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ATA DA PRIMEIRA AUDIÊNCIA PÚBLICA 

Data: 10/05/2022 

Horário: 14h30 - 17h 

Local Sede: Anfiteatro do Centro de Estudos Sociais Aplicados (CESA) da Universidade 

de Londrina (UEL) 

Endereço Sede: Rod. Celso Garcia Cid, PR-445, Km 380 – Campus Universitário, 

Londrina – PR 

Participantes: ANEXO I  

Transmissão: Canal do Youtube do PDUI-RML 

Centros de Apoio Municipal (CAM): ANEXOS V, VI e VII 

Objetivos: Informar, colher subsídios e debater o conteúdo do processo de elaboração 

do Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado (PDUI) da Região Metropolitana de Londrina, 

em cumprimento aos princípios do Estatuto da Metrópole (Lei Federal n° 13.089/2015) e do 

Estatuto da Cidade (Lei Federal n° 10.257/2001). 

Contextualização: A Primeira Audiência Pública do PDUI se referiu à Etapa 03 – 

Diagnóstico, Diretrizes e Propostas Setoriais Metropolitanas. O evento teve sede no município 

polo de Londrina, permitindo também a participação dos demais 24 municípios componentes 

da Região Metropolitana, a partir dos Centros de Apoio Municipais, estruturas públicas em que 

a população pode acompanhar o evento e manifestar-se a partir da plataforma Zoom.  

Memória 

A primeira Audiência Pública do Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado (PDUI) 

da Região Metropolitana de Londrina (RML) se iniciou às 14h30, dedicando os primeiros minutos 

para a inscrição e acomodação dos participantes do evento sede e Centros de Apoio Municipais. 

O evento foi aberto pela mestra de cerimônia, que saudou todos os presentes em 

nome da Secretaria do Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas do Estado do Paraná (SEDU) 

e do Serviço Social Autônomo Paranacidade. 

A abertura do Audiência foi realizada pela fala do Excelentíssimo Secretário do 

Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas do Estado do Paraná Augustinho Zucchi. 

Em seu discurso, o Secretário agradeceu a participação de todos e ressaltou a 

https://www.youtube.com/watch?v=ttrfm5rnJ_8&t=979s&ab_channel=PDUIdaRegi%C3%A3oMetropolitanadeLondrina
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importância do envolvimento da sociedade para o crescimento ordenado da Região 

Metropolitana, por meio da discussão de ações e políticas públicas para a melhoria da qualidade 

de vida da população. Também ressaltou que todas as contribuições realizadas serão 

consideradas pela equipe do Paranacidade. 

Em seguida, a mesa de honra foi constituída pelo Excelentíssimo Senhor Sérgio Onofre, 

prefeito de Arapongas e presidente da Associação dos Municípios do Médio Paranapanema 

(AMEPAR) — de forma remota; pelo Ilustríssimo Senhor Geraldo Luiz Farias, representante do 

Paranacidade; pela Ilustríssima Senhora Sandra Moya, representante da Casa Civil; pelo 

Ilustríssimo Senhor Gustavo Taniguchi, diretor da consultora URBTEC™; e pelo Ilustríssimo 

Senhor Tadeu Felismino, presidente do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de 

Londrina (IPPUL) e representante do prefeito de Londrina, Exmo. Sr. Marcelo Belinati. 

Em sua fala, o Ilmo. Sr. Geraldo Luiz Farias ressaltou a importância da parceria do 

governo estadual com os municipais para desenvolver propostas de melhorias para a Região. 

Saudou os técnicos, lideranças políticas e representantes da sociedade civil dos 24 municípios 

que estavam presentes virtualmente e os participantes presenciais. Reforçou a importância das 

contribuições de todos para que o Plano atinja seu objetivo de ser integrado e inclusivo. 

Com a desconstituição da mesa, a mestra de cerimônia fez a leitura dos procedimentos 

aplicáveis ao evento. Em seguida, o Exmo. Sr. Sérgio Onofre foi convidado a falar remotamente, 

mas não foi possível devido a problemas técnicos. 

Dando continuidade à abertura, o Ilmo. Sr. Tadeu Felismino fez o uso da palavra. 

Felismino saudou a todos e expressou sua esperança em finalizar o PDUI no ano de 2022. 

Pontuou a importância do Plano, a obrigatoriedade legislativa e a necessidade de evolução da 

Região. Comentou também sobre o Plano Diretor de Londrina, que está sendo revisado, assim 

como outras cidades que também estão revendo suas legislações urbanísticas. 

Tadeu demonstrou a expectativa de que os municípios estejam mais integrados, com 

menos conflitos e divergências, e, por meio do PDUI, potencializem a captação de recursos e 

realizem políticas de desenvolvimento para a Região. Defendeu que essas questões podem ser 

direcionadas pela estrutura técnica gerencial a ser instituída pelo Plano. 

Após a fala, a mestra de cerimônia cumprimentou os prefeitos que acompanhavam a 

Audiência nos Centros de Apoio Municipais: a prefeita de Tamarana, Exma. Sra. Luzia Suzukawa; 

o prefeito de Ibiporã, Exmo. Sr. José Maria Ferreira; e o prefeito de Assaí, Exmo. Sr. Michel 
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Angelo Bomtempo. 

Em seguida, o diretor da empresa consultora URBTEC™, Sr. Gustavo Taniguchi, deu 

início à apresentação técnica (ANEXO IV) da Audiência. O engenheiro civil saudou os 

participantes presenciais e virtuais, exaltou a iniciativa e o apoio do Paranacidade, da Casa Civil 

e da SEDU. 

Taniguchi apresentou sucintamente a empresa URBTEC™, que há cerca de 25 anos 

presta serviços de consultoria em planejamento urbano, mobilidade e urbanismo. Também 

resgatou o conceito do que é o PDUI, apresentando o histórico das Regiões Metropolitanas 

(RMs) no Brasil. 

Explicou que, a partir das regulamentações determinadas pelo Estatuto da Metrópole, 

estabeleceu-se Funções Públicas de Interesse Comum (FPICs), que são políticas públicas que 

devem ser concebidas de forma conjunta pelos municípios de uma RM. Dessas, foram 

priorizadas três FPICs para este PDUI: Mobilidade Metropolitana; Planejamento Territorial e Uso 

do Solo; e Meio Ambiente. 

Detalhou cada uma das FPICs prioritárias e suas abrangências, e ressaltou que outras 

FPICs podem ser agregadas posteriormente, após a instituição de um ente metropolitano. 

Contextualizou a Região Metropolitana de Londrina (RML) no cenário estadual (Junto 

às Regiões Metropolitanas de Curitiba, de Maringá e de Cascavel) e apresentou as etapas do 

Plano — que está na terceira fase, de Diagnósticos, Diretrizes e Propostas Setoriais 

Metropolitanas Prioritárias.  

Defendeu que o recorte metropolitano deve ser debatido levando em consideração os 

aspectos técnicos dos especialistas em conjunto com um amplo e aberto debate com os 

municípios. 

Para isso, pede que os representantes dos municípios façam a apreciação dos 

documentos disponíveis no site e manifestem suas dúvidas, sugestões e críticas pelo mesmo 

canal dentro do prazo de 15 dias após esta Audiência. 

Informou que a fase seguinte abordará a definição de processos relativos ao ente 

metropolitano a ser criado, para que, na etapa cinco, seja proposta uma estrutura para gerir as 

FPICs. Por fim, haverá a pactuação do PDUI na fase 6. 

Taniguchi apresentou as equipes envolvidas nos trabalhos do PDUI — equipe de 

http://www.pduilondrina.com.br/
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supervisão (composta por técnicos do Paranacidade), de acompanhamento municipal (técnicos 

municipais e representantes da sociedade civil de cada município da RML), de apoio (composta 

por representantes das associações de municípios, técnicos do polo, representantes do 

Paranacidade e da Casa Civil) e da URBTEC™ (Consultoria). Explicou que a composição da Equipe 

de Acompanhamento Municipal ainda está aberta para novos integrantes e convidou os 

interessados a se inscreverem. 

Após a introdução, Gustavo convidou novamente que consultem o conteúdo na 

íntegra que está disponível no site, e iniciou a síntese do Diagnóstico pela FPIC de Uso do Solo.  

A partir de análises técnicas, com o auxílio dos Planos Diretores dos municípios, foi 

realizado um macrozoneamento da RML e pontuados convergências e divergências das áreas, 

além da participação em consórcios regionais. Taniguchi apresentou a Análise SWOT (Do inglês, 

Forças, Fraquezas, Ameaças e Oportunidades) da FPIC de Uso do Solo. 

Outra perspectiva apresentada foi o de Níveis de Integração, que analisa a interação e 

articulação dos municípios a partir de critérios técnicos. Os princípios gerais levantados foram: 

o controle e a gestão integrada; o planejamento territorial; e a integração dos instrumentos de 

planejamento. A partir desses princípios, foram construídas diretrizes e propostas, cujas 

algumas foram detalhadas e exemplificadas por Taniguchi. Também apresentou as propostas de 

macrozoneamento preliminar e eixos, em aspectos como consolidação urbana, conservação 

ambiental e outras. 

A FPIC seguinte a ser apresentada foi a de Meio Ambiente. Da mesma forma que 

anteriormente, Gustavo contextualizou a realidade metropolitana no quesito ambiental, 

pontuando principalmente os recursos hídricos e as unidades de conservação. Em suma, 

identificou-se uma carência na gestão ambiental de forma integrada e de estruturas 

institucionais, comprometendo a sustentabilidade da Região. 

Também apresentou a Análise SWOT e os Níveis de Integração da RML sobre os 

assuntos pertinentes ao Meio Ambiente. Em síntese, Gustavo ressalta a importância de haver 

uma sinergia entre os municípios na questão de preservação e recuperação ambiental, com 

atenção especial aos recursos hídricos. A partir desses princípios, foram estabelecidos diretrizes 

e propostas, como o fomento aos parques e unidades de conservação, e a gestão integrada de 

resíduos sólidos. 

A última FPIC, de Mobilidade Metropolitana, analisou movimentos pendulares, 

http://www.pduilondrina.com.br/documentos
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apresentados em mapas pela consultoria. Foram identificados os principais deslocamentos, 

obras em andamento, infraestruturas existentes entre outros elementos relativos à mobilidade 

e logística. Também foram apresentados a Análise SWOT e os Níveis de Integração. 

Os princípios dessa FPIC se resumem em apoiar a economia relativa à mobilidade, 

preservar o meio ambiente e ampliar o acesso aos serviços públicos. Entre as diretrizes e 

propostas, se destacam a ampliação do aeroporto e a priorização do transporte público coletivo. 

Após as explicações, Gustavo apresentou os próximos passos do PDUI, que seguirá 

para a etapa quatro, na qual será definido os processos relativos às FPICs. Haverá ainda duas 

Audiências Públicas e uma Conferência Metropolitana. 

Finalizada a apresentação, Gustavo explicou como se dará a dinâmica das 

participações (ANEXO IX). Para compor a mesa de resposta, foi convocado o Ilmo. Sr. Glauco 

Pereira Junior, representante do Paranacidade, junto a Gustavo Taniguchi. 

A primeira contribuição foi da Exma. Sra. Luzia Suzukawa, Prefeita de Tamarana, pelo 

Centro de Apoio Municipal. Luzia saudou as autoridades e demais presentes, agradecendo a 

participação do município na RM e no Plano. Comentou que Tamarana é um município pequeno 

com diversas questões, como as divisas territoriais com Londrina. Defendeu que a equipe 

municipal está trabalhando para a diminuição de desigualdades e a melhoria da qualidade de 

vida dos cidadãos, potencializando as características municipais e contribuindo para o 

desenvolvimento do município e da Região. 

Em resposta, Gustavo agradeceu a participação e se colocou à disposição. Na 

sequência, o Exmo. Sr. Michel Angelo Bomtempo, prefeito de Assaí, fez o uso da fala, também 

pelo Centro de Apoio Municipal. Pontuou que há a necessidade de rever a mobilidade, 

identificando uma carência no transporte metropolitano. Pede por mais integração e por outro 

acesso à Londrina, pela criação de uma ponte sobre o rio Tibagi, ligando o município ao bairro 

Limoeiro de Londrina. Também criticou o pedágio que divide as cidades, pedindo por sua 

extinção. 

Gustavo agradeceu a contribuição e afirmou que a demanda da ponte será incluída 

nas propostas. O próximo participante dos Centros de Apoio Municipais foi o Exmo. Sr. Conrado 

Scheller, prefeito de Cambé. Expressou confiança no trabalho do PDUI e ressaltou a importância 

do Plano, que defende que seja estruturado de uma forma aplicável. Taniguchi agradeceu as 

palavras e ressaltou que a próxima etapa consiste em “tirar o plano do papel” e, a partir do 
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diagnóstico, estruturar o órgão de governança metropolitana. Concordou que esse é o principal 

desafio do Plano. 

A participação seguinte, no evento sede, foi do Sr. Cristiano Caldas Martins. O 

geógrafo, que está estudando o planejamento metropolitano em seu mestrado, resumiu sua 

pesquisa, que destaca o município de Alvorada do Sul e sua relação de pertencimento 

metropolitano com Londrina. Taniguchi agradeceu a contribuição e comentou sobre as 

dificuldades da integração e do planejamento urbano da RML. 

Em seguida, a Sra. Aparecida Ferreire, a partir do Centro de Apoio Municipal, criticou 

o diagnóstico afirmando que ele não reflete a realidade do município de Primeiro de Maio, 

apontando questões relativas ao desenvolvimento turístico, cultural e resgate histórico do 

município. 

Gustavo agradeceu a contribuição e explicou que, no contexto metropolitano, foi 

identificado uma necessidade de organização para o melhor aproveitamento do potencial 

turístico de Primeiro de Maio. Ressaltou que isso envolve preocupações acerca das ocupações 

territoriais e demandas ambientais para uma prática turística sustentável. 

O participante seguinte, Sr. Rafael Gouveia Greca, de Assaí, a partir do Centro de Apoio 

Municipal, pontuou sobre a mobilidade e integração com Londrina, em específico sobre a praça 

de pedágio de Jataizinho. Rafael afirmou que a mesma é um obstáculo geográfico, econômico e 

social, que separa Assaí dos demais municípios da RML. Lamenta a situação de prejuízo do 

município para os deslocamentos dos cidadãos para mais diferentes fins. 

Gustavo agradeceu a contribuição e garantiu que todos os apontamentos serão 

considerados pela equipe e agregados aos trabalhos do PDUI. Como não havia outros inscritos, 

foi encerrado o momento de participações.  

Gustavo reforçou que todo o conteúdo apresentado na Audiência está disponível na 

íntegra para consulta pública no site www.pduilondrina.com.br. Também ressaltou que nos 

próximos 15 dias é possível fazer contribuições no site acerca desta Audiência.  

Para o encerramento do evento, o Ilmo. Sr. Geraldo Luiz Farias, falou em nome da 

SEDU e Paranacidade, agradecendo a presença e a participação de todos e a parceria entre as 

instituições envolvidas nos trabalhos do PDUI. Pontuou que, além dos eventos públicos, é 

fundamental que haja uma interlocução constante entre os prefeitos, técnicos municipais e 

integrantes da sociedade civil. Encorajou a participação popular e finalizou a Primeira Audiência 

http://www.pduilondrina.com.br/
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Pública do Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado da Região Metropolitana de Londrina. 
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ANEXO I – LISTA DE PRESENÇA DO EVENTO SEDE 
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ANEXO II – REGISTROS DA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO SEDE 
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ANEXO III – INSCRIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NO EVENTO SEDE 
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ANEXO IV – APRESENTAÇÃO DA PRIMEIRA AUDIÊNCIA PÚBLICA 
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ANEXO V – RELAÇÃO DOS CENTROS DE APOIO MUNICIPAIS 
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ANEXO VI – DOCUMENTOS DOS CENTROS DE APOIO MUNICIPAIS 

As Listas de Presença e Atas dos 24 Centros de Apoio Municipais constituídos em prol 

da Primeira Audiência Pública do PDUI serão encaminhadas por parte dos responsáveis 

municipais durante o período de contribuições (até 15 após a realização do evento). A versão 

final da ata será atualizada com os referidos documentos e publicada no site do PDUI 

(www.pduilondrina.com.br) em 5 dias úteis após o encerramento do período de contribuições.  

ANEXO VII – REGISTROS DA TRANSMISSÃO DO EVENTO VIA ZOOM 

 

 

 

  

http://www.pduilondrina.com.br/
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ANEXO VIII– EXEMPLOS DE REGISTROS DE PARTICIPAÇÃO DOS CENTROS DE APOIO 

MUNICIPAIS 

  

  

  

  

 

ASSAÍ CAMBÉ 

CENTENÁRIO DO SUL JAGUAPITÃ 

MIRASELVA JATAIZINHO 

PITANGUEIRAS ROLÂNDIA 
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ANEXO IX – CONTRIBUIÇÕES E RESPOSTAS  

As contribuições encaminhadas em até 15 dias após a realização do evento, 

seja via fichas escritas ou a partir do site do PDUI, conforme discriminado nos 

Procedimentos Aplicáveis à Primeira Audiência Pública, serão incorporadas e 

respondidas na presente Ata, após o referido período. 

As respostas serão encaminhadas também aos endereços de e-mail fornecidos 

pelos remetentes de cada contribuição. 

A versão final da presente ata será publicada em 5 dias úteis após o 

encerramento do período de contribuições.  

 


