DE LONDRINA

MEDIDAS
URBANÍSTICAS

ASSUNTO
•

•

LIMOEIRO

•
SISTEMA
VIÁRIO

•

Implantação do
PEEAV – Projeto de
Estruturação e
adequação viário
Implantação das
diretrizes do Anel de
Integração Viário;
Elaboração de um
plano de Mobilidade de
Londrina, devido ao
aumento significativo
de motocicletas e
veículos ao ano em
Londrina.
Implantação gradativa
do programa calçada
para todos, levando
em consideração que
35% das “viagens” em
Londrina são
realizadas a pé.

DIRETRIZES POLÍTICAS

•

•

•
•
•

•

HORIZONTE

Estruturar a área urbana com outras ligações
no sentido norte e sul e leste oeste,
desafogando as principais vias centrais;
Garantir acesso facilitado da região leste as
demais regiões da cidade

( x ) Curto Prazo

Promover mobilidade urbana de qualidade.
Minimizar conflitos entre trânsito e pedestres;
Manter o sistema viário em condições
adequadas de circulação e transporte para
pedestres e veículos;

( X ) Curto Prazo

Estabelecer padrões de qualidade das
calçadas com a finalidade de assegurar
condições adequadas de trânsito para os
pedestres;

( ) Curto Prazo

( ) Médio Prazo
( ) Longo Prazo

( ) Médio Prazo
( ) Longo Prazo

( X ) Médio Prazo
( ) Longo Prazo

INSTRUMENTOS

•
•

Lei do Plano Diretor;
Lei do sistema viário;

•
•

Lei do Plano Diretor;
Lei do sistema viário;

•
•
•

Lei do Plano Diretor;
Lei do sistema viário;
Lei de parcelamento do
solo;

PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DO MUNICÍPIO DE LONDRINA

ASSUNTO

MEDIDAS URBANÍSTICAS
•

LIMOEIRO

•

•
VAZIOS
URBANOS
•

Definir o coeficiente básico e o
coeficiente mínimo de
aproveitamento do solo para
toda a área urbana de Londrina;
Demarcar as áreas em que o
município pretende destinar ao
adensamento populacional
devido a disponibilidade de infraestrutura instalada;
Definir o conceito de imóvel
subutilizado que pode variar de
acordo com a macrozona em
que o imóvel se localiza;
Regulamentar e aplicar os
instrumentos de parcelamento
edificação ou utilização
compulsórios; IPTU progressivo
no Tempo e Desapropriação a
títulos da dívida pública nos
imóveis não edificados, não
utilizados ou subutilizados nos
locais em que o município tenha
a intenção de induzir a ocupação

DIRETRIZES POLÍTICAS

•

•
•
•

Garantir através da lei do plano
diretor o cumprimento da função
social da propriedade;
Estimular o combate da retenção
especulativa de imóveis urbanos;
Otimizar a infra-estrutura e os
serviços públicos existentes;
Induzir a ocupação de áreas já
dotadas de infra-estrutura e
equipamentos urbanos de modo a
evitar a expansão horizontal da
cidade em direção a periferia não
servida de infra-estrutura e/ou frágil
do ponto de vista ambiental;

HORIZONTE

INSTRUMENTOS

•
•
•
( X ) Curto Prazo
( ) Médio Prazo
( ) Longo Prazo

•
•
•

Lei do plano Diretor;
Macrozoneamento;
Parcelamento,
edificação ou utilização
compulsórios;
IPTU progressivo no
tempo;
Desapropriação com
pagamento em títulos;
Lei de uso e ocupação
do solo;

PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DO MUNICÍPIO DE LONDRINA

MEDIDAS
URBANÍSTICAS

ASSUNTO

LIMOEIRO

•

ÁREAS
PÚBLICAS

•

•

•

Elaborar um estudo
dos locais com
maiores demandas de
crianças para a
implantação de
urbanização de praças
conforme as
necessidades
existentes.
Equipar
adequadamente as
praças e áreas verdes;
Elaborar e executar
programas de esporte,
recreação e de lazer
comunitários
Elaboração de um
projeto de reutilização
e revitalização da
pedreira do Jardim
Ideal, para fins de
lazer e recreação

DIRETRIZES POLÍTICAS

•

•

•

•

Estabelecer parceria entre o poder público,
iniciativa privada e comunidade para
recuperar, preservar, conservar e urbanizar os
espaços públicos como praças, parques,
canteiros centrais, fundos de vales e outros;
Integrar políticas públicas utilizando a
revitalização de espaço públicos
subutilizados, não utilizados ou não
urbanizados com programas de
conscientização para a população;

Aproveitar espaços públicos não utilizados ou
com usos inadequados para finalidades
coletivas;
Captação de recursos para elaboração de
projeto;

HORIZONTE

( ) Curto Prazo
( X ) Médio Prazo
( ) Longo Prazo

INSTRUMENTOS

•
•
•
•
•

( ) Curto Prazo
( X ) Médio Prazo
( ) Longo Prazo

•
•
•

Lei do plano diretor;
Lei do parcelamento do
solo;
Código Ambiental;
Lei de uso e ocupação
do solo;
Plano de arborização;

Lei do plano diretor;
Código Ambiental;
Lei de uso e ocupação
do solo;

PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DO MUNICÍPIO DE LONDRINA

MEDIDAS
URBANÍSTICAS

ASSUNTO

•

CÓRREGO
BARREIRO

•

LIMOEIRO

•

•

RECURSOS
HÍDRICOS

•

•

Recuperação e
revitalização do fundo
de vale do Córrego
Barreiro
Elaboração de
medidas no intuito de
melhorar a qualidade
das águas do córrego;
Estabelecimento de
diretrizes viárias para
vias marginais de
fundo de vale;
Recuperação da área
de preservação
permanente do fundo
de vale do Ribeirão
Limoeiro e Água do
Cafezal;
Elaboração de
medidas no intuito de
melhorar a qualidade
das águas do córrego;
Estabelecimento de
diretrizes viárias para
vias marginais de
fundo de vale;

DIRETRIZES POLÍTICAS
•

•

•

•

•

Criação de zonas especiais de interesse
ambiental nas nascentes, margens de
córregos, áreas verdes, parques e unidades
de conservação voltadas para proteção,
preservação e recuperação do ambiente
natural e dos corpos hídricos do município;
Estabelecer mecanismos e instrumentos para
controle e fiscalização das atividades
potencialmente poluidoras (poluição hídrica e
geração de resíduos sólidos);
Criação de parques urbanos visando à
preservação dos cursos hídricos e valorização
da paisagem urbana e ambiental da
Metrópole.

Criação de zonas especiais de interesse
ambiental nas nascentes, margens de
córregos, áreas verdes, parques e unidades
de conservação voltadas para proteção,
preservação e recuperação do ambiente
natural e dos corpos hídricos do município;
Estabelecer mecanismos e instrumentos para
controle e fiscalização das atividades
potencialmente poluidoras (poluição hídrica e
geração de resíduos sólidos);

HORIZONTE

INSTRUMENTOS

( ) Curto Prazo

•
•

( X ) Médio Prazo

•

( ) Longo Prazo
•
•

( ) Curto Prazo

•
•

( X ) Médio Prazo

•

( ) Longo Prazo
•
•

Lei do Plano Diretor;
Lei de uso e ocupação
do solo;
Lei de parcelamento do
solo;
Lei de sistema viário;
Código Ambiental;

Lei do Plano Diretor;
Lei de uso e ocupação
do solo;
Lei de parcelamento do
solo;
Lei de sistema viário;
Código Ambiental;

PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DO MUNICÍPIO DE LONDRINA

ASSUNTO

MEDIDAS URBANÍSTICAS
•

INFRA
ESTRUTURA DE
LOTEAMENTOS

•

LIMOEIRO

INFRAESTRUTURA

Melhoraria infra-estrutura
da Avenida Robert Koch;
Anália Franco; Avenida
Eurico Gaspar Dutra,
Avenida Curitiba, Rua das
Maritacas.
Dotar prioritariamente de
rede de esgoto os
loteamentos que ainda
não dispõe do mesmo,
pois estão implantados
em uma bacia manancial
de abastecimento de
água;

DIRETRIZES POLÍTICAS
•
•

•

•

•

•
USO DO SOLO
•

•

Garantir infra-estrutura mínima e
adequada nos loteamentos urbanos;
Exigir dos novos loteamentos a
execução de todas as obras de infraestrutura;
Estabelecer medidas que garantam o
serviço de saneamento ambiental
para todo o território municipal;
Estabelecer medidas para redução da
poluição dos corpos hídricos através
do controle de cargas difusas;
Viabilizar um crescimento urbano
planejado e sustentável para as áreas
de uso controlado devido à párea de
influência do aeroporto;
Estabelecer critérios de utilização do
solo, tendo em vista o cumprimento
da função social da cidade e da
propriedade;
Orientar o crescimento da cidade
visando minimizar os impactos sobre
áreas ambientalmente frágeis;
Promover a justa distribuição dos
benefícios e ônus decorrentes do
processo de urbanização;

HORIZONTE
( ) Curto Prazo
( X ) Médio Prazo

INSTRUMENTOS
•
•

( ) Longo Prazo

•

( X ) Curto Prazo

•
•

( ) Médio Prazo
( ) Longo Prazo

•

( X ) Curto Prazo

•

( ) Médio Prazo

•

( ) Longo Prazo
•

Lei do Plano Diretor;
Lei de uso e ocupação
do solo;
Lei de parcelamento do
solo;
Lei do Plano Diretor;
Lei de uso e ocupação
do solo;
Plano de Saneamento
Básico;

Estudo de Impacto de
Vizinhança;
Lei de uso e ocupação
do solo;
Lei do Plano Diretor;

PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DO MUNICÍPIO DE LONDRINA

DIRETRIZES E PROPOSIÇÕES
NAS ÁREAS PRIORITÁRIAS DE AÇÃO
DA BACIA DO RIBEIRÃO CAFEZAL

PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DO MUNICÍPIO DE LONDRINA

MEDIDAS
URBANÍSTICAS

ASSUNTO
•

ALTO CAFEZAL

INFRAESTRUTURA

•

SISTEMA
VIÁRIO

•

•

Dotar prioritariamente
de rede de esgoto os
loteamentos que ainda
não dispõe do mesmo,
pois estão implantados
em uma bacia
manancial de
abastecimento de
água;
Criação de novos
eixos viários no
sentido norte-sul,
visando a integração
das regiões na cidade
Implantação das
diretrizes previstas no
PEEAV – Plano
Estratégico de
Expansão e
Adequação Viário.
Implantação das
diretrizes do Anel de
Integração Viário;

DIRETRIZES POLÍTICAS

•

•

•
•
•

Estabelecer medidas que garantam o serviço
de saneamento ambiental para todo o
território municipal;
Estabelecer medidas para redução da
poluição dos corpos hídricos através do
controle de cargas difusas;

Promover a integração das regiões através do
sistema viário urbano;
Promover a implantação de novas vias
visando garantir a mobilidade da cidade;
Incentivar a estruturação viária da cidade
independente das rodovias;

HORIZONTE

( X ) Curto Prazo
( ) Médio Prazo
( ) Longo Prazo

( ) Curto Prazo

INSTRUMENTOS

•
•
•

( ) Médio Prazo

•
•

( X ) Longo Prazo

•

Lei do Plano Diretor;
Lei de uso e ocupação
do solo;
Plano de Saneamento
Básico;

Lei do Plano Diretor;
Lei de uso e ocupação
do solo;
Lei do sistema viário;

PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DO MUNICÍPIO DE LONDRINA

MEDIDAS
URBANÍSTICAS

ASSUNTO

DIRETRIZES POLÍTICAS
•

ALTO CAFEZAL

•
USO DO
SOLO

•

•

•
SÓCIO
ECONÔMICO

Implantação do projeto
anel do emprego para
indução do
desenvolvimento
produtivo dos bairros
da Zona Oeste;

•
•
•

Viabilizar um crescimento urbano planejado e
sustentável para as áreas de fragilidade
ambiental localizadas na região do alto
Cafezal;
Estabelecer critérios de utilização do solo,
tendo em vista o cumprimento da função
social da cidade e da propriedade;
Orientar o crescimento da cidade visando
minimizar os impactos sobre áreas
ambientalmente frágeis;
Promover a justa distribuição dos benefícios e
ônus decorrentes do processo de
urbanização;
Incentivar a instalação de atividades
produtivas próximo à mão-de-obra disponível;
Promover a integração das regiões através do
sistema viário urbano;
Promover a implantação de novas vias
visando garantir a mobilidade da cidade;

HORIZONTE

INSTRUMENTOS

( X ) Curto Prazo

•

( ) Médio Prazo

•

( ) Longo Prazo
•

( ) Curto Prazo

•
•

( ) Médio Prazo
( X ) Longo Prazo

•
•

Estudo de Impacto de
Vizinhança;
Lei de uso e ocupação
do solo;
Lei do Plano Diretor;

Lei do Plano Diretor;
Lei de uso e ocupação
do solo;
Lei do sistema viário;
Estudo de Impacto de
Vizinhança;

PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DO MUNICÍPIO DE LONDRINA

MEDIDAS
URBANÍSTICAS

ASSUNTO

ALTO CAFEZAL

•

ÁREAS
PÚBLICAS
•

•

Elaborar um estudo
dos locais com
maiores demandas de
crianças para a
implantação de
urbanização de praças
conforme as
necessidades
existentes.
Equipar
adequadamente as
praças e áreas verdes;
Elaborar e executar
programas de esporte,
recreação e de lazer
comunitários

DIRETRIZES POLÍTICAS

•

•

Estabelecer parceria entre o poder público,
iniciativa privada e comunidade para
recuperar, preservar, conservar e urbanizar os
espaços públicos como praças, parques,
canteiros centrais, fundos de vales e outros;
Integrar políticas públicas utilizando a
revitalização de espaço públicos
subutilizados, não utilizados ou não
urbanizados com programas de
conscientização para a população;

HORIZONTE

( ) Curto Prazo
( X ) Médio Prazo
( ) Longo Prazo

INSTRUMENTOS

•
•
•
•
•

Lei do plano diretor;
Lei do parcelamento do
solo;
Código Ambiental;
Lei de uso e ocupação
do solo;
Plano de arborização;

PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DO MUNICÍPIO DE LONDRINA

ASSUNTO

MEDIDAS URBANÍSTICAS
•

ALTO CAFEZAL

•

•
VAZIOS
URBANOS
•

Definir o coeficiente básico e o
coeficiente mínimo de
aproveitamento do solo para
toda a área urbana de Londrina;
Demarcar as áreas em que o
município pretende destinar ao
adensamento populacional
devido a disponibilidade de infraestrutura instalada;
Definir o conceito de imóvel
subutilizado que pode variar de
acordo com a macrozona em
que o imóvel se localiza;
Regulamentar e aplicar os
instrumentos de parcelamento
edificação ou utilização
compulsórios; IPTU progressivo
no Tempo e Desapropriação a
títulos da dívida pública nos
imóveis não edificados, não
utilizados ou subutilizados nos
locais em que o município tenha
a intenção de induzir a ocupação

DIRETRIZES POLÍTICAS

•

•
•
•

Garantir através da lei do plano
diretor o cumprimento da função
social da propriedade;
Estimular o combate da retenção
especulativa de imóveis urbanos;
Otimizar a infra-estrutura e os
serviços públicos existentes;
Induzir a ocupação de áreas já
dotadas de infra-estrutura e
equipamentos urbanos de modo a
evitar a expansão horizontal da
cidade em direção a periferia não
servida de infra-estrutura e/ou frágil
do ponto de vista ambiental;

HORIZONTE

INSTRUMENTOS

•
•
•
( X ) Curto Prazo
( ) Médio Prazo
( ) Longo Prazo

•
•
•

Lei do plano Diretor;
Macrozoneamento;
Parcelamento,
edificação ou utilização
compulsórios;
IPTU progressivo no
tempo;
Desapropriação com
pagamento em títulos;
Lei de uso e ocupação
do solo;

PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DO MUNICÍPIO DE LONDRINA

MEDIDAS
URBANÍSTICAS

ASSUNTO
•

ALTO CAFEZAL

•

RECURSOS
HÍDRICOS

•

•

•

Recuperação e
revitalização do
Ribeirão Esperança,
córrego Cebolão,
Ribeirão Cafezal e
Ribeirão São
Domingos;
Estabelecimento de
diretrizes viárias para
vias marginais de
fundo de vale;
Elaboração de
medidas no intuito de
melhorar a qualidade
das águas do córrego;
Estabelecimento de
diretrizes viárias para
vias marginais de
fundo de vale;
Elaboração de
medidas no intuito de
melhorar a qualidade
das águas do córrego

DIRETRIZES POLÍTICAS

•

•

•

Criação de zonas especiais de interesse
ambiental nas nascentes, margens de
córregos, áreas verdes, parques e unidades
de conservação voltadas para proteção,
preservação e recuperação do ambiente
natural e dos corpos hídricos do município;
Estabelecer mecanismos e instrumentos para
controle e fiscalização das atividades
potencialmente poluidoras (poluição hídrica e
geração de resíduos sólidos);
Criação de parques urbanos visando à
preservação dos cursos hídricos e valorização
da paisagem urbana e ambiental da
Metrópole.

HORIZONTE

INSTRUMENTOS

( ) Curto Prazo

•
•

( ) Médio Prazo

•

( X ) Longo Prazo
•
•

Lei do Plano Diretor;
Lei de uso e ocupação
do solo;
Lei de parcelamento do
solo;
Lei de sistema viário;
Código Ambiental;

PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DO MUNICÍPIO DE LONDRINA

MEDIDAS
URBANÍSTICAS

ASSUNTO
•

ÁREAS PÚBLICAS

BAIXO CAFEZAL

•

•

Elaborar um estudo
dos locais com
maiores demandas de
crianças para a
implantação de
urbanização de praças
conforme as
necessidades
existentes.
Equipar
adequadamente as
praças e áreas verdes;
Elaborar e executar
programas de esporte,
recreação e de lazer
comunitários

•

•

•

MEIO AMBIENTE
LAZER E
TURISMO

•
•
•

INFRA
ESTRUTURA DE
LOTEAMENTOS

DIRETRIZES POLÍTICAS

Dotar de infra-estrutura
mínima as Chácaras
Esperança, Estância
Senhorinha, Estância
Santa Paula,
Subloteamento
Palhano, chácara Bela
Vista e Parque
Residencial Ilha Bela

•
•
•

Estabelecer parceria entre o poder
público, iniciativa privada e comunidade
para recuperar, preservar, conservar e
urbanizar os espaços públicos como
praças, parques, canteiros centrais,
fundos de vales e outros;
Integrar políticas públicas utilizando a
revitalização de espaço públicos
subutilizados, não utilizados ou não
urbanizados com programas de
conscientização para a população;

Incentivar a utilização do Jardim Botânico
e Parque Daisaku Ikeda;
Estimular o ecoturismo;
Valorizar a paisagem natural;
Garantir infra-estrutura mínima nos
loteamentos urbanos;
Exigir dos novos loteamentos a execução
de todas as obras de infra-estrutura;
Estabelecer na lei do parcelamento e
zoneamento regulamentação para
loteamentos de chácaras fora do
perímetro urbano.

HORIZONTE

( ) Curto Prazo
( X ) Médio Prazo
( ) Longo Prazo

INSTRUMENTOS

•
•
•
•
•

( ) Curto Prazo
( X ) Médio Prazo
( ) Longo Prazo

( ) Curto Prazo
( X ) Médio Prazo
( ) Longo Prazo

Lei do plano diretor;
Lei do parcelamento do
solo;
Código Ambiental;
Lei de uso e ocupação
do solo;
Plano de arborização;

•
•
•

Lei do plano diretor;
Código Ambiental;
Lei de uso e ocupação
do solo;

•
•

Lei do Plano Diretor;
Lei de uso e ocupação
do solo;
Lei de parcelamento do
solo;

•

PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DO MUNICÍPIO DE LONDRINA

ASSUNTO

MEDIDAS URBANÍSTICAS
•

•

BAIXO CAFEZAL

RECURSOS
HÍDRICOS

•

•

•

Recuperação e revitalização
dos Córregos: Pica Pau
Amearelo; Saltinho; Ponte
Seca; Jerimu; Tamareira;
Apuel; Gabiroba; Água Clara;
Tatu; Sabiá; Andorinhas.
Estabelecimento de diretrizes
viárias para vias marginais de
fundo de vale;
Elaboração de medidas no
intuito de melhorar a qualidade
das águas do córrego;
Estabelecimento de diretrizes
viárias para vias marginais de
fundo de vale;
Elaboração de medidas no
intuito de melhorar a qualidade
das águas do córrego

DIRETRIZES POLÍTICAS
•

•

•

•
•
ASSENTAMENTOS
APTOS À
REGULARIZAÇÃO

•

Regularização do Jardim União
da Vitória VI, local já apto à
regularização;

•

Criação de zonas especiais de
interesse ambiental nas nascentes,
margens de córregos, áreas verdes,
parques e unidades de conservação
voltadas para proteção, preservação
e recuperação do ambiente natural
e dos corpos hídricos do município;
Estabelecer mecanismos e
instrumentos para controle e
fiscalização das atividades
potencialmente poluidoras (poluição
hídrica e geração de resíduos
sólidos);
Criação de parques urbanos
visando à preservação dos cursos
hídricos e valorização da paisagem
urbana e ambiental da Metrópole.
Viabilizar construção de uma política
de habitação de interesse social
Promover a melhoria da capacidade
de gestão dos planos, programas e
projetos habitacionais de interesse
social;
Buscar a auto-suficiência interna
dos programas habitacionais,
propiciando o retorno dos recursos
aplicados

HORIZONTE

INSTRUMENTOS

•
( ) Curto Prazo

•

( ) Médio Prazo

•

( X ) Longo Prazo
•
•

( X ) Curto Prazo

•

( ) Médio Prazo

•

( ) Longo Prazo

•

Lei do Plano
Diretor;
Lei de uso e
ocupação do solo;
Lei de
parcelamento do
solo;
Lei de sistema
viário;
Código Ambiental;

Lei do Plano
Diretor;
Lei de Uso e
Ocupação do Solo;
Lei das ZEIS

PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DO MUNICÍPIO DE LONDRINA

MEDIDAS
URBANÍSTICAS

ASSUNTO

DIRETRIZES POLÍTICAS
•

•

BAIXO CAFEZAL

USO DO
SOLO

•

•

•
SÓCIO
ECONÔMICO

•

INFRAESTRUTURA

Implantação do projeto
anel do emprego para
indução do
desenvolvimento
produtivo dos bairros
da Zona Sul;
Dotar prioritariamente
de rede de esgoto os
loteamentos que ainda
não dispõe do mesmo,
pois estão implantados
em uma bacia
manancial de
abastecimento de
água;

•
•
•

•

•

Viabilizar um crescimento urbano planejado e
sustentável para as áreas de fragilidade
ambiental localizadas na região do baixo
Cafezal;
Estabelecer critérios de utilização do solo,
tendo em vista o cumprimento da função
social da cidade e da propriedade;
Orientar o crescimento da cidade visando
minimizar os impactos sobre áreas
ambientalmente frágeis;
Promover a justa distribuição dos benefícios e
ônus decorrentes do processo de
urbanização;
Incentivar a instalação de atividades
produtivas próximo à mão-de-obra disponível;
Promover a integração das regiões através do
sistema viário urbano;
Promover a implantação de novas vias
visando garantir a mobilidade da cidade;
Estabelecer medidas que garantam o serviço
de saneamento ambiental para todo o
território municipal;
Estabelecer medidas para redução da
poluição dos corpos hídricos através do
controle de cargas difusas;

HORIZONTE

INSTRUMENTOS

( X ) Curto Prazo

•

( ) Médio Prazo

•

( ) Longo Prazo
•

( ) Curto Prazo

•
•

( ) Médio Prazo
( X ) Longo Prazo

•
•

( X ) Curto Prazo

•
•

( ) Médio Prazo
( ) Longo Prazo

•

Estudo de Impacto de
Vizinhança;
Lei de uso e ocupação
do solo;
Lei do Plano Diretor;

Lei do Plano Diretor;
Lei de uso e ocupação
do solo;
Lei do sistema viário;
Estudo de Impacto de
Vizinhança;
Lei do Plano Diretor;
Lei de uso e ocupação
do solo;
Plano de Saneamento
Básico;

PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DO MUNICÍPIO DE LONDRINA

ASSUNTO

MEDIDAS URBANÍSTICAS

DIRETRIZES POLÍTICAS
•

•

BAIXO CAFEZAL

OCUPAÇÕES
IRREGULARES

Estabelecimento de ZEIS
para as
relocação/regularização
das ocupações irregulares
no Jardim União da Vitória
V e Fundo do Jardim
Cristal;

•

•

•

•
SISTEMA VIÁRIO

•

Criação de novos eixos
viários no sentido nortesul, visando a integração
das regiões na cidade
Implantação das diretrizes
previstas no PEEAV –
Plano Estratégico de
Expansão e Adequação
Viário.
Implantação das diretrizes
do Anel de Integração
Viário;

•
•

•

Instituição de Zonas de Interesse
social, estabelecimentos de regras
para moradias de baixa renda e
parâmetros para loteamentos de
baixa renda;
Incentivar empreendimentos de
interesse social, voltados
prioritariamente ao remanejamento
interno de população (famílias em
áreas de risco e de proteção
ambiental);
Viabilizar construção de uma
política de habitação de interesse
social

Promover a integração das regiões
através do sistema viário urbano;
Promover a implantação de novas
vias visando garantir a mobilidade
da cidade;
Incentivar a estruturação viária da
cidade independente das rodovias;

HORIZONTE

INSTRUMENTOS
•
•

( ) Curto Prazo

•

( X ) Médio Prazo
( ) Longo Prazo

•
•
•

( ) Curto Prazo
( ) Médio Prazo

•
•

( X ) Longo Prazo

•

Zonas Especiais de
Interesse Social;
Usucapião Especial
de Imóveis Urbanos;
Concessão de Uso
Especial para fins de
moradia;
Transferência do
Direito de Construir;
Lei do Plano Diretor;
Plano de Habitação
de Interesse Social

Lei do Plano Diretor;
Lei de uso e
ocupação do solo;
Lei do sistema viário;

PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DO MUNICÍPIO DE LONDRINA

MEDIDAS
URBANÍSTICAS

ASSUNTO
•

INFRAESTRUTURA

MÉDIO CAFEZAL

•

•
SISTEMA
VIÁRIO

•

Dotar prioritariamente
de rede de esgoto os
loteamentos que ainda
não dispõe do mesmo,
pois estão implantados
em uma bacia
manancial de
abastecimento de
água;
Criação de novos
eixos viários no
sentido norte-sul,
visando a integração
das regiões na cidade
Implantação das
diretrizes previstas no
PEEAV – Plano
Estratégico de
Expansão e
Adequação Viário.
Implantação de obra
de arte no cruzamento
da Av. Waldemar
Spranger com a PR445;

DIRETRIZES POLÍTICAS

•

•

•
•
•

•

Estabelecer medidas que garantam o serviço
de saneamento ambiental para todo o
território municipal;
Estabelecer medidas para redução da
poluição dos corpos hídricos através do
controle de cargas difusas;

Promover a integração das regiões através do
sistema viário urbano;
Promover a implantação de novas vias
visando garantir a mobilidade da cidade;
Incentivar a estruturação viária da cidade
independente das rodovias;

Viabilizar junto ao governo do Estado a
execução de obra de arte no intuito de
garantir a segurança no cruzamento viário
entre uma via estrutural e uma rodovia;

HORIZONTE

( X ) Curto Prazo
( ) Médio Prazo
( ) Longo Prazo

( ) Curto Prazo

INSTRUMENTOS

•
•
•

( ) Médio Prazo

•
•

( X ) Longo Prazo

•

( ) Curto Prazo

•
•

( ) Médio Prazo
( X ) Longo Prazo

•
•

Lei do Plano Diretor;
Lei de uso e ocupação
do solo;
Plano de Saneamento
Básico;

Lei do Plano Diretor;
Lei de uso e ocupação
do solo;
Lei do sistema viário;

Lei do Plano Diretor;
Lei de uso e ocupação
do solo;
Lei do sistema viário;
Plano de Mobilidade
Urbana;

PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DO MUNICÍPIO DE LONDRINA

MEDIDAS
URBANÍSTICAS

ASSUNTO

DIRETRIZES POLÍTICAS
•

•
MÉDIO CAFEZAL

USO DO SOLO
•

•

•
•
CENTRALIDADE

Implantação de uma
nova centralidade
para atendimento
das demandas da
zona sul de Londrina

•

•

Viabilizar um crescimento urbano
planejado e sustentável para as áreas de
fragilidade ambiental localizadas na região
do baixo Cafezal;
Estabelecer critérios de utilização do solo,
tendo em vista o cumprimento da função
social da cidade e da propriedade;
Orientar o crescimento da cidade visando
minimizar os impactos sobre áreas
ambientalmente frágeis;
Promover a justa distribuição dos
benefícios e ônus decorrentes do processo
de urbanização;
Estimular pólos comerciais em várias
regiões do município visando o seu
desenvolvimento;
Estimular o desenvolvimento da
centralidade já existente, atendendo as
demandas da região
Estabelecer no macrozoneamento uma
nova centralidade para a região sul;

HORIZONTE

INSTRUMENTOS

( X ) Curto Prazo

•

( ) Médio Prazo

•

( ) Longo Prazo
•

( ) Curto Prazo
( ) Médio Prazo
( X ) Longo Prazo

•
•
•

Estudo de Impacto de
Vizinhança;
Lei de uso e ocupação
do solo;
Lei do Plano Diretor;

Lei do Plano Diretor
Lei de uso e ocupação
do solo;
Lei do Sistema Viário;

PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DO MUNICÍPIO DE LONDRINA

DIRETRIZES E PROPOSIÇÕES
NAS ÁREAS PRIORITÁRIAS DE AÇÃO
EM GUARAVERA

PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DO MUNICÍPIO DE LONDRINA

ASSUNTO

MEDIDAS URBANÍSTICAS

DIRETRIZES POLÍTICAS
•

GUARAVERA

•

RECURSOS
HÍDRICOS E
ÁREAS DE
PRESERVAÇÃO
PERMANENTE

•

Recuperação da área de
preservação de
permanente no Rio
Taquara;
Recuperação da área de
preservação de
permanente das
microbacias do Rio
Apucarana, Rio Barra
Funda, Rio Apucaraninha;
Rio Taquara

•
•
•

•

A implantação de diretrizes contidas na
Política Nacional do Meio Ambiente, lei
orgânica do município e demais
normas correlatas e regularmente da
Legislação Federal e Legislação
Estadual;
Instituir e aprimorar a gestão integrada
dos recursos hídricos no Município;
Manter, recuperar e estabelecer
programas de recuperação;
Adotar a bacia hidrográfica como
unidade de planejamento e gestão nas
áreas urbana, rural e regional,
garantindo a participação da população
através dos comitês de sub-bacias;
Estimular a criação e manutenção de
Reservas Particulares do Patrimônio
Natural – RPPN e outras áreas
especialmente protegidas que possam
ser enquadradas na previsão da Lei
Complementar Estadual nº 59/1991,
que instituiu o ICMS ecológico no
Paraná;

HORIZONTE

( ) Curto Prazo
( ) Médio Prazo
( X ) Longo Prazo

INSTRUMENTOS

•
•
•

Lei do Plano Diretor;
Código Ambiental;
Lei de uso e ocupação
do solo;

PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DO MUNICÍPIO DE LONDRINA

ASSUNTO

MEDIDAS URBANÍSTICAS
•

ESTRADAS
RURAIS

•

GUARAVERA

•

•

ACESSO
•

Recuperação e
manutenção das estradas
rurais;
Elaboração de um
cadastro georreferenciado
das estradas rurais;
Identificação de
carreadores que devem se
transformar em estradas
rurais;
Criação de um circuito
verde através da
implantação de uma via
pavimentada de
interligação entre todos os
distritos e o distrito sede;
Interligação deste circuito
com Apucarana;

DIRETRIZES POLÍTICAS

•

•

•

•
•

RESERVA
LEGAL

Promover a adequada manutenção das
estradas rurais, facilitando o
escoamento da produção rural;
Inserção no código de postura de
medidas para exigência dos
proprietários em relação à conservação
das estradas rurais;
Promover a adequada manutenção das
estradas rurais, bem como a criação de
novas vias facilitando o escoamento da
produção agrícola e o acesso da
população rural às centralidades do
município;
Promover a interligação deste circuito
com municípios vizinhos
Estimular a criação e manutenção de
Reservas Particulares do Patrimônio
Natural – RPPN e outras áreas
especialmente protegidas que possam
ser enquadradas na previsão da Lei
Complementar Estadual nº 59/1991,
que instituiu o ICMS ecológico no
Paraná;

HORIZONTE

( X ) Curto Prazo
( ) Médio Prazo
( ) Longo Prazo

INSTRUMENTOS

•
•
•

Lei do Plano Diretor;
Código de Postura;
Lei do Sistema viário;

•
•

Lei do Plano Diretor;
Lei de sistema viário;

•
•

Lei do Plano Diretor;
Código Ambiental;

( ) Curto Prazo
( X ) Médio Prazo
( ) Longo Prazo

( ) Curto Prazo
( ) Médio Prazo
( X ) Longo Prazo

PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DO MUNICÍPIO DE LONDRINA

MEDIDAS
URBANÍSTICAS

ASSUNTO

DIRETRIZES POLÍTICAS

GUARAVERA

•

•
SÓCIOECONÔMICO

Elaboração e
execução de um
plano de
desenvolvimento
rural;

•

•
•

Incentivar o plano de desenvolvimento rural
incluindo zoneamento de uso e ocupação do
solo rural, de modo a evitar a intensificação da
degradação das microbacias e iniciar um
processo de recuperação de matas ciliares por
meio de campanhas educativas e com a
participação dos proprietários;
Estabelecer critérios para implantação de
atividades turísticas, recreativas e culturais na
zona rural, respeitando o módulo rural do
INCRA e considerando os impactos ambientais
decorrentes
Incentivar o estabelecimento de cadeia
produtiva no distrito;
Estabelecer ações em curto, médio e longo
prazo para o desenvolvimento sócio-econômico
sustentável do distrito;;

HORIZONTE

INSTRUMENTOS

( ) Curto Prazo
( X ) Médio Prazo
( ) Longo Prazo

•
•

Lei do Plano Diretor;
Código Ambiental;

PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DO MUNICÍPIO DE LONDRINA

MEDIDAS
URBANÍSTICAS

ASSUNTO

DIRETRIZES POLÍTICAS
•

•

AGRICULTURA
FAMILIAR
GAUARAVERA

•

Reestruturação da
SEAB para que a
mesma subsidie os
agricultores
familiares em
relação à
assistência
técnica;
Elaboração de um
banco de dados
georreferenciado
da infra estrutura
rural e produção;

•

•

•

•
•

VILA RURAL

•
TRANSPORTE
COLETIVO

•

Ampliar a
capacidade do
transporte coletivo;

•

Incentivar a criação de cooperativas de crédito,
trabalho, comercialização, produção e
beneficiamento para pequenos agricultores da
Zona Rural;
Incentivar a conservação do solo através de
medidas de orientação, capacitação e
informação dos produtores rurais;
Incentivar a agricultura familiar bem como
promover o desenvolvimento de estratégias que
permitam seu acesso prioritário ao
abastecimento e comercialização;
Garantir a assistência técnica ao produtor rural
por meio de convênios com entidades de
pesquisa e órgãos governamentais do setor
agropecuário;
Incentivar o turismo rural;
Estimular a capacitação técnica aos moradores
das vilas, para o desenvolvimento de atividades
de complementação de renda;
Garantir um transporte coletivo de qualidade,
visando à mobilidade municipal e qualidade de
vida da população;
Incentivar a elaboração de plano de transporte
público coletivo considerando as necessidades
dos distritos

HORIZONTE

INSTRUMENTOS

( X ) Curto Prazo
( ) Médio Prazo

•

Lei do Plano Diretor;

•
•

Lei do Plano Diretor;
Programa de
capacitação técnica
para os moradores da
vila rural;

•
•
•

Lei do Plano Diretor;
Lei do Sistema viário;
Plano de transporte
coletivo público coletivo;

( ) Longo Prazo

( ) Curto Prazo
( X ) Médio Prazo
( ) Longo Prazo
( ) Curto Prazo
( X ) Médio Prazo
( ) Longo Prazo

PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DO MUNICÍPIO DE LONDRINA

DIRETRIZES E PROPOSIÇÕES
NAS ÁREAS PRIORITÁRIAS DE AÇÃO
EM IRERÊ

PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DO MUNICÍPIO DE LONDRINA

ASSUNTO

MEDIDAS URBANÍSTICAS

DIRETRIZES POLÍTICAS
•

•

IRERÊ

•
RECURSOS
HÍDRICOS E
ÁREAS DE
PRESERVAÇÃO
PERMANENTE

Recuperação da área de
preservação de
permanente das
microbacias do Ribeirão
dos Apertados; Rio
Taquara; Rio das
Marrecas;

•
•

•

A implantação de diretrizes contidas na
Política Nacional do Meio Ambiente, lei
orgânica do município e demais
normas correlatas e regularmente da
Legislação Federal e Legislação
Estadual;
Instituir e aprimorar a gestão integrada
dos recursos hídricos no Município;
Manter, recuperar e estabelecer
programas de recuperação;
Adotar a bacia hidrográfica como
unidade de planejamento e gestão nas
áreas urbana, rural e regional,
garantindo a participação da população
através dos comitês de sub-bacias;
Estimular a criação e manutenção de
Reservas Particulares do Patrimônio
Natural – RPPN e outras áreas
especialmente protegidas que possam
ser enquadradas na previsão da Lei
Complementar Estadual nº 59/1991,
que instituiu o ICMS ecológico no
Paraná;

HORIZONTE

( ) Curto Prazo
( ) Médio Prazo
( X ) Longo Prazo

INSTRUMENTOS

•
•
•

Lei do Plano Diretor;
Código Ambiental;
Lei de uso e ocupação
do solo;

PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DO MUNICÍPIO DE LONDRINA

ASSUNTO

MEDIDAS URBANÍSTICAS
•

ESTRADAS
RURAIS

•

IRERÊ

•

•
ACESSO

Recuperação e
manutenção das estradas
rurais;
Elaboração de um
cadastro georreferenciado
das estradas rurais;
Identificação de
carreadores que devem se
transformar em estradas
rurais;
Criação de um circuito
verde através da
implantação de uma via
pavimentada de
interligação entre todos os
distritos e o distrito sede;

DIRETRIZES POLÍTICAS

•

•

•

•
•

RESERVA
LEGAL

Promover a adequada manutenção das
estradas rurais, facilitando o
escoamento da produção rural;
Inserção no código de postura de
medidas para exigência dos
proprietários em relação à conservação
das estradas rurais;
Promover a adequada manutenção das
estradas rurais, bem como a criação de
novas vias facilitando o escoamento da
produção agrícola e o acesso da
população rural às centralidades do
município;
Promover a interligação deste circuito
com municípios vizinhos
Estimular a criação e manutenção de
Reservas Particulares do Patrimônio
Natural – RPPN e outras áreas
especialmente protegidas que possam
ser enquadradas na previsão da Lei
Complementar Estadual nº 59/1991,
que instituiu o ICMS ecológico no
Paraná;

HORIZONTE

INSTRUMENTOS

( X ) Curto Prazo
( ) Médio Prazo
( ) Longo Prazo

•
•

Lei do Plano Diretor;
Código de Postura;

•
•

Lei do Plano Diretor;
Lei de sistema viário;

•
•

Lei do Plano Diretor;
Código Ambiental;

( ) Curto Prazo
( X ) Médio Prazo
( ) Longo Prazo

( ) Curto Prazo
( ) Médio Prazo
( X ) Longo Prazo

PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DO MUNICÍPIO DE LONDRINA

MEDIDAS
URBANÍSTICAS

ASSUNTO

DIRETRIZES POLÍTICAS
•

•
SÓCIOECONÔMICO

Elaboração e
execução de um
plano de
desenvolvimento
rural;

•

•

IRERÊ

•

•

AGRICULTURA
FAMILIAR
•

Reestruturação da
SEAB para que a
mesma subsidie os
agricultores
familiares em
relação à
assistência
técnica;
Elaboração de um
banco de dados
georreferenciado
da infra estrutura
rural e produção;

•

•

•

•

•

Incentivar o plano de desenvolvimento rural incluindo
zoneamento de uso e ocupação do solo rural, de
modo a evitar a intensificação da degradação das
microbacias e iniciar um processo de recuperação
de matas ciliares por meio de campanhas educativas
e com a participação dos proprietários;
Estabelecer critérios para implantação de atividades
turísticas, recreativas e culturais na zona rural,
respeitando o módulo rural do INCRA e
considerando os impactos ambientais decorrentes;
Incentivar o estabelecimento de cadeia produtiva no
distrito;
Estabelecer ações em curto, médio e longo prazo
para o desenvolvimento sócio-econômico
sustentável do distrito;
Incentivar a criação de cooperativas de crédito,
trabalho, comercialização, produção e
beneficiamento para pequenos agricultores da Zona
Rural;
Incentivar a conservação do solo através de medidas
de orientação, capacitação e informação dos
produtores rurais;
Incentivar a agricultura familiar bem como promover
o desenvolvimento de estratégias que permitam seu
acesso prioritário ao abastecimento e
comercialização;
Garantir a assistência técnica ao produtor rural por
meio de convênios com entidades de pesquisa e
órgãos governamentais do setor agropecuário;
Incentivar o turismo rural;

HORIZONTE

( ) Curto Prazo
( X ) Médio Prazo
( ) Longo Prazo

INSTRUMENTOS

•
•
•

Lei do Plano Diretor;
Código Ambiental;
Código de Postura;

•

Lei do Plano Diretor;

( X ) Curto Prazo
( ) Médio Prazo
( ) Longo Prazo

PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DO MUNICÍPIO DE LONDRINA

MEDIDAS
URBANÍSTICAS

ASSUNTO

•

VILA RURAL

•

IRERÊ

TRANSPORTE
COLETIVO

DIRETRIZES POLÍTICAS

Ampliar a
capacidade do
transporte
coletivo;

•

•

•

POLÍTICA
HABITACIONAL

•

Elaboração de um
Plano de
Habitação de
Interesse Social

•

•

Estimular a capacitação técnica aos moradores
das vilas, para o desenvolvimento de atividades
de complementação de renda;
Garantir um transporte coletivo de qualidade,
visando à mobilidade municipal e qualidade de
vida da população;
Incentivar a elaboração de plano de transporte
público coletivo considerando as necessidades
dos distritos
Estabelecer normas especiais de urbanização,
de uso e ocupação do solo e de edificações
para habitações de interesse social,
regularização fundiária e urbanização de áreas
ocupadas por população de menor renda;
Promover a melhoria da capacidade de gestão
dos planos, programas e projetos habitacionais
de interesse social;
Buscar a auto-suficiência interna dos
programas habitacionais, propiciando o retorno
dos recursos aplicados.

HORIZONTE
( ) Curto Prazo
( X ) Médio Prazo

INSTRUMENTOS
•
•

Lei do Plano Diretor;
Programa de
capacitação técnica
para os moradores da
vila rural

•
•
•

Lei do Plano Diretor;
Lei do Sistema viário;
Plano de transporte
coletivo público coletivo;

•
•

Lei do Plano Diretor;
Lei do Sistema viário;

( ) Longo Prazo
( ) Curto Prazo
( X ) Médio Prazo
( ) Longo Prazo

( ) Curto Prazo
( X ) Médio Prazo
( ) Longo Prazo

PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DO MUNICÍPIO DE LONDRINA

DIRETRIZES E PROPOSIÇÕES
NAS ÁREAS PRIORITÁRIAS DE AÇÃO
EM PAIQUERÊ

PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DO MUNICÍPIO DE LONDRINA

ASSUNTO

MEDIDAS URBANÍSTICAS

DIRETRIZES POLÍTICAS
•

•
PAIQUERÊ

•
RECURSOS
HÍDRICOS E
ÁREAS DE
PRESERVAÇÃO
PERMANENTE

Recuperação da área de
preservação de
permanente das
microbacias do Rio
Taquaruna, Rio Figueira,
Rio Barra Funda, Ribeirão
das Marrecas;

•
•

•

A implantação de diretrizes contidas na
Política Nacional do Meio Ambiente, lei
orgânica do município e demais
normas correlatas e regularmente da
Legislação Federal e Legislação
Estadual;
Instituir e aprimorar a gestão integrada
dos recursos hídricos no Município;
Manter, recuperar e estabelecer
programas de recuperação;
Adotar a bacia hidrográfica como
unidade de planejamento e gestão nas
áreas urbana, rural e regional,
garantindo a participação da população
através dos comitês de sub-bacias;
Estimular a criação e manutenção de
Reservas Particulares do Patrimônio
Natural – RPPN e outras áreas
especialmente protegidas que possam
ser enquadradas na previsão da Lei
Complementar Estadual nº 59/1991,
que instituiu o ICMS ecológico no
Paraná;

HORIZONTE

INSTRUMENTOS

( ) Curto Prazo
( ) Médio Prazo
( X ) Longo Prazo

•
•

Lei do Plano Diretor;
Código Ambiental;

PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DO MUNICÍPIO DE LONDRINA

ASSUNTO

MEDIDAS URBANÍSTICAS
•

ESTRADAS
RURAIS

•

•

PAIQUERÊ

•

ACESSO
•

Recuperação e manutenção
das estradas rurais;
Elaboração de um cadastro
georreferenciado das
estradas rurais;
Identificação de carreadores
que devem se transformar
em estradas rurais;
Criação de um circuito
verde através da
implantação de uma via
pavimentada de interligação
entre todos os distritos e o
distrito sede;
Estabelecer a ligação
através de um eixo viário
entre o circuito verde e
Assaí;

DIRETRIZES POLÍTICAS
•

•

•

•

•
RESERVA
LEGAL

Promover a adequada manutenção das
estradas rurais, facilitando o
escoamento da produção rural;
Inserção no código de postura de
medidas para exigência dos
proprietários em relação à conservação
das estradas rurais;
Promover a adequada manutenção das
estradas rurais, bem como a criação de
novas vias facilitando o escoamento da
produção agrícola e o acesso da
população rural às centralidades do
município;
Promover a interligação deste circuito
com municípios vizinhos
Estimular a criação e manutenção de
Reservas Particulares do Patrimônio
Natural – RPPN e outras áreas
especialmente protegidas que possam
ser enquadradas na previsão da Lei
Complementar Estadual nº 59/1991,
que instituiu o ICMS ecológico no
Paraná;

HORIZONTE

INSTRUMENTOS

( X ) Curto Prazo
( ) Médio Prazo
( ) Longo Prazo

•
•

Lei do Plano Diretor;
Código de Postura;

•
•

Lei do Plano Diretor;
Lei de sistema viário;

•
•

Lei do Plano Diretor;
Código Ambiental;

( ) Curto Prazo
( X ) Médio Prazo
( ) Longo Prazo

( ) Curto Prazo
( ) Médio Prazo
( X ) Longo Prazo

PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DO MUNICÍPIO DE LONDRINA

MEDIDAS
URBANÍSTICAS

ASSUNTO

DIRETRIZES POLÍTICAS
•

•
SÓCIOECONÔMICO

Elaboração e
execução de um
plano de
desenvolvimento
rural;

•

•
PAIQUERÊ

•

•

AGRICULTURA
FAMILIAR
•

Reestruturação da
SEAB para que a
mesma subsidie os
agricultores
familiares em
relação à
assistência
técnica;
Elaboração de um
banco de dados
georreferenciado
da infra estrutura
rural e produção;

•

•

•

•

•

Incentivar o plano de desenvolvimento rural incluindo
zoneamento de uso e ocupação do solo rural, de
modo a evitar a intensificação da degradação das
microbacias e iniciar um processo de recuperação
de matas ciliares por meio de campanhas educativas
e com a participação dos proprietários;
Estabelecer critérios para implantação de atividades
turísticas, recreativas e culturais na zona rural,
respeitando o módulo rural do INCRA e
considerando os impactos ambientais decorrentes;
Incentivar o estabelecimento de cadeia produtiva no
distrito;
Estabelecer ações em curto, médio e longo prazo
para o desenvolvimento sócio-econômico
sustentável do distrito;
Incentivar a criação de cooperativas de crédito,
trabalho, comercialização, produção e
beneficiamento para pequenos agricultores da Zona
Rural;
Incentivar a conservação do solo através de medidas
de orientação, capacitação e informação dos
produtores rurais;
Incentivar a agricultura familiar bem como promover
o desenvolvimento de estratégias que permitam seu
acesso prioritário ao abastecimento e
comercialização;
Garantir a assistência técnica ao produtor rural por
meio de convênios com entidades de pesquisa e
órgãos governamentais do setor agropecuário;
Incentivar o turismo rural;

HORIZONTE

INSTRUMENTOS

•
•
•

Lei do Plano
Diretor;
Código Ambiental;
Código de Postura;
Plano de
desenvolvimento
rural;

•

Lei do Plano
Diretor;

•
( ) Curto Prazo
( X ) Médio Prazo
( ) Longo Prazo

( X ) Curto Prazo
( ) Médio Prazo
( ) Longo Prazo

PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DO MUNICÍPIO DE LONDRINA

MEDIDAS
URBANÍSTICAS

ASSUNTO

DIRETRIZES POLÍTICAS

HORIZONTE

INSTRUMENTOS
•

•

PAIQUERÊ

VILA RURAL

TRANSPORTE
COLETIVO

•

Ampliar a
capacidade do
transporte
coletivo;

•

•

•

POLÍTICA
HABITACIONAL

•

Elaboração de um
Plano de
Habitação de
Interesse Social

•

•

Estimular a capacitação técnica aos moradores das
vilas, para o desenvolvimento de atividades de
complementação de renda;

Garantir um transporte coletivo de qualidade,
visando à mobilidade municipal e qualidade de vida
da população;
Incentivar a elaboração de plano de transporte
público coletivo considerando as necessidades dos
distritos
Estabelecer normas especiais de urbanização, de
uso e ocupação do solo e de edificações para
habitações de interesse social, regularização
fundiária e urbanização de áreas ocupadas por
população de menor renda;
Promover a melhoria da capacidade de gestão dos
planos, programas e projetos habitacionais de
interesse social;
Buscar a auto-suficiência interna dos programas
habitacionais, propiciando o retorno dos recursos
aplicados.

( ) Curto Prazo
( X ) Médio Prazo

•

( ) Longo Prazo

•
( ) Curto Prazo

•

( X ) Médio Prazo
( ) Longo Prazo

( ) Curto Prazo

•

•

( X ) Médio Prazo
( ) Longo Prazo

•

Lei do Plano
Diretor;
Programa de
capacitação
técnica para os
moradores da vila
rural
Lei do Plano
Diretor;
Lei do Sistema
viário;
Plano de
transporte
coletivo público
coletivo;

Lei do Plano
Diretor;
Lei do Sistema
viário;

PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DO MUNICÍPIO DE LONDRINA

DIRETRIZES E PROPOSIÇÕES
NAS ÁREAS PRIORITÁRIAS DE AÇÃO
EM WARTA

PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DO MUNICÍPIO DE LONDRINA

ASSUNTO

MEDIDAS URBANÍSTICAS

DIRETRIZES POLÍTICAS
•

WARTA

•
RECURSOS
HÍDRICOS E
ÁREAS DE
PRESERVAÇÃO
PERMANENTE

Recuperação da área de
preservação de
permanente das
microbacias do Rio Couro
de Boi; Ribeirão das
Abóboras; Ribeirão dos
Cágados; Ribeirão
Jacutinga;

•
•
•

•

A implantação de diretrizes contidas na
Política Nacional do Meio Ambiente, lei
orgânica do município e demais normas
correlatas e regularmente da Legislação
Federal e Legislação Estadual;
Instituir e aprimorar a gestão integrada dos
recursos hídricos no Município;
Manter, recuperar e estabelecer programas
de recuperação;
Adotar a bacia hidrográfica como unidade
de planejamento e gestão nas áreas urbana,
rural e regional, garantindo a participação da
população através dos comitês de subbacias;
Estimular a criação e manutenção de
Reservas Particulares do Patrimônio Natural
– RPPN e outras áreas especialmente
protegidas que possam ser enquadradas na
previsão da Lei Complementar Estadual nº
59/1991, que instituiu o ICMS ecológico no
Paraná;

HORIZONTE

( ) Curto Prazo
( ) Médio Prazo
( X ) Longo Prazo

INSTRUMENTOS

•
•

Lei do Plano
Diretor;
Código
Ambiental;

PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DO MUNICÍPIO DE LONDRINA

ASSUNTO

MEDIDAS URBANÍSTICAS
•

ESTRADAS
RURAIS

•

WARTA

•

TURISMO
RURAL

•

Recuperação e
manutenção das estradas
rurais;
Elaboração de um
cadastro georreferenciado
das estradas rurais;
Identificação de
carreadores que devem se
transformar em estradas
rurais;
Elaboração de um plano
de desenvolvimento de
turismo rural para Warta

DIRETRIZES POLÍTICAS

•

•

•
•
•

RESERVA
LEGAL

Promover a adequada manutenção das
estradas rurais, facilitando o escoamento da
produção rural;
Inserção no código de postura de medidas
para exigência dos proprietários em relação
à conservação das estradas rurais;

Aproveitar os potenciais de turismo rural já
existente no município;
Viabilizar a implantação do eixo de turismo
rural já criado entre Warta e Heimtal;
Estimular a criação e manutenção de
Reservas Particulares do Patrimônio Natural
– RPPN e outras áreas especialmente
protegidas que possam ser enquadradas na
previsão da Lei Complementar Estadual nº
59/1991, que instituiu o ICMS ecológico no
Paraná;

HORIZONTE

( X ) Curto Prazo
( ) Médio Prazo
( ) Longo Prazo

INSTRUMENTOS

•
•

Lei do Plano
Diretor;
Código de
Postura;

( ) Curto Prazo
( X ) Médio Prazo

•

Lei do Plano
Diretor;

•

Lei do Plano
Diretor;
Código
Ambiental;

( ) Longo Prazo
( ) Curto Prazo
( ) Médio Prazo
( X ) Longo Prazo

•

PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DO MUNICÍPIO DE LONDRINA

MEDIDAS
URBANÍSTICAS

ASSUNTO

DIRETRIZES POLÍTICAS
•

•
SÓCIOECONÔMICO

Elaboração e
execução de um
plano de
desenvolvimento
rural;

•

•

WARTA

•

•

AGRICULTURA
FAMILIAR
•

Reestruturação da
SEAB para que a
mesma subsidie os
agricultores
familiares em
relação à
assistência
técnica;
Elaboração de um
banco de dados
georreferenciado
da infra estrutura
rural e produção;

•

•

•

•

•

Incentivar o plano de desenvolvimento rural incluindo
zoneamento de uso e ocupação do solo rural, de
modo a evitar a intensificação da degradação das
microbacias e iniciar um processo de recuperação
de matas ciliares por meio de campanhas educativas
e com a participação dos proprietários;
Estabelecer critérios para implantação de atividades
turísticas, recreativas e culturais na zona rural,
respeitando o módulo rural do INCRA e
considerando os impactos ambientais decorrentes;
Incentivar o estabelecimento de cadeia produtiva no
distrito;
Estabelecer ações em curto, médio e longo prazo
para o desenvolvimento sócio-econômico
sustentável do distrito;
Incentivar a criação de cooperativas de crédito,
trabalho, comercialização, produção e
beneficiamento para pequenos agricultores da Zona
Rural;
Incentivar a conservação do solo através de medidas
de orientação, capacitação e informação dos
produtores rurais;
Incentivar a agricultura familiar bem como promover
o desenvolvimento de estratégias que permitam seu
acesso prioritário ao abastecimento e
comercialização;
Garantir a assistência técnica ao produtor rural por
meio de convênios com entidades de pesquisa e
órgãos governamentais do setor agropecuário;
Incentivar o turismo rural;

HORIZONTE

( ) Curto Prazo
( X ) Médio Prazo
( ) Longo Prazo

( X ) Curto Prazo
( ) Médio Prazo
( ) Longo Prazo

INSTRUMENTOS

•
•
•

•

Lei do Plano
Diretor;
Código
Ambiental;
Código de
Postura;

Lei do Plano
Diretor;

PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DO MUNICÍPIO DE LONDRINA

MEDIDAS
URBANÍSTICAS

ASSUNTO

DIRETRIZES POLÍTICAS
•

VILA RURAL

WARTA

•

POLÍTICA
HABITACIONAL

•

Elaboração de um
Plano de
Habitação de
Interesse Social

•

•

DIVISAS

•

Estimular a capacitação técnica aos moradores das
vilas, para o desenvolvimento de atividades de
complementação de renda;
Estabelecer normas especiais de urbanização, de
uso e ocupação do solo e de edificações para
habitações de interesse social, regularização
fundiária e urbanização de áreas ocupadas por
população de menor renda;
Promover a melhoria da capacidade de gestão dos
planos, programas e projetos habitacionais de
interesse social;
Buscar a auto-suficiência interna dos programas
habitacionais, propiciando o retorno dos recursos
aplicados.
Viabilizar junto ao Governo do Estado do Paraná o
acerto de divisas municipais entre Cambé e
Londrina;

HORIZONTE
( ) Curto Prazo
( X ) Médio Prazo

INSTRUMENTOS
•

Lei do Plano
Diretor;

•

Lei do Plano
Diretor;
Lei do Sistema
viário;

( ) Longo Prazo

( ) Curto Prazo
( X ) Médio Prazo
( ) Longo Prazo

•

( X ) Curto Prazo
( ) Médio Prazo
( ) Longo Prazo

•

Lei do Plano
Diretor;

PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DO MUNICÍPIO DE LONDRINA

DIRETRIZES E PROPOSIÇÕES
NAS ÁREAS PRIORITÁRIAS DE AÇÃO
EM LERROVILE

PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DO MUNICÍPIO DE LONDRINA

ASSUNTO

MEDIDAS URBANÍSTICAS

DIRETRIZES POLÍTICAS
•

LERROVILE

•
RECURSOS
HÍDRICOS E
ÁREAS DE
PRESERVAÇÃO
PERMANENTE

•

Recuperação da área de
preservação de
permanente das
microbacias e córregos de
Lerrovile

•
•

•

A implantação de diretrizes contidas na
Política Nacional do Meio Ambiente, lei
orgânica do município e demais normas
correlatas e regularmente da Legislação
Federal e Legislação Estadual;
Instituir e aprimorar a gestão integrada dos
recursos hídricos no Município;
Manter, recuperar e estabelecer programas
de recuperação;
Adotar a bacia hidrográfica como unidade
de planejamento e gestão nas áreas urbana,
rural e regional, garantindo a participação da
população através dos comitês de subbacias;
Estimular a criação e manutenção de
Reservas Particulares do Patrimônio Natural
– RPPN e outras áreas especialmente
protegidas que possam ser enquadradas na
previsão da Lei Complementar Estadual nº
59/1991, que instituiu o ICMS ecológico no
Paraná;

HORIZONTE

( ) Curto Prazo
( ) Médio Prazo
( X ) Longo Prazo

INSTRUMENTOS

•
•

Lei do Plano
Diretor;
Código
Ambiental;

PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DO MUNICÍPIO DE LONDRINA

ASSUNTO

MEDIDAS URBANÍSTICAS
•

ESTRADAS
RURAIS

•

LERROVILE

•

•
ACESSO

Recuperação e manutenção
das estradas rurais;
Elaboração de um cadastro
georreferenciado das
estradas rurais;
Identificação de carreadores
que devem se transformar
em estradas rurais;
Criação de um circuito
verde através da
implantação de uma via
pavimentada de interligação
entre todos os distritos e o
distrito sede;

DIRETRIZES POLÍTICAS
•

•

•

•
•

RESERVA
LEGAL

Promover a adequada manutenção das
estradas rurais, facilitando o
escoamento da produção rural;
Inserção no código de postura de
medidas para exigência dos
proprietários em relação à conservação
das estradas rurais;
Promover a adequada manutenção das
estradas rurais, bem como a criação de
novas vias facilitando o escoamento da
produção agrícola e o acesso da
população rural às centralidades do
município;
Promover a interligação deste circuito
com municípios vizinhos
Estimular a criação e manutenção de
Reservas Particulares do Patrimônio
Natural – RPPN e outras áreas
especialmente protegidas que possam
ser enquadradas na previsão da Lei
Complementar Estadual nº 59/1991,
que instituiu o ICMS ecológico no
Paraná;

HORIZONTE

INSTRUMENTOS

( X ) Curto Prazo
( ) Médio Prazo
( ) Longo Prazo

•
•

Lei do Plano Diretor;
Código de Postura;

•
•

Lei do Plano Diretor;
Lei de sistema viário;

•
•

Lei do Plano Diretor;
Código Ambiental;

( ) Curto Prazo
( X ) Médio Prazo
( ) Longo Prazo

( ) Curto Prazo
( ) Médio Prazo
( X ) Longo Prazo

PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DO MUNICÍPIO DE LONDRINA

MEDIDAS
URBANÍSTICAS

ASSUNTO

DIRETRIZES POLÍTICAS
•

•
SÓCIOECONÔMICO

Elaboração e
execução de um
plano de
desenvolvimento
rural;

•

•
LERROVILE

•

•

AGRICULTURA
FAMILIAR
•

Reestruturação da
SEAB para que a
mesma subsidie os
agricultores
familiares em
relação à
assistência
técnica;
Elaboração de um
banco de dados
georreferenciado
da infra estrutura
rural e produção;

•

•

•

•

•

Incentivar o plano de desenvolvimento rural incluindo
zoneamento de uso e ocupação do solo rural, de
modo a evitar a intensificação da degradação das
microbacias e iniciar um processo de recuperação
de matas ciliares por meio de campanhas educativas
e com a participação dos proprietários;
Estabelecer critérios para implantação de atividades
turísticas, recreativas e culturais na zona rural,
respeitando o módulo rural do INCRA e
considerando os impactos ambientais decorrentes;
Incentivar o estabelecimento de cadeia produtiva no
distrito;
Estabelecer ações em curto, médio e longo prazo
para o desenvolvimento sócio-econômico
sustentável do distrito;
Incentivar a criação de cooperativas de crédito,
trabalho, comercialização, produção e
beneficiamento para pequenos agricultores da Zona
Rural;
Incentivar a conservação do solo através de medidas
de orientação, capacitação e informação dos
produtores rurais;
Incentivar a agricultura familiar bem como promover
o desenvolvimento de estratégias que permitam seu
acesso prioritário ao abastecimento e
comercialização;
Garantir a assistência técnica ao produtor rural por
meio de convênios com entidades de pesquisa e
órgãos governamentais do setor agropecuário;
Incentivar o turismo rural;

HORIZONTE

INSTRUMENTOS

•
•
•

Lei do Plano
Diretor;
Código Ambiental;
Código de Postura;
Plano de
desenvolvimento
rural;

•

Lei do Plano
Diretor;

•
( ) Curto Prazo
( X ) Médio Prazo
( ) Longo Prazo

( X ) Curto Prazo
( ) Médio Prazo
( ) Longo Prazo

PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DO MUNICÍPIO DE LONDRINA

MEDIDAS
URBANÍSTICAS

ASSUNTO

DIRETRIZES POLÍTICAS

HORIZONTE

INSTRUMENTOS
•

•

LERROVILE

VILA RURAL

TRANSPORTE
COLETIVO

•

Ampliar a
capacidade do
transporte
coletivo;

•

•

•

POLÍTICA
HABITACIONAL

•

Elaboração de um
Plano de
Habitação de
Interesse Social

•

•

Estimular a capacitação técnica aos moradores das
vilas, para o desenvolvimento de atividades de
complementação de renda;

Garantir um transporte coletivo de qualidade,
visando à mobilidade municipal e qualidade de vida
da população;
Incentivar a elaboração de plano de transporte
público coletivo considerando as necessidades dos
distritos
Estabelecer normas especiais de urbanização, de
uso e ocupação do solo e de edificações para
habitações de interesse social, regularização
fundiária e urbanização de áreas ocupadas por
população de menor renda;
Promover a melhoria da capacidade de gestão dos
planos, programas e projetos habitacionais de
interesse social;
Buscar a auto-suficiência interna dos programas
habitacionais, propiciando o retorno dos recursos
aplicados.

( ) Curto Prazo
( X ) Médio Prazo

•

( ) Longo Prazo

•
( ) Curto Prazo

•

( X ) Médio Prazo
( ) Longo Prazo

( ) Curto Prazo

•

•

( X ) Médio Prazo
( ) Longo Prazo

•

Lei do Plano
Diretor;
Programa de
capacitação
técnica para os
moradores da vila
rural
Lei do Plano
Diretor;
Lei do Sistema
viário;
Plano de
transporte
coletivo público
coletivo;

Lei do Plano
Diretor;
Lei do Sistema
viário;

PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DO MUNICÍPIO DE LONDRINA

ASSUNTO

MEDIDAS URBANÍSTICAS

DIRETRIZES POLÍTICAS
•

LERROVILE

•
TURISMO

Elaboração de projeto para
desenvolvimento do turismo
rural na Estrada Municipal
do Apucaraninha.

•
•
•

TRIBO
INDÍGENA

•

Incentivar o desenvolvimento do turismo
rural;
Aproveitar as potencialidades existentes
para o desenvolvimento do turismo rural;
Aproveitamento do potencial turístico do
Salto do Apucaraninha;
Aproveitamento do potencial da usina
hidrelétrica do Apucaraninha;
Estabelecimento de políticas públicas para
a garantia da preservação da reserva e
cultura indígena;

HORIZONTE

INSTRUMENTOS
•

( ) Curto Prazo
( ) Médio Prazo
( X ) Longo Prazo

•
•

Lei do Plano
Diretor;
Lei do Sistema
Viário;
Plano de
desenvolvimento
de Turismo Rural;

( ) Curto Prazo
( ) Médio Prazo
( X ) Longo Prazo

•

Lei do Plano
Diretor;

PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DO MUNICÍPIO DE LONDRINA

DIRETRIZES E PROPOSIÇÕES
NAS ÁREAS PRIORITÁRIAS DE AÇÃO
EM MARAVILHA

PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DO MUNICÍPIO DE LONDRINA

ASSUNTO

MEDIDAS URBANÍSTICAS

DIRETRIZES POLÍTICAS
•

MARAVILHA

•
RECURSOS
HÍDRICOS E
ÁREAS DE
PRESERVAÇÃO
PERMANENTE

•

Recuperação da área de
preservação de
permanente das
microbacias do Ribeirão
dos Apertados, e Ribeirão
das Maravlhas;

•
•

•

A implantação de diretrizes contidas na
Política Nacional do Meio Ambiente, lei
orgânica do município e demais normas
correlatas e regularmente da Legislação
Federal e Legislação Estadual;
Instituir e aprimorar a gestão integrada dos
recursos hídricos no Município;
Manter, recuperar e estabelecer programas
de recuperação;
Adotar a bacia hidrográfica como unidade
de planejamento e gestão nas áreas urbana,
rural e regional, garantindo a participação da
população através dos comitês de subbacias;
Estimular a criação e manutenção de
Reservas Particulares do Patrimônio Natural
– RPPN e outras áreas especialmente
protegidas que possam ser enquadradas na
previsão da Lei Complementar Estadual nº
59/1991, que instituiu o ICMS ecológico no
Paraná;

HORIZONTE

( ) Curto Prazo
( ) Médio Prazo
( X ) Longo Prazo

INSTRUMENTOS

•
•

Lei do Plano
Diretor;
Código
Ambiental;

PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DO MUNICÍPIO DE LONDRINA

ASSUNTO

MEDIDAS URBANÍSTICAS
•

ESTRADAS
RURAIS

•

•

MARAVILHA

•

ACESSO

•

Recuperação e manutenção
das estradas rurais;
Elaboração de um cadastro
georreferenciado das
estradas rurais;
Identificação de carreadores
que devem se transformar
em estradas rurais;
Criação de um circuito
verde através da
implantação de uma via
pavimentada de interligação
entre todos os distritos e o
distrito sede;

Implantação de ligação
pavimentada entre Paiquere
e Maravilha;

DIRETRIZES POLÍTICAS
•

•

•

•
•
•
•
•

RESERVA
LEGAL

Promover a adequada manutenção das
estradas rurais, facilitando o
escoamento da produção rural;
Inserção no código de postura de
medidas para exigência dos
proprietários em relação à conservação
das estradas rurais;
Promover a adequada manutenção das
estradas rurais, bem como a criação de
novas vias facilitando o escoamento da
produção agrícola e o acesso da
população rural às centralidades do
município;
Promover a interligação deste circuito
com municípios vizinhos
Promover o desenvolvimento do
distrito;
Garantir a integração do distrito aos
demais distritos;
Facilitar o acesso ao distrito sede;
Estimular a criação e manutenção de
Reservas Particulares do Patrimônio
Natural – RPPN e outras áreas
especialmente protegidas que possam
ser enquadradas na previsão da Lei
Complementar Estadual nº 59/1991,
que instituiu o ICMS ecológico no
Paraná;

HORIZONTE

INSTRUMENTOS

( X ) Curto Prazo
( ) Médio Prazo
( ) Longo Prazo

•
•

Lei do Plano Diretor;
Código de Postura;

•
•

Lei do Plano Diretor;
Lei de sistema viário;

•
•

Lei do Plano Diretor;
Lei de sistema viário;

•
•

Lei do Plano Diretor;
Código Ambiental;

( ) Curto Prazo
( X ) Médio Prazo
( ) Longo Prazo

( X ) Curto Prazo
( ) Médio Prazo
( ) Longo Prazo

( ) Curto Prazo
( ) Médio Prazo
( X ) Longo Prazo

PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DO MUNICÍPIO DE LONDRINA

MEDIDAS
URBANÍSTICAS

ASSUNTO

DIRETRIZES POLÍTICAS
•

•
SÓCIOECONÔMICO

Elaboração e
execução de um
plano de
desenvolvimento
rural;

•

•
MARAVILHA

•

•

AGRICULTURA
FAMILIAR
•

Reestruturação da
SEAB para que a
mesma subsidie os
agricultores
familiares em
relação à
assistência
técnica;
Elaboração de um
banco de dados
georreferenciado
da infra estrutura
rural e produção;

•

•

•

•

•

Incentivar o plano de desenvolvimento rural incluindo
zoneamento de uso e ocupação do solo rural, de
modo a evitar a intensificação da degradação das
microbacias e iniciar um processo de recuperação
de matas ciliares por meio de campanhas educativas
e com a participação dos proprietários;
Estabelecer critérios para implantação de atividades
turísticas, recreativas e culturais na zona rural,
respeitando o módulo rural do INCRA e
considerando os impactos ambientais decorrentes;
Incentivar o estabelecimento de cadeia produtiva no
distrito;
Estabelecer ações em curto, médio e longo prazo
para o desenvolvimento sócio-econômico
sustentável do distrito;
Incentivar a criação de cooperativas de crédito,
trabalho, comercialização, produção e
beneficiamento para pequenos agricultores da Zona
Rural;
Incentivar a conservação do solo através de medidas
de orientação, capacitação e informação dos
produtores rurais;
Incentivar a agricultura familiar bem como promover
o desenvolvimento de estratégias que permitam seu
acesso prioritário ao abastecimento e
comercialização;
Garantir a assistência técnica ao produtor rural por
meio de convênios com entidades de pesquisa e
órgãos governamentais do setor agropecuário;
Incentivar o turismo rural;

HORIZONTE

INSTRUMENTOS

•
( ) Curto Prazo
( X ) Médio Prazo
( ) Longo Prazo

•
•
•

( X ) Curto Prazo

•

( ) Médio Prazo

•

( ) Longo Prazo

Lei do Plano
Diretor;
Código Ambiental;
Código de Postura;
Plano de
desenvolvimento
rural;

Lei do Plano
Diretor;
Plano de
desenvolvimento
rural;

PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DO MUNICÍPIO DE LONDRINA

MEDIDAS
URBANÍSTICAS

ASSUNTO

MARAVILHA

TRANSPORTE
COLETIVO

•

Ampliar a
capacidade do
transporte
coletivo;

DIRETRIZES POLÍTICAS

•

•

•

POLÍTICA
HABITACIONAL

•

Elaboração de um
Plano de
Habitação de
Interesse Social

•

•

Garantir um transporte coletivo de qualidade,
visando à mobilidade municipal e qualidade de vida
da população;
Incentivar a elaboração de plano de transporte
público coletivo considerando as necessidades dos
distritos
Estabelecer normas especiais de urbanização, de
uso e ocupação do solo e de edificações para
habitações de interesse social, regularização
fundiária e urbanização de áreas ocupadas por
população de menor renda;
Promover a melhoria da capacidade de gestão dos
planos, programas e projetos habitacionais de
interesse social;
Buscar a auto-suficiência interna dos programas
habitacionais, propiciando o retorno dos recursos
aplicados.

HORIZONTE

INSTRUMENTOS
•

( ) Curto Prazo

•

( X ) Médio Prazo
( ) Longo Prazo

( ) Curto Prazo

•

•

( X ) Médio Prazo
( ) Longo Prazo

•

Lei do Plano
Diretor;
Lei do Sistema
viário;
Plano de
transporte
coletivo público
coletivo;

Lei do Plano
Diretor;
Lei do Sistema
viário;

PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DO MUNICÍPIO DE LONDRINA

DIRETRIZES E PROPOSIÇÕES
NAS ÁREAS PRIORITÁRIAS DE AÇÃO
EM SÃO LUIZ

PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DO MUNICÍPIO DE LONDRINA

ASSUNTO

MEDIDAS URBANÍSTICAS

DIRETRIZES POLÍTICAS
•

SÃO LUIZ

•
RECURSOS
HÍDRICOS E
ÁREAS DE
PRESERVAÇÃO
PERMANENTE

•

Recuperação da área de
preservação de
permanente das
microbacias do Ribeirão
dos Apertados, e Ribeirão
Taquara;

•
•

•

A implantação de diretrizes contidas na
Política Nacional do Meio Ambiente, lei
orgânica do município e demais normas
correlatas e regularmente da Legislação
Federal e Legislação Estadual;
Instituir e aprimorar a gestão integrada dos
recursos hídricos no Município;
Manter, recuperar e estabelecer programas
de recuperação;
Adotar a bacia hidrográfica como unidade
de planejamento e gestão nas áreas urbana,
rural e regional, garantindo a participação da
população através dos comitês de subbacias;
Estimular a criação e manutenção de
Reservas Particulares do Patrimônio Natural
– RPPN e outras áreas especialmente
protegidas que possam ser enquadradas na
previsão da Lei Complementar Estadual nº
59/1991, que instituiu o ICMS ecológico no
Paraná;

HORIZONTE

( ) Curto Prazo
( ) Médio Prazo
( X ) Longo Prazo

INSTRUMENTOS

•
•

Lei do Plano
Diretor;
Código
Ambiental;

PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DO MUNICÍPIO DE LONDRINA

ASSUNTO

MEDIDAS URBANÍSTICAS
•

ESTRADAS
RURAIS

•

SÃO LUIZ

•

•
ACESSO

Recuperação e manutenção
das estradas rurais;
Elaboração de um cadastro
georreferenciado das
estradas rurais;
Identificação de carreadores
que devem se transformar
em estradas rurais;
Criação de um circuito
verde através da
implantação de uma via
pavimentada de interligação
entre todos os distritos e o
distrito sede;

DIRETRIZES POLÍTICAS
•

•

•

•
•

RESERVA
LEGAL

Promover a adequada manutenção das
estradas rurais, facilitando o
escoamento da produção rural;
Inserção no código de postura de
medidas para exigência dos
proprietários em relação à conservação
das estradas rurais;
Promover a adequada manutenção das
estradas rurais, bem como a criação de
novas vias facilitando o escoamento da
produção agrícola e o acesso da
população rural às centralidades do
município;
Promover a interligação deste circuito
com municípios vizinhos
Estimular a criação e manutenção de
Reservas Particulares do Patrimônio
Natural – RPPN e outras áreas
especialmente protegidas que possam
ser enquadradas na previsão da Lei
Complementar Estadual nº 59/1991,
que instituiu o ICMS ecológico no
Paraná;

HORIZONTE

INSTRUMENTOS

( X ) Curto Prazo
( ) Médio Prazo
( ) Longo Prazo

•
•

Lei do Plano Diretor;
Código de Postura;

•
•

Lei do Plano Diretor;
Lei de sistema viário;

•
•

Lei do Plano Diretor;
Código Ambiental;

( ) Curto Prazo
( X ) Médio Prazo
( ) Longo Prazo

( ) Curto Prazo
( ) Médio Prazo
( X ) Longo Prazo

PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DO MUNICÍPIO DE LONDRINA

MEDIDAS
URBANÍSTICAS

ASSUNTO

DIRETRIZES POLÍTICAS
•

•
SÓCIOECONÔMICO

Elaboração e
execução de um
plano de
desenvolvimento
rural;

•

•
SÃO LUIZ

•

•

AGRICULTURA
FAMILIAR
•

Reestruturação da
SEAB para que a
mesma subsidie os
agricultores
familiares em
relação à
assistência
técnica;
Elaboração de um
banco de dados
georreferenciado
da infra estrutura
rural e produção;

•

•

•

•

•

Incentivar o plano de desenvolvimento rural incluindo
zoneamento de uso e ocupação do solo rural, de
modo a evitar a intensificação da degradação das
microbacias e iniciar um processo de recuperação
de matas ciliares por meio de campanhas educativas
e com a participação dos proprietários;
Estabelecer critérios para implantação de atividades
turísticas, recreativas e culturais na zona rural,
respeitando o módulo rural do INCRA e
considerando os impactos ambientais decorrentes;
Incentivar o estabelecimento de cadeia produtiva no
distrito;
Estabelecer ações em curto, médio e longo prazo
para o desenvolvimento sócio-econômico
sustentável do distrito;
Incentivar a criação de cooperativas de crédito,
trabalho, comercialização, produção e
beneficiamento para pequenos agricultores da Zona
Rural;
Incentivar a conservação do solo através de medidas
de orientação, capacitação e informação dos
produtores rurais;
Incentivar a agricultura familiar bem como promover
o desenvolvimento de estratégias que permitam seu
acesso prioritário ao abastecimento e
comercialização;
Garantir a assistência técnica ao produtor rural por
meio de convênios com entidades de pesquisa e
órgãos governamentais do setor agropecuário;
Incentivar o turismo rural;

HORIZONTE

INSTRUMENTOS

•
( ) Curto Prazo
( X ) Médio Prazo
( ) Longo Prazo

•
•
•

( X ) Curto Prazo

•

( ) Médio Prazo

•

( ) Longo Prazo

Lei do Plano
Diretor;
Código Ambiental;
Código de Postura;
Plano de
desenvolvimento
rural;

Lei do Plano
Diretor;
Plano de
desenvolvimento
rural;

PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DO MUNICÍPIO DE LONDRINA

MEDIDAS
URBANÍSTICAS

ASSUNTO

TRANSPORTE
COLETIVO

•

Ampliar a
capacidade do
transporte
coletivo;

DIRETRIZES POLÍTICAS

•

•

SÃO LUIZ

•

POLÍTICA
HABITACIONAL

•

Elaboração de um
Plano de
Habitação de
Interesse Social

•

•

•
TURISMO

Elaboração de
projeto para
desenvolvimento
do turismo rural
para São Luiz

Garantir um transporte coletivo de qualidade,
visando à mobilidade municipal e qualidade de vida
da população;
Incentivar a elaboração de plano de transporte
público coletivo considerando as necessidades dos
distritos
Estabelecer normas especiais de urbanização, de
uso e ocupação do solo e de edificações para
habitações de interesse social, regularização
fundiária e urbanização de áreas ocupadas por
população de menor renda;
Promover a melhoria da capacidade de gestão dos
planos, programas e projetos habitacionais de
interesse social;
Buscar a auto-suficiência interna dos programas
habitacionais, propiciando o retorno dos recursos
aplicados.

HORIZONTE

INSTRUMENTOS
•

( ) Curto Prazo

•

( X ) Médio Prazo
( ) Longo Prazo

( ) Curto Prazo

•

•

( X ) Médio Prazo
( ) Longo Prazo

•

•
•
•

Incentivar o desenvolvimento do turismo rural;
Aproveitar as potencialidades existentes para o
desenvolvimento do turismo rural;

( ) Curto Prazo
( ) Médio Prazo
( X ) Longo Prazo

•
•

Lei do Plano
Diretor;
Lei do Sistema
viário;
Plano de
transporte
coletivo público
coletivo;

Lei do Plano
Diretor;
Lei do Sistema
viário;

Lei do Plano
Diretor;
Lei do Sistema
Viário;
Plano de
desenvolvimento
de Turismo Rural;

PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DO MUNICÍPIO DE LONDRINA

DIRETRIZES E PROPOSIÇÕES
NAS ÁREAS PRIORITÁRIAS DE AÇÃO
EM ESPÍRITO SANTO

PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DO MUNICÍPIO DE LONDRINA

ASSUNTO

MEDIDAS URBANÍSTICAS

DIRETRIZES POLÍTICAS
•

ESPÍRITO SANTO

•
RECURSOS
HÍDRICOS E
ÁREAS DE
PRESERVAÇÃO
PERMANENTE

•

Recuperação da área de
preservação de
permanente das
microbacias do Ribeirão
dos Três Bocas e
Apertados;

•
•

•

A implantação de diretrizes contidas na
Política Nacional do Meio Ambiente, lei
orgânica do município e demais normas
correlatas e regularmente da Legislação
Federal e Legislação Estadual;
Instituir e aprimorar a gestão integrada dos
recursos hídricos no Município;
Manter, recuperar e estabelecer programas
de recuperação;
Adotar a bacia hidrográfica como unidade
de planejamento e gestão nas áreas urbana,
rural e regional, garantindo a participação da
população através dos comitês de subbacias;
Estimular a criação e manutenção de
Reservas Particulares do Patrimônio Natural
– RPPN e outras áreas especialmente
protegidas que possam ser enquadradas na
previsão da Lei Complementar Estadual nº
59/1991, que instituiu o ICMS ecológico no
Paraná;

HORIZONTE

( ) Curto Prazo
( ) Médio Prazo
( X ) Longo Prazo

INSTRUMENTOS

•
•

Lei do Plano
Diretor;
Código
Ambiental;

PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DO MUNICÍPIO DE LONDRINA

ASSUNTO

MEDIDAS URBANÍSTICAS
•

ACESSO

ESPÍRITO SANTO

•

Criação de um circuito
verde através da
implantação de uma via
pavimentada de interligação
entre todos os distritos e o
distrito sede;

Implantação de ligação
pavimentada entre Paiquere
e Maravilha;

DIRETRIZES POLÍTICAS
•

•
•
•
•
•

•

AGRICULTURA
FAMILIAR

•

Reestruturação da SEAB
para que a mesma subsidie
os agricultores familiares
em relação à assistência
técnica;
Elaboração de um banco de
dados georreferenciado da
infra estrutura rural e
produção;

•

•

•

•

Promover a adequada manutenção
das estradas rurais, bem como a
criação de novas vias facilitando o
escoamento da produção agrícola e o
acesso da população rural às
centralidades do município;
Promover a interligação deste circuito
com municípios vizinhos
Promover o desenvolvimento do
distrito;
Garantir a integração do distrito aos
demais distritos;
Facilitar o acesso ao distrito sede;
Incentivar a criação de cooperativas de
crédito, trabalho, comercialização,
produção e beneficiamento para
pequenos agricultores da Zona Rural;
Incentivar a conservação do solo
através de medidas de orientação,
capacitação e informação dos
produtores rurais;
Incentivar a agricultura familiar bem
como promover o desenvolvimento de
estratégias que permitam seu acesso
prioritário ao abastecimento e
comercialização;
Garantir a assistência técnica ao
produtor rural por meio de convênios
com entidades de pesquisa e órgãos
governamentais do setor agropecuário;
Incentivar o turismo rural;

HORIZONTE

INSTRUMENTOS

( ) Curto Prazo
( X ) Médio Prazo
( ) Longo Prazo

•
•

Lei do Plano Diretor;
Lei de sistema viário;

•
•

Lei do Plano Diretor;
Lei de sistema viário;

•
•

Lei do Plano Diretor;
Plano de
desenvolvimento rural;

( X ) Curto Prazo
( ) Médio Prazo
( ) Longo Prazo

( X ) Curto Prazo
( ) Médio Prazo
( ) Longo Prazo

PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DO MUNICÍPIO DE LONDRINA

MEDIDAS
URBANÍSTICAS

ESPÍRITO SANTO

ASSUNTO

TURISMO
RURAL

•

•
DISTRITO

Elaboração de projeto
para desenvolvimento
do turismo rural para
Espírito Santo

Incorporar a área
urbana do distrito do
Espírito Santo como
bairro de Londrina;

DIRETRIZES POLÍTICAS

•
•
•

•

Incentivar o desenvolvimento do turismo rural;
Aproveitar as potencialidades existentes para o
desenvolvimento do turismo rural;
Incentivar o desenvolvimento de projetos
culturais e do patrimônio;

Aproveitar o potencial de localização da área
urbana do distrito para estudo de implantação
de uma centralidade da Zona Zul;

HORIZONTE

INSTRUMENTOS
•

( ) Curto Prazo
( ) Médio Prazo

•

( X ) Longo Prazo

•

( ) Curto Prazo

•

( ) Médio Prazo

•

( X ) Longo Prazo

•

Lei do Plano
Diretor;
Lei do Sistema
Viário;
Plano de
desenvolvimento
de Turismo Rural;
Lei do Plano
Diretor;
Lei do Sistema
Viário;
Lei de uso e
ocupação do solo;

PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DO MUNICÍPIO DE LONDRINA

DIRETRIZES GERAIS PARA
ÁREAS PRIORITÁRIAS DE AÇÃO
DE ITENS GERAIS OU NÃO ESPACIALIZADOS PELO CDP

PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DO MUNICÍPIO DE LONDRINA

ASSUNTO

MEDIDAS
URBANÍSTICAS

DIRETRIZES POLÍTICAS
•
•

•
•

•
COMÉRCIO E
SERVIÇOS

•
•

•

•

•

Incentivar a criação de pólos de excelência em
tecnologia;
Fomentar a realização de atividades turísticas e de lazer
visando implantar o programa de turismo em sua
plenitude;
Desenvolver políticas públicas voltadas ao fortalecimento
de Londrina como pólo de logística;
Desenvolvimento de políticas públicas voltadas à
consolidação de Londrina como pólo regional de comércio
atacadista e varejista, educação, serviços de saúde,
entretenimento e cultura;
Estabelecer políticas públicas para o desenvolvimento do
potencial turístico, especialmente o turismo de negócios,
de eventos e rural;
Fomentar o desenvolvimento do entorno dos locais
turísticos urbanos;
Incentivar o desenvolvimento das micro, pequenas e
médios agentes econômicos através da capacitação
técnica e gerencial;
Estabelecimento de políticas públicas para fomentar o
desenvolvimento de novas atividades produtivas
aproveitando a infra-estrutura viária devido à facilidade de
escoamento da produção;
Estabelecer políticas públicas para estimular e zelar pela
manutenção e garantia da eficiência dos serviços
prestados pelo Terminal Rodoviário de Londrina;
Estabelecer políticas públicas para o desenvolvimento da
característica de Londrina de polarizador de produtos da
região para carga e descarga;

HORIZONTE

( ) Curto Prazo
( X ) Médio Prazo
( ) Longo Prazo

INSTRUMENTOS

•
•

Lei do Plano
Diretor;
Projeto Londrina
Tecnópolis;

PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DO MUNICÍPIO DE LONDRINA

MEDIDAS
URBANÍSTICAS

ASSUNTO

DIRETRIZES POLÍTICAS
•

•
PRODUÇÃO
INTELECTUAL

•
•

•
•
•
•

IPPUL

•

Reestruturação
administrativa do
IPPUL;
Implantação de um
cadastro único de
informações do
município, com banco
de dados;

•

•
•

Desenvolvimento de políticas públicas para o
desenvolvimento de acompanhamento e
avaliação das atividades produtivas,
possibilitando a transferência de tecnologia entre
os diversos setores, a fim de agregar maior valor
à produção local;
Fomentar a inovação tecnológica, adequando o
conhecimento às atividades econômicas do
Município e promovendo a sua disponibilização;
Incentivar a produtividade e a competitividade
como fatores de melhoria da participação do
setor produtivo no mercado nacional e
internacional;
Incentivar o empreendedorismo, as atividades de
economia solidária e de incubação;
Incentivar a aplicação de tecnologias sociais;
Fomentar o aprimoramento tecnológico da região;
Garantir condições mínimas de infra-estrutura e
recursos humanos para o desenvolvimento das
atividades do IPPUL;
Estimular o desenvolvimento de um cadastro
único e multifinalitário para Londrina;
Fomentar a sistematização das informações para
o planejamento da cidade;

HORIZONTE

( ) Curto Prazo

INSTRUMENTOS

•

( X ) Médio Prazo
( ) Longo Prazo

•

Lei do Plano
Diretor;
Projeto Londrina
Tecnópolis;

( ) Curto Prazo
( X ) Médio Prazo
( ) Longo Prazo

•

Lei do Plano
Diretor;

PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DO MUNICÍPIO DE LONDRINA

ASSUNTO

MEDIDAS
URBANÍSTICAS

DIRETRIZES POLÍTICAS
•

INDÚSTRIA
•
•
•
•

•

ASSISTÊNCIA
SOCIAL

•

•
•

Promover políticas públicas para o fortalecimento,
consolidação de suas vocações nas áreas de pesquisa,
ciência e tecnologia e indústria;
Estimular a criação de pólos industriais em torno ou
próximo à infra-estrutura rodoviária;
Fomentar a estruturação e implementação de ações no
campo da assistência social de forma descentralizada;
Definir as ações com base nos níveis de vulnerabilidade e
processo de vigilância social;
Promover a articulação e a integração entre o Poder
Público, os segmentos sociais organizados e rede de
serviços não governamentais que atuam na área da
assistência social;
Fortalecer os CRAS – Centros de Referência de
Assistência Social como referência territorial na condução
da política de assistência social em âmbito local, garantindo
sua implantação, estruturação e manutenção nos territórios
de acordo com a leitura das vulnerabilidades do município;
Criar e incrementar Centros de Referência Especializados
de Assistência Social, entendidos como equipamentos
voltados à prestação de serviços de média complexidade,
para atendimento de pessoas que se encontram em
situação de fragilidade social, mas que não tiveram os
vínculos familiares rompidos;
Desenvolvimento de ações intersetoriais voltadas ao
campo da economia solidária;
Dar cumprimento às deliberações do Conselho Municipal
de Assistência Social e dos Conselhos Municipais de
Defesa dos Direitos no que concerne à política de
assistência social;

HORIZONTE

INSTRUMENTOS

( ) Curto Prazo
( X ) Médio Prazo

•

Lei do Plano
Diretor;

•

Lei do Plano
Diretor;
Conferência de
Assistência Social;

( ) Longo Prazo

( ) Curto Prazo
( X ) Médio Prazo
( ) Longo Prazo

•

PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DO MUNICÍPIO DE LONDRINA

ASSUNTO

MEDIDAS
URBANÍSTICAS

DIRETRIZES POLÍTICAS
•
•
•

SAÚDE

•
•
•

•
•
•
•
•
ESPORTE

•

•

•

Ampliar a oferta de serviços na atenção básica à saúde através das
equipes de saúde da família, na área urbana e distritos;
Implantar equipe multidisciplinar na atenção básica à saúde, em
todos os postos de saúde;
Ampliar o programa de saúde bucal, segundo critérios de risco,
implementação do Programa Saúde da Família bucal adulto onde
não exista;
Implantar serviço de saúde mental;
Implantar sistemas de informações para gestão da saúde;
Aprimorar os mecanismos de regulação de assistência de saúde
nos diversos níveis com implantação de um complexo regulador em
saúde, com a participação do controle social;
Implantar política de educação permanente em saúde do
trabalhador.
Promover a capacitação profissional dos professores da FEL –
Fundação de Esportes de Londrina;
Adequar a infra-estrutura física e administrativa de esporte e lazer
do Município;
Melhorar a infra-estrutura dos campos de futebol existentes;
Administrar e manter os equipamentos esportivos próprios ou sob
sua responsabilidade, zelando pela sua manutenção, por seu bom
uso e pelo acesso da comunidade;
Criar, implantar, otimizar, disponibilizar e manter equipamentos e
espaços públicos urbanos e rurais para fazer atividades físicas e
esportivas, através de academias para idosos com atividades
interdisciplinares;
Valorizar, dar suporte e apoio às ligas esportivas, aos clubes
amadores e outras entidades dirigentes de Modalidades Esportivas
de Londrina;
Incentivar e apoiar entidades que promovem e executam programas
esportivos de recreação e lazer comunitário.

HORIZONTE

INSTRUMENTOS

( ) Curto Prazo

•

( X ) Médio Prazo

•

( ) Longo Prazo

•

Lei do Plano
Diretor;
Conferência de
Saúde;
Plano Municipal
de Saúde;

( ) Curto Prazo
( X ) Médio Prazo
( ) Longo Prazo

•

Lei do Plano
Diretor;

PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DO MUNICÍPIO DE LONDRINA

ASSUNTO

MEDIDAS
URBANÍSTICAS

DIRETRIZES POLÍTICAS
•

CONSELHOS

•

EDUCAÇÃO

•
•
•

•

Fortalecer os Conselhos Municipais e distritais como principais
instâncias de assessoramento, consulta, fiscalização e
deliberação da população sobre decisões e ações do governo
municipal.
Incentivar a criação de escola técnica voltada para a
agroindústria;
Acompanhar o programa de transporte escolar;
Elaboração do plano municipal de educação;
Promover reformas nas escolas regulares, dotando-as com
recursos físicos, materiais, pedagógicos e humanos para o
ensino aos portadores de necessidades educacionais;
Criar centros de formação e orientação profissional nas regiões
com maiores índices de exclusão social;

HORIZONTE

INSTRUMENTOS

( X ) Curto Prazo
( ) Médio Prazo

•

Lei do Plano
Diretor;

•

Lei do Plano
Diretor;
Plano Municipal
de Educação;
PAR – Plano de
Ação
Articuladas;

( ) Longo Prazo

( X ) Curto Prazo
( ) Médio Prazo

•

( ) Longo Prazo

•

