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INTRODUÇÃO
Neste documento se fará o relato do
processo de participação popular promovido no
Município de Londrina com vistas à revisão do
seu Plano Diretor, em conformidade com as
determinações da Lei Federal 10.257/2001, o
Estatuto da Cidade, e seguindo as orientações do
Ministério das Cidades.
O Estatuto da Cidade estabelece o
direito às cidades sustentáveis e à gestão
democrática da cidade. Ele também determina a
integração e complementaridade entre as
atividades urbanas e rurais, tendo em vista o
desenvolvimento socioeconômico do Município e
do território sob sua área de influência. Nesse
sentido, o Estatuto representa um meio para o
estabelecimento de espaços humanizados e
integrados ao ecossistema, nos quais se cultive o
respeito aos direitos humanos fundamentais, se
preserve a natureza, e se respeite a diversidade
cultural, a fim de que se possa assegurar às
presentes e às futuras gerações condições dignas
de vida e de participação na definição dos rumos
do seu município.
Assim, “planejar o futuro das cidades
brasileiras, incorporando todos os setores sociais,
econômicos e políticos que as compõem, de
forma a construir um compromisso entre
cidadãos e governos na direção de um projeto
que inclua todos, é o desafio que o Estatuto da
Cidade impõe”. A afirmação é do Ministério das
Cidades, criado pelo governo federal em 2003
para auxiliar os municípios brasileiros na missão
de assegurar às suas populações os direitos
estabelecidos por esta lei, considerada uma das
mais avançadas leis de política urbana do mundo,
já que proporciona aos municípios instrumentos
de planejamento para melhorar a qualidade de
vida dos habitantes, entre eles o Plano Diretor
Municipal. Uma das diretrizes aprovadas na 1ª
Conferência Nacional das Cidades, naquele
mesmo ano, foi o apoio do Ministério aos
municípios para a elaboração dos planos
diretores e implementação do Estatuto. Em
Londrina o Ministério das Cidades esteve de fato
presente, orientando e subsidiando parcialmente
o processo de revisão do Plano. Também, com o
apoio operacional do IPPUL, foi realizada em
Londrina, no ano de 2005, uma das Oficinas de
Capacitação do Ministério sobre Plano Diretor
Participativo.
O Plano Diretor Participativo (PDP) é,
portanto, um dos instrumentos fundamentais da
efetiva gestão democrática dos municípios
brasileiros, uma das principais ferramentas de
planejamento territorial, como afirma o
Ministério no Guia de Orientação aos
Municípios e Cidadãos para a sua elaboração,

virtual

“Fazer planejamento territorial é definir o melhor
modo de ocupar o sítio de um município ou região,
prever os pontos onde se localizarão atividades, e
todos os usos do espaço, presentes e futuros. Pelo
planejamento territorial, pode-se converter a cidade
em benefício para todos; podem-se democratizar as
oportunidades para todos os moradores; podem-se
garantir condições satisfatórias para financiar o
desenvolvimento municipal; e podem-se democratizar
as condições para usar os recursos disponíveis, de
forma democrática e sustentável”.

O plano plurianual, as diretrizes
orçamentárias e o orçamento anual devem
incorporar as diretrizes e as prioridades contidas
no Plano Diretor Municipal, que se constitui
numa lei, aprovada na câmara, e que fixa o
conjunto de regras básicas de uso e ocupação do
solo. É no Plano Diretor que deverão estar as
regras sobre assuntos que influenciam a vida de
todo cidadão: sistema viário, saneamento,
ocupação do solo, transporte e saneamento
urbano, patrimônio histórico, meio ambiente,
código
de
edificações,
desenvolvimento
tecnológico, proteção social. Sua elaboração,
implantação
e
acompanhamento
devem
acontecer, obrigatoriamente,
com ampla
participação popular, ou seja, é imprescindível a
participação dos diversos setores da sociedade
civil e do governo nesse debate: técnicos da
administração municipal e dos órgãos públicos
estaduais e federais, cientistas das Universidades,
representantes dos movimentos populares, das
associações de bairros, dos sindicatos, das
ONG’s e demais organizações sociais, além de
empresários de vários setores da produção.
O planejamento do futuro exige o
conhecimento da realidade municipal, a “leitura
da cidade e do território”, assim descrita pelo
Ministério das Cidades no Guia citado (2004, p.
20 e 21):
“ ‘Ler a cidade’ é a primeira etapa de elaboração de
um Plano Diretor. Nessa etapa, trata-se de identificar e
entender a situação do município – a área urbana e a
área rural, seus problemas, seus conflitos e suas
potencialidades. A leitura da cidade começará por
leituras
técnicas
e
leituras
comunitárias,
independentes, mas realizadas no mesmo período.
Diferente do processo tradicional de construir
diagnósticos, a atividade de ‘Ler a cidade’ não é
leitura exclusiva de especialistas, e pressupõe olhares
diversos sobre uma mesma realidade. [...] A leitura da
cidade constitui um processo de identificação e
discussão dos principais problemas, conflitos e
potencialidades, do ponto de vista dos diversos
segmentos sociais. Deve contemplar as possíveis
alternativas para a solução dos problemas detectados,
procurando enfocar todo o território do município. [...]
A leitura participativa, portanto, é ocasião para que
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todos conheçam visõões e modos dee pensar diferentes
dos seeus. Desta form
ma, as leituras téécnicas produzzidas
pelos profissionais da
d Prefeitura ou
o por consultores
devem
m ser enriqueciddas com as leitturas comunitárrias,
feitas pela populaçãão, sob os ponntos de vista dos
diferenntes segmentoss socioeconôm
micos: empresárrios,
profisssionais, trabalhhadores, movim
mentos populaares,
entre outros”.
o

Londrina seguiu a rigoor as orientaçções
do Ministério
M
das Cidades paraa a realizaçãoo da
leituraa comunitáriaa, tendo prom
movido, de fatoo, a
particcipação popular preconizadda pelo Estatuuto,
ou seeja, cumpriu a lei a rigor nesta etapa dos
traballhos de revisãoo do seu Planoo Diretor.
O processoo foi aberto oficialmente
o
em
m4
de jullho de 2005, com
c
a 1ª Audiiência Públicaa do
Planoo Diretor Paarticipativo do
d Município de
Londrrina (PDPM
ML) e cullminou na 1ª
Confeerência do PD
DPML, realizaada nos dias 05,
06 e 07 de maaio de 20066, para a qual
q
conveergiram todas as proposstas, a fim de
subsiddiar o estaabelecimento das diretriizes
norteaadoras do plaanejamento municipal
m
parra a
próxim
ma década. Nesse meioo tempo forram
realizados encontroos de sensibiliização por toddo o
Municcípio, cursos de capacitaçãão para a equuipe
técnicca envolvidaa e para reepresentantes da
popullação das váriaas regiões, fórruns de discusssão
e, às vésperas da Conferêência, as prép
conferrências regionnais (Norte, Sul,
S Leste, Oeeste,
Centro e Rural) e setoriais (um
ma com gestoores
públiccos e uma coom empresárioos). Também foi
desennvolvido o projeto Plano Diretor Jovvem
Particcipativo, envvolvendo o público
p
escoolar,
uma iniciativa inéddita no país. A descrição desssas
diverssas atividadees, e os dados
d
sobree a
particcipação dos diiversos segmeentos sociais que
delas participaram compõem o capítulo sobrre a
metoddologia.
Os trabalhhos foram coonduzidos com
m a
convicção de que “para a cidadde ter um futturo
seguroo ela tem que ser levada a sério,
s
planejadda e
debatiida democratiicamente, com
m a participaação
de todda a populaçção. [...] Plannejar uma ciddade
para os novos teempos é ofeerecer aos seus
s
habitaantes qualidadde de vida e desenvolvimeento
econôômico, é debatter democraticcamente comoo as
pessoas querem a cidade em
m que vivem
m, a
Londrrina que vaamos deixar para as noovas
geraçõões, a LOND
DRINA DO FU
UTURO” (treecho
do vídeo
v
instituucional de divulgação do
PDPM
ML).
O grandde desafio assumido pelo
p
goverrno municipaal, expresso pelo preffeito
Nedsoon Micheleti por
p ocasião doo lançamento das
atividdades, foi o de “planejarmoos o crescimeento
de forrma conscientte e democráttica, planejarm
mos
de forrma participattiva, plantar agora
a
para collher
um noovo período de
d esperança e progresso parra a

cidade que tanto amamos: a Londrina de hoje, a
Londrina do Futuro!”
O planejamento
‘é a ponte que
p
q une o
sonho à reaalidade’, lembbrou o deputtado Alex
Canziani na abertura da 1ª Audiência Pública
P
do
PDPML. Porrtanto, sugeriuu o prefeito Nedson,
N
“é
esse sonho que
q nós temoos que transfo
formar em
um projeto de Lei, em ppassos concrretos para
trilharmos nos
n
próximoss 10 anos. Esse
E
é o
trabalho!”
A ampla particcipação no debate é
necessária para que os conflito
os sejam
explicitados,, ressaltou ainda o prefeito,
entendendo o fato como positivo
o para a
construção do
d consenso em torno de um
ma cidade
que atendaa às necesssidades de todos(as)
Destacou, aiinda, o papel estratégico da
d Câmara
de Vereadorres para a garrantia do suceesso dessa
iniciativa:

“Esse é o objetivo
o
desse debate, e porr isso nós
precisamos de
d todo mundoo participando
o, todas as
entidades, innstituições, oss técnicos ligados às
universidades,, ligados à noossa prefeituraa, a outros
órgãos de peesquisa e de aanálise, de plaanejamento
urbano... Nos vários segmenttos nós precisam
mos ter um
debate muito amplo, pra quue todos os co
onflitos, os
interesses, as divergências, as várias dissputas que
existem — inclusive no campo econômico, de
interesse econnômico, que exxistem no deco
orrer de se
construir umaa cidade, se trabbalhar uma cidaade — isso
precisa estar explícito,
e
claro!! E por isso quee a Câmara
de Vereadoress tem papel estrratégico nesse debate.
d
[...]
Vossas Excelêências vão ter papel chave, estratégico,
e
porque todo esse debate, qque vai ser aco
ompanhado
pelos vereadorres e vereadoraas, ao concluir esse
e
debate
público, das audiências
a
públiicas, virá pra cáá em forma
de projeto de lei, para ser m
mais aprofundad
do ainda, e
termos transfformado em L
Lei esse sonho
o que nós
temos...”

Atraavés de sua presidência o Poder
Legislativo manifestou--se ciente da sua
responsabiliddade e exprressou também
(às
crianças e joovens reunidoos na 1ª Confeerência do
Plano Diretoor Jovem Partticipativo) o seu
s desejo
de ver conccretizada a m
meta de “discutir uma
cidade que seja saudável ppara todos, em
m todos os
sentidos, em
m todos os aaspectos, em todos os
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segmeentos...” Em pronunciameento feito naa 1ª
Audiêência Públicaa do Plano Diretor,
D
Orlanndo
Bonilhha garantiu que
q a Câmaraa de Vereadoores
acomppanhará os trrabalhos “m
mas em momeento
algum
m nós vamos estar
e
criando óbice
ó
em relaação
a A ou
o B [...] porqque nós sabem
mos que aqui têm
t
cidadããos e cidadãs que pensam bem
b
na cidadde, e
que vão
v fazer o melhor
m
Plano Diretor possível
para o bem da nosssa cidade, paraa o crescimentto e
desennvolvimento da cidade em todos os
aspecttos”. Ele frisoou que a aprovvação desse novo
Planoo poderá soluucionar “muittas questões que
algum
mas vezes têêm colocado esta Casa em
algum
mas polêmicass”, trazendo clareza às açções
do Leegislativo. Porrtanto, continuuou Bonilha:
“Não queremos que seja favoreciddo A, B, C, ouu D,
q seja favoreecida a populaação da cidadee de
mas que
Londriina, e que a Cââmara de Vereadores vai ter esse
papel fundamental. [....] Tudo bem, nós
n respeitamoos os
técnicoos, as pessoas capacitadas quue aqui estão, que
vão esstar elaborando um Plano Direetor que amanhãã ou
depoiss não pode ter nenhuma alteraação, mas que seja
um Plaano Diretor quee realmente a cidade
c
de Londdrina
possa aplaudir de pé. Porque eu connfio, eu acreditoo no
trabalhho de cada um
m que aqui se encontra, e teenho
certezaa que Londrinaa vai ter um Plaano Diretor à alltura
[...] Poorque nós preccisamos de um Plano Diretor que
seja um
u modelo proo nosso país, conforme
c
mandda o
Estatuuto da Cidade...””

Não houve, enffim,
quem
não
comparrtilhasse
deesse
ideal. Pronunciaram
m-se
a favoor dele as prinncipais autoriddades políticass da
cidadee, os deputaddos estaduais e federais, e a
popullação de todass as regiões do
d distrito sedde e
dos distritos
d
ruraiss: representanttes das escolaas e
univerrsidades, das organizaçõess governamenntais
e
n
não-governam
mentais,
daas
associaçções
profisssionais, de moradores,
m
de empresários e de
traballhadores, atraavés dos divversos canais de
particcipação estabelecidos paraa assegurar aos
londriinenses o efeetivo direito à cidade e à sua
gestãoo democrática. A popullação atendeuu à
convoocação do podder público paara participar dos
traballhos: expresssou seus meedos e desej
ejos,

apontou os problemas
p
e aapresentou solluções. Os
mais excluíddos do conjunnto das riquezzas sociais
esperam saaborear aindda os fruto
os dessa
construção coletiva; háá um sentim
mento de
urgência pella melhoria dda qualidade de
d vida, e
uma esperannça de que eela possa serr atingida
através da união de foorças entre o governo
municipal e os
o munícipes:: “... a gente faz
f a nossa
parte, mas a gente precisaa da prefeiturra! Precisa
autoridade pra
p ta na frentte. Não adianta a gente
querer fazerr sozinho!” O pronunciam
mento, de
uma moradoora da zona rrural, ilustra a enorme
importância que a ppopulação atribui
a
à
â
pela
administraçãão pública, eexpressa a ânsia
presença effetiva das ppolíticas públicas nos
diversos canntos da cidaade. Esta ex
xpectativa,
renovada peelo convite à participação
o, convive
lado a ladoo com a fruustração pelaas muitas
expectativas não atingidass, pelo acesso ainda não
garantido
aos
direittos
já
leegalmente
conquistadoss: habitação, ssaúde, empreg
go e renda,
segurança, laazer, etc. A quuestão foi apo
ontada não
só pela popuulação adulta, mas mereceu
u destaque
entre as preoocupações daas crianças e jovens da
rede escolarr do municíppio, como mostra este
fragmento daa fala de um ddos delegadoss presentes
à 1ª Confeerência do P
Plano Direto
or Jovem
Participativoo, um dos caanais estabeleccidos para
a participaçãão popular:
“Eu acho que é
interessante
comentar sobrre
essa questãão
da frustraçãoo,
né?
Porquue
você vir aquui,
comentar,
discutir e só
s
ficar na lábiaa,
ou seja, alggo
de gabinete, ta escrito, ta ddocumentado... mas tem a
o eu estava
força de vontaade política de realizar. Então
comentando com
c
os demaiis na escola, numa préconferência, que
q esse é o m
meu maior tem
mor né? Ou
seja, você vim
m aqui, você diiscutir, mas se for algo só
de burocracia né? Vem porqque está o regim
mento dessa
cidade permitte isso, isso e iisso. Mas só fiica no lado
burocrático néé? Acho que serria o medo de todo mundo
era isso né? Esse lado de frustrar...” (esstudante do
Colégio Darioo Velozo).

Os traabalhos do Plano Jovvem não
obedeceram o mesmo caaráter formal do Plano
Adulto no que
q se refere à exigência de ampla
divulgação e convocação (oficial) para os
debates, umaa vez que forram direcionaados a um
segmento esspecífico — o público esscolar —,
tendo a mobbilização sidoo feita no âm
mbito das
escolas. Ele foi, contudo, um projeto muito
m
bem
aceito pelo seu
s público-aalvo. Na prátiica ele foi
legitimado, tendo mereccido os elo
ogios e a
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gratiddão do seetor da edducação, e o
reconhhecimento das autoriddades públiicas
municcipais. Em reesumo, a juveentude envolvvida
nessa iniciativa correspondeu,
c
feliz, às suas
s
propoostas, e recebbeu a promesssa de que suas
s
sugesttões serão incorporadas ao novo Pllano
Diretoor Participativvo do Municíppio de Londrinna.
Mesmo coom as esperaanças abaladass, a
popullação que veio
v
para o debate deixxou
explíccito, junto com suas propostas para
p
melhoorar a cidadde, seu desej
ejo de voltarr a
acrediitar plenamennte no goveerno e nas leis,
l
desejoo que, especiialmente na zona rural, veio
v
coladoo a um fortee apelo pela preservação das
raízess, do lugar, da
d identidade,, como mostrra o
diáloggo registrado em um doss encontros com
c
essa população:
p
____ Gente,
G
nós não quer perder a nossa
n
raiz, o noosso
lugar, o nosso jeito... A gente não quuer perder a raizz. A
n a Prefeiturra só
gente é feliz do nossoo jeito. Agora não,
sabe doar
d
terreno pros condomínios!!
____ Mas
M agora não vai mais poderr... Antes era muita
m
politiccagem, era aquii que decidia. Agora
A
não, agoora é
Lei Feederal!
____ Eu quero acreeditar nisso. Eu
E quero acredditar
mesmoo!

A particippação do povvo do meio ruural
foi exxpressivamente maior do quue a da populaação
urbanna, como podde ser verificcado em “daados
sobre a participaçãão”, no final do
d capítulo soobre
a mettodologia. Anntecipando um
m breve balaanço
sobre a participaação populaar, foi possível
observvar que se realizou aquui um princíípio
defendido, já no início dos anos 90, peelos
integrrantes do “Fórum
“
sobrre Participaação
Popullar nas Administraçõe
A
es Popularees”,
organnizado pelo IN
NAPP – Instittuto Nacionall de
Admiinistração e Políticas
P
Púbblicas — e pelo
p
Instituuto Cajamar: o princípio de que as açções
destinnadas a prom
mover a partiicipação popuular
devem
m estar orienttadas “pelo objetivo
o
gerall de
fortaleecer a consciêência de cidaddania e reforçaar o
processo de organiização da poppulação em toorno
da coonstrução da sua identidade como sujeito
sociall e político da cidade”.
A análisee do proceesso de leittura
comunnitária realizaado em Londrrina entre 20005 e
2006 indica que elle foi, para oss sujeitos socciais
que dele
d
participarram, um impoortante espaçoo de
expressão dos seuus anseios porr uma cidadaania
efetivva, por um futturo (e um preesente) melhoores,
ou sejja, um instrum
mento de lutaa pela garantiaa de
seus direitos e pela preserrvação da sua
identiidade, que im
mplica no direeito de preserrvar
as raíízes, permaneccer no lugar, viver (e ser feeliz)
do seuu jeito...
De modo geral, o proccesso revelou um
misto de esperançça e desconfi
fiança na efettiva
realização da “cidaade sustentáveel” que o Estattuto

preconiza, jáá que, como vveremos ao lo
ongo deste
relato, boa parte dos problemas apontados
relaciona-se ao não cum
mprimento daas leis já
existentes. Contudo,
C
inccentivada a falar dos
problemas que
q a envolvem no dia a dia, e a
propor-lhes soluções, prevaleceu ainda a
confiança daa população, agora depossitada nas
mãos dos aggentes governaamentais, a fiim de que
se torne — mais que llei, ou que sonho —
realidade. E num futuro próximo!
Dos jovens reunidos
na 1ª Co
onferência
do Planoo Diretor
Jovem Partticipativo,
vieram mu
uitos
apelos nesse
sentido...
“Para que toddos tenham seuu direito preseervado, nós
viemos pedir para que o futturo nosso sejaa realmente
p isso precisaamos que estejaam olhando
melhor, mas para
com bons olhhos, ouvindo como estão ouv
vindo hoje,
mas atendenddo com o coraação realmentee voltado à
população” (aluno do CEEBE
EJA - UEL).
“Vocês do Ippul, não ssei, tem umaa extrema
responsabilidaade sobre isso, porque está viindo gente,
está discutinddo, é uma geração nova qu
ue ta aqui
entendeu? Se você e a prefeeitura não realiizar vai ser
algo muito frustrante
fr
não pra mim, mass sim pras
crianças e addolescente e a jjuventude que está aqui”
(aluno do Coléégio Dario Veloozo).

Além
m de descreever a metod
dologia de
trabalho adootada, e de traçar um perfil da
população quue participou do processo de leitura
comunitária para revisãoo do Plano Diretor
D
de
Londrina, esste documentoo registra os resultados
r
de todo essee debate coletiivo: as expecttativas em
relação ao Plano, os tippos de interesses nos
debates, as propostas formuladas nas préconferências e nas connferências, qu
ue foram
dirigidas, reespectivamentee, para o conjunto da
população municipal
m
(Planno Diretor Parrticipativo
do Municípiio de Londriina), e para o público
escolar (Planno Diretor Jovvem Participativo).
O
relatório compõe-se de dois
capítulos: O primeiro refere-se ao PDPML
(Plano Aduulto),o segunndo ao PDJJP (Plano
Jovem) e o terceiro
t
a com
mparação entrre os dois.
Ele é, porrtanto, uma eespécie de dossiê
d
dos
problemas e das esperannças da popu
ulação de
Londrina, um
u registro ddas deficiênciias e das
potencialidaddes do Município pela óticaa dos seus
habitantes, um
u retrato bidiimensional daa Londrina
que temos e da Londrina qque queremos.
das
As
resultantes
propostas
conferências são as que ddeverão servir de base à
elaboração da
d lei do Planno Diretor Parrticipativo,
ou seja, norrtear — ladoo a lado com
m aquelas
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formuuladas pela leitura técnica
t
— o
planejjamento
gllobal
(sociooeconômico
e
territoorial) do Muunicípio de Londrina
L
paraa a
próxim
ma década, uma
u
vez quee todo o debbate
popullar produzido ao longo dass diversas etaapas
da leitura comuunitária deseembocou nessses
enconntros, de tal modo que as propostass aí
formuuladas represeentam o acúm
mulo de todoo o
debatee anterior, e são frutoo do conseenso
constrruído pelos atores
a
sociais aí presentes,, os
quais
representtaram
suaas
respectiivas
organnizações sociiais, exceto nos casos de
particcipação indiviidual, também
m aceita, porrém
minorritária. Comoo resumiu a Sra. Rosem
mary
Friedm
man (Instituuto Fazer), durante a 1ª
Audiêência Públicca do Planno diretor, “o
docum
mento final é o documeento que sai da
conferrência, o restoo é o que dá suustentação parra a
conferrência aconntecer”. Porr seu caráter
abrangente, porém,, as propostass perdem, na fase
f
final, boa parte daas suas especiificidades, istoo é,
as informações
i
pormenorizaadas sobre os
probleemas e as neccessidades esppecíficas de cada
c
regiãoo/setor. Assim, entendeendo que tais
inform
mações terão importância fundamental
f
p
para
subsiddiar os plannos de açãão na fase de
implaantação do novo Plano Dirretor, registram
mos
tambéém as proppostas elaborradas nas prép
conferrências, que foram regionais e setoriaiss, e
realizamos a compparação entre as várias regiiões
(nortee, sul, leste, oeste,
o
centro e rural) e setoores
(gestoores públicoos e emprresários). Esssas
inform
mações foram
m complemenntadas por daados
extraíídos de um
m questionáário responddido
pelos((as) participanntes das pré-cconferências. No
caso do Plano Jovem,
J
foram
m elencadas as
propoostas relataddas pelos delegados na
por
conferrência, e tambbém aquelas encaminhadas
e
escritoo ao IPPUL
L, ainda quee não relataadas
naqueele encontro.
Procuramoos, enfim, faazer um registro
fiel daquilo
d
que foi produziddo pelos várrios
segmeentos populaccionais envollvidos na leittura
comunnitária voltadda à formulaçção do PDPM
ML.
Os dados
d
foram trabalhadoss com bastaante
cuidaddo, e seu pottencial inform
mativo explorrado
até o limite das possibilidaddes. Procurouu-se
preserrvar ao máxim
mo a riqueza das informaçções
disponníveis, registtrando desde as expectatiivas
iniciais dos particippantes até as propostas finnais,
aprovvadas nas resppectivas confeerências. Toddo o
debatee foi orientaado por seiss grandes eiixos
temáticos, os quaiss também guiaaram o relato e a
análisse dos resultados. São eles:
1) Sustentabilidad
S
de para o desenvolvimeento
u
urbano,
rural e regional;
2) Gestão
G
democrrática da cidadde;
3) Códigos
C
de obrras e de postuuras;

4) Infra-esttrutura de saneamento, energia,
comuniccação, sistem
ma viário, traansporte e
mobilidaade;
5) Legislaçção urbanísticaa e ambiental;;
públicos,
6) Equipam
mentos
sociais:
comunittários e habitaação de interessse social
É preciso
p
ter em
m mente, poréém, que a
realidade é sempre maiior, mais rica e mais
complexa do
d que a nossa capaccidade de
descrevê-la. Qualquer sisttematização que dela se
possa fazer, por mais crriteriosa que seja, será
sempre parciial, razão pelaa qual o preseente relato
é o resultado daquilo quue foi possíveel reunir e
sistematizar de toda a proodução populaar feita em
cada uma daas etapas dessee processo. Além disso,
não se pode eliminar de uum trabalho como
c
este
a
da
toda sua suubjetividade, ou seja, a análise
informação carrega connsigo um caráter de
interpretaçãoo, que pode vaaria segundo a ótica de
quem a intterpreta. Assiim, embora tenhamos
tomado toddos os cuidados para reproduzir
r
fielmente o debate e o suubseqüente diiagnóstico
da realidadee formulado ao longo das
d
várias
etapas da leitura participativa da realidade
municipal, teemos a consciiência de que este é um
contínuo,
processo
democráticoo
e
permanentem
mente aberto a revisões, ainda
a
mais
levando em
m conta quue houve troca de
coordenação e mudanças na equipe no
o decorrer
do processso, descontiinuidade qu
ue gerou
dificuldades adicionais nno registro e na
n análise
dos resultadoos. Vencidas as principais barreiras,
e explicitadoos os principaais limites, passsemos ao
relato, inspirrado pelos soonhos do pov
vo, e dos
poetas, e pella convicção de que este trabalho
t
é
um tijolo im
mportante da poonte que une o sonho à
realidade...
“[...] Então esses
e
são algunns dos problem
mas que a
gente tá expreessando pra voccês. Agora, eu queria
q
pedir
pra todos, assiim, principalmeente aqueles que ouvem as
nossas propostas: Nós passam
mos elas pra vo
ocês. Agora
vai de vocêss ouvirem esssas propostas e fazerem
menção da paalavra, da pequuena frase quee o Camilo
Castelo Brancco deixou escritto pra nós: ele disse
d
assim
que ‘a honesttidade é a alm
ma da vida civvil’. Se nós
usufruirmos dessa
d
honestidade, com
certeza Londdrina
vai ser, daquii pra
frente,
não
a
Londrina
do
Futuro, mass a
Londrina quee nós
esperamos. Muito
M
pela
obrigada
atenção, até a próxima!” (Grreice Kelly C. Rodrigues,
aluna do Colégio Estadual Clléa Godoy F. Da
D Silva).
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