
 

 

 

 

PLANO DE DESENVOLVIMENTO URBANO INTEGRADO (PDUI) 

REGIÃO METROPOLITANA DE LONDRINA - PR 

 

REGISTROS - PRIMEIRA AUDIÊNCIA PÚBLICA 

 

ETAPA 03 – DIAGNÓSTICO, DIRETRIZES E PROPOSTAS 

SETORIAIS METROPOLITANAS PRIORITÁRIAS 

Maio, 2022 

 

  



                                                                                                                             
 
PDUI DA REGIÃO METROPOLITANA DE LONDRINA 
REGISTROS DA PRIMEIRA AUDIÊNCIA PÚBLICA                                                   

                 
                                                                                                                             
                                                                                                                                                                       

 
 

SUMÁRIO 

ATA DA PRIMEIRA AUDIÊNCIA PÚBLICA ................................................................. 3 

ANEXO I – LISTA DE PRESENÇA DO EVENTO SEDE ................................................. 10 

ANEXO II – REGISTROS DA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO SEDE ................................ 11 

ANEXO III – INSCRIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NO EVENTO SEDE ............................... 12 

ANEXO IV – APRESENTAÇÃO DA PRIMEIRA AUDIÊNCIA PÚBLICA .......................... 13 

ANEXO V – RELAÇÃO DOS CENTROS DE APOIO MUNICIPAIS ................................. 22 

ANEXO VI – DOCUMENTOS DOS CENTROS DE APOIO MUNICIPAIS ........................ 23 

ANEXO VII – REGISTROS DA TRANSMISSÃO DO EVENTO VIA ZOOM ...................... 23 

ANEXO VIII–REGISTROS DE PARTICIPAÇÃO DOS CENTROS DE APOIO MUNICIPAIS . 24 

ANEXO IX – CONTRIBUIÇÕES E RESPOSTAS ........................................................... 27 

ANEXO X – LISTA DE PRESENÇA CENTROS DE APOIO MUNICIPAIS ......................... 43 

ANEXO XI – ATAS CENTROS DE APOIO MUNICIPAIS .............................................. 47 

ANEXO XII – CONTRIBUIÇÕES DO MUNICÍPIO POLO .............................................. 63 

ANEXO XIII – MÍDIAS MUNICIPAIS DE DVULGAÇÃO .............................................. 69 

ANEXO XIV– MÍDIAS INTERNAS DE DIVULGAÇÃO ................................................. 74 

ANEXO XV – MÍDIAS EXTERNAS DE DIVULGAÇÃO ................................................. 81 

 

 



 
PDUI DA REGIÃO METROPOLITANA DE LONDRINA 
REGISTROS DA PRIMEIRA AUDIÊNCIA PÚBLICA                                                   

                  
                                                                                                                             

 

 
 

P á g i n a  | 3 
 

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 
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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 
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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, 
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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 



 
PDUI DA REGIÃO METROPOLITANA DE LONDRINA 
REGISTROS DA PRIMEIRA AUDIÊNCIA PÚBLICA                                                   

                  
                                                                                                                             

 

 
 

P á g i n a  | 9 
 

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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Fonte: URBTEC™ (2022).  
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ANEXO V – RELAÇÃO DOS CENTROS DE APOIO MUNICIPAIS 

 

 

 

 

 

 

Fonte: URBTEC™ (2022). 
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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 ZOOM1 

 

 

 

 

 
1 A Primeira Audiência Pública também foi transmitida a partir da plataforma Youtube, em que 

se pode acompanhar o evento. No total essa transmissão contou com 166 espectadores. A gravação do 
evento se mantém disponível na plataforma e pode ser acessada em: www.youtube.com.br/PDUI-RML  
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ANEXO VIII–REGISTROS DE PARTICIPAÇÃO DOS CENTROS DE APOIO MUNICIPAIS2 

 

 

 

 

 

 

 
2 Além dos Centros de Apoio Municipais, integrando o evento de forma remota, esteve o Fiscal 

do Contrato do PDUI da RM de Londrina, Sr. Carlos Augusto Storer, a partir da Sala da Coordenadoria de 
Projetos do Paranacidade.  

ARAPONGAS ASSAÍ 

BELA VISTA DO PARAÍSO CAMBÉ 

CENTENÁRIO DO SUL JAGUAPITÃ 
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PITANGUEIRAS 

PRIMEIRO DE MAIO RANCHO ALEGRE 

SABÁUDIA 

JATAIZINHO 

ROLÂNDIA 

MIRASELVA 

LUPIONÓPOLIS 
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SERTANEJA 

URAÍ TAMARANA 

SERTANÓPOLIS 
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ANEXO IX – CONTRIBUIÇÕES E RESPOSTAS  

As contribuições da Primeira Audiência Pública se deram das seguintes maneiras: 

I. Contribuições vocalizadas e respondidas no decorrer do evento 

II. Contribuições encaminhadas via fichas de contribuição no evento sede 

III. Contribuições encaminhadas via fichas de contribuição escritas nos Centros de 

Apoio Municipais 

IV. Contribuições encaminhadas a partir do site oficial do PDUI, em campo 

específico da Primeira Audiência Pública 

Os modelos de contribuições citados nos itens III e IV foram recebidos nos referidos 

canais em 15 dias após a realização do evento, conforme discriminado nos Procedimentos 

Aplicáveis à Primeira Audiência Pública. O registro das contribuições encaminhadas, junto às 

suas respostas é compilado abaixo.  

 
I. CONTRIBUIÇÕES RESPONDIDAS NO DECORRER DA AUDIÊNCIA 

 

Participante Entidade/Órgão representado 

Exma. Sra. Luzia Suzukawa Prefeita de Tamarana 

Exmo. Sr. Michel Angelo Bomtempo Prefeito de Assaí 

Exmo. Sr. Conrado Scheller Prefeito de Cambé 

Sr. Cristiano Caldas Martins Mestrando em Geografia 

Sra. Aparecida Ferreire Centro de Apoio Municipal de Primeiro de 
Maio 
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II. CONTRIBUIÇÕES VIA FICHAS ESCRITAS – EVENTO SEDE 

Remetente: Erica Bufálo 

Registro da Ficha de Contribuição: 

 

Transcrição da Ficha de Contribuição: 

Defesa de permanência do município de Alvorada do Sul na Região Metropolitana: Economia 

gerada para Londrina em função de loteamentos e agricultura. Turismo, Alvorada possui 

atratividade com a Represa e proporciona isso para Londrina. Aquicultura frigorífico – Peixes, vai 

fomentar toda Região. 

Resposta Técnica 

Prezada,  

Primeiramente, agradecemos por sua contribuição ao Plano de Desenvolvimento 

Integrado (PDUI) da Região Metropolitana de Londrina! 

Conforme apresentado no Produto 02 – Determinação do Recorte Metropolitano e 

retomado nos Subprodutos 3A, D e E, o município de Alvorada do Sul foi identificado como 

pertencente ao no terceiro degrau metropolitano, correspondendo assim a uma prioridade 

reduzida para ações de maior integração, com impacto direto sobre o município. 

Ressaltamos, no entanto, que sua inserção nesse degrau não implica na retirada do 
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município no recorte metropolitano. Tal definição será abordada no Subproduto P3F, em que a 

delimitação metropolitana será revista conforme os insumos colhidos nas Etapas 2 e 3 do PDUI. 

Para tanto, serão considerados diversos aspectos municipais, como as características 

econômicas e turísticas apontadas em sua contribuição. Frisamos também que esses aspectos 

incorporam o Macrozoneamento Metropolitano Proposto.  

Em breve, em conclusão à Etapa 03 serão publicados no site do PDUI 

(www.pduilondrina.com.br) o referido Subproduto P3F, em conjunto à revisão do 

Macrozoneamento Metropolitano, conforme as contribuições colhidas na Primeira Audiência 

Pública. 

Por fim, agradecemos sua contribuição e contamos com sua participação nas próximas 

etapas do plano!  

Continuamos à disposição! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
PDUI DA REGIÃO METROPOLITANA DE LONDRINA 
REGISTROS DA PRIMEIRA AUDIÊNCIA PÚBLICA                                                   

                  
                                                                                                                             

 

 
 

P á g i n a  | 30 
 

 
III. CONTRIBUIÇÕES VIA FICHAS ESCRITAS – CENTROS DE APOIO MUNICIPAIS 
  
CENTRO DE APOIO MUNICIPAL DE JAGUAPITÃ  

Remetente: William Douglas de Carvalho 

Registro da Ficha de Contribuição 01:  

 

Transcrição da Ficha de Contribuição 01: 

Não houve estudo sobre a necessidade de transporte intermunicipal, hoje totalmente defasada, 

onde a RML não auxilia em nada o transporte dos munícipes, hoje há demanda ao menos 

Jaguapitã a Rolândia.  
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 Registro da Ficha de Contribuição 02: 

 

Transcrição da Ficha de Contribuição 02: 

Não concordamos com a não contemplação de terceiras faixas entre os municípios de Jaguapitã 

a Rolândia visto o alto fluxo de veículos, a região não pode ficar 10 anos sem previsão dessa 

infraestrutura.  

Resposta Técnica (Contribuições 01 e 02) 

Prezado,  

Primeiramente, agradecemos por sua contribuição ao Plano de Desenvolvimento 

Integrado (PDUI) da Região Metropolitana de Londrina! 

Informamos que um dos objetivos do PDUI é orientar a formação da Governança 

Metropolitana Interfederativa da RML. Conforme preconizado pelo Estatuto da Metrópole (Lei 

Federal n° 13.089/2015, Art. 8º) essa Governança deverá ser composta pelas seguintes 
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instâncias mínimas:  

I – Instância executiva composta pelos representantes do Poder Executivo dos 

entes federativos integrantes das unidades territoriais urbanas; 

II – Instância colegiada deliberativa com representação da sociedade civil; 

III – Organização pública com funções técnico-consultivas; e 

IV – Sistema integrado de alocação de recursos e de prestação de contas. 

Sendo assim, a atual COMEL deixará de representar unicamente a entidade 

metropolitana e passará a integrar um ente maior e mais participativo. Além disso, como 

colocado acima, a Instância Executiva será incorporada pelos municípios integrantes da Região 

Metropolitana, possibilitando que municípios como Jaguapitã exponham suas demandas 

metropolitanas.  

Quanto à sua contribuição a respeito do transporte intermunicipal, ressaltamos que o 

Subproduto 3B, acerca da Função Pública de Interesse Comum (FPIC) de Mobilidade 

Metropolitana, identifica em sua porção de diagnóstico as linhas de transporte intermunicipais 

atualmente incidentes na RML.  

Dentre a temática, como Diretriz e propostas prioritárias do novo Ente Interfederativo 

há a Diretriz 02 – Transporte Público e Modais Ativos, onde é proposta a qualificação do 

transporte coletivo e a estruturação de rotas alternativas de conexão entre os municípios da 

RML. É recomenda ao futuro Ente, também com prioridade, a elaboração de um estudo 

específico para definição e estruturação de um sistema integrado de transporte coletivo 

metropolitano. Ressalta-se que tal estudo não faz parte do escopo do PDUI no momento, 

cabendo assim a elaboração de um Plano Setorial, que preveja os levantamentos necessário.  

Quanto à sua colocação acerca da previsão de terceiras faixas em rodovias, essa cabe às 

instâncias superiores (como Estadual e Federal). O futuro Ente Interfederativo poderá articular 

junto ao Estado tais demandas, expondo as necessidades da Região. 

Ademais, tal temática é abordada no Subproduto P3B, novamente em sua porção de 

diagnóstico, em que as obras estaduais previstas para a Região são pontuadas. Conforme 

diagnosticado não há previsão de duplicação da PR-340 e PR-170, entre Jaguapitã e Rolândia. 
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No entanto, como exposto anteriormente o município terá a oportunidade de participar do novo 

Ente Interfederativo, tendo espaço para expressar suas demandas e articulá-las com mais 

facilidade junto ao Estado.  

De pronto, verificaremos com os especialistas da FPIC a possibilidade de já incluir essa 

demanda no referido subproduto. 

Por fim, agradecemos sua contribuição e contamos com sua participação nas próximas 

etapas do Plano!  

Continuamos à disposição! 

CENTRO DE APOIO MUNICIPAL DE PRADO FERREIRA  

Remetente: Milene Cristina Lopes 

Registro da Ficha de Contribuição:  

 

Transcrição da Ficha de Contribuição: 

Como proposta relacionada à mobilidade regional, sugere-se a pavimentação da PR-536, entre 

Cambé a Prado Ferreira, com a possibilidade de diminuir o fluxo de veículos da PR-170.  

Resposta Técnica  

Prezada,  

Primeiramente, agradecemos por sua contribuição ao Plano de Desenvolvimento 
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Integrado (PDUI) da Região Metropolitana de Londrina! 

Informamos as obras estaduais previstas para a Região Metropolitana de Londrina são 

pontuadas na porção de diagnóstico do Subproduto P3B, acerca da Função Pública de Interesse 

Comum (FPIC) de Mobilidade Metropolitana. Conforme diagnosticado, não há previsão de 

pavimentação da PR-536 no trecho entre Prado Ferreira e Cambé.  

Ressaltamos que tal previsão cabe às instâncias superiores (como Estadual e Federal). 

Apesar disso, o PDUI se dedica a orientar a formação da Governança Metropolitana 

Interfederativa da RML, conforme preconizado pelo Estatuto da Metrópole (Lei Federal n° 

13.089/2015, Art. 8º).  O Ente Interfederativo permitirá a ação integrada dos municípios da 

Região, junto ao Estado e a Agência Metropolitana, possibilitando que municípios como Prado 

Ferreira exponham melhor suas demandas, em articulação com as entidades pertinentes.  

 De pronto, verificaremos com os especialistas da FPIC de Mobilidade Metropolitana a 

possibilidade de já incluir a possibilidade de pavimentação da PR-536 no referido subproduto, 

como forma de orientar as prioridades do futuro Ente Interfederativo. 

Por fim, agradecemos sua contribuição e contamos com sua participação nas próximas 

etapas do Plano!  

Continuamos à disposição! 

  



 
PDUI DA REGIÃO METROPOLITANA DE LONDRINA 
REGISTROS DA PRIMEIRA AUDIÊNCIA PÚBLICA                                                   

                  
                                                                                                                             

 

 
 

P á g i n a  | 35 
 

CENTRO DE APOIO MUNICIPAL DE SABÁUDIA  

Remetente: Cristiane Viana dos Santos Bartolo 

Registro da Ficha de Contribuição:  

 

Transcrição da Ficha de Contribuição: 

Reivindicação de Sabáudia para o grande desenvolvimento socioeconômico onde estamos 

fazendo nossa parte com crescimento industrial, precisamos muito do Governo do Estado e da 

Região Metropolitana seria a “Duplicação da Rodovia PR-218” porém trazendo segurança e 

comodidade aos nossos empresários e munícipes.  

Resposta Técnica  

Prezada,  

Primeiramente, agradecemos por sua contribuição ao Plano de Desenvolvimento 

Integrado (PDUI) da Região Metropolitana de Londrina! 

Conforme apresentado no Produto 02 – Determinação do Recorte Metropolitano e 

retomado nos Subprodutos 3A, D e E, o município de Sabáudia apresenta significativa integração 

como o polo Londrina, visto sua tendência de conurbação com o município de Arapongas e alta 
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conectividade no eixo estruturante da BR-369. Sendo assim, Sabáudia é tida como um dos 

municípios prioritários em ações integrativas dentre as Funções Púbicas de Interesse Comum 

(FPICs) priorizadas no PDUI. Como exemplo cita-se a Diretriz 02, da FPIC de Planejamento 

Territorial e Uso do Solo, que visa a “Compatibilização dos instrumentos de planejamento 

municipal com as diretrizes metropolitanas visando maior efetividade na aplicação dos recursos 

públicos”.  

Visto que um dos objetivos do PDUI é orientar a formação da Governança Metropolitana 

Interfederativa da RML, conforme preconizado pelo Estatuto da Metrópole (Lei Federal n° 

13.089/2015, Art. 8º), tais ações serão articuladas e executadas pelo Ente Interfederativo a ser 

formado. A entidade permitirá a ação integrada dos municípios da Região, junto ao Estado e a 

Agência Metropolitana, possibilitando que municípios como Sabáudia exponham melhor suas 

demandas e obtenham possíveis compensações pelas atividades prestadas de impacto regional. 

Ademais, no que compete a duplicação da PR-218, conforme diagnosticado no 

Subproduto P3B (FPIC de Mobilidade Metropolitana) não há previsão da execução desta obra, 

de competência estadual. 

No entanto, como apresentado acima, o futuro Ente Interfederativo permitirá maior 

articulação junto ao Estado, facilitando o diálogo no que compete a essa demanda.   

Por fim, agradecemos sua contribuição e contamos com sua participação nas próximas 

etapas do Plano!  

Continuamos à disposição! 
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CENTRO DE APOIO MUNICIPAL DE SERTANÓPOLIS 

Remetente: Angélica Patrícia Silva de Souza  

Registro da Ficha de Contribuição 01  

Registro da Ficha de Contribuição 02  

Registro da Ficha de Contribuição 03  
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Resposta Técnica (Contribuições 01, 02 e 03) 

Prezada,  

Primeiramente, agradecemos por sua contribuição ao Plano de Desenvolvimento 

Integrado (PDUI) da Região Metropolitana de Londrina! 

Informamos que um dos objetivos do PDUI é orientar a formação da Governança 

Metropolitana Interfederativa da RML. Conforme preconizado pelo Estatuto da Metrópole (Lei 

Federal n° 13.089/2015, Art. 8º) essa Governança deverá ser composta pelas seguintes 

instâncias mínimas:  

I – Instância executiva composta pelos representantes do Poder Executivo dos 

entes federativos integrantes das unidades territoriais urbanas; 

II – Instância colegiada deliberativa com representação da sociedade civil; 

III – Organização pública com funções técnico-consultivas; e 

IV – Sistema integrado de alocação de recursos e de prestação de contas. 

Sendo assim, a atual COMEL deixará de representar unicamente a entidade 

metropolitana e passará a integrar um ente maior e mais participativo. Além disso, como 

colocado acima, a Instância Executiva será incorporada pelos municípios integrantes da Região 

Metropolitana, possibilitando que municípios como Sertanópolis exponham suas demandas 

metropolitanas.  

Quanto sua consideração acerca da possibilidade de usos industriais e residenciais ao 

longo das PRs 090 e 323, informamos que a anuência desses usos é restrita as determinações 

vigentes do Plano Diretor Municipal. Ressalta-se que a modalidade de loteamento, visto que 

implica em parcelamentos do solo, está restrita ainda à área urbana municipal, conforme 

definições da Lei Federal n° 6.766/1979. Caso seja de interesse do município readequar suas 

determinações em prol desses usos o Plano Diretor Municipal deverá ser revisado. Após sua 

formação, o futuro Ente Interfederativo avaliará a propostas do Plano Diretor Municipal, 

garantindo sua compatibilização às diretrizes metropolitanas e auxiliando tecnicamente o 

município.  
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Quanto sua consideração acerca da Represa de Capivara, informamos que o Produto 03 

diagnostica o interesse turístico da região, assim como a presença de chácaras de lazer. Foi 

levantada a necessidade de conciliar seu potencial turístico à necessidade de preservação dos 

remanescentes florestais ali incidentes, junto à garantia afastamento mínimo das edificações, 

em relação ao Rio Paranapanema, correspondente à sua faixa de APP.  

Para tanto, o Macrozoneamento Metropolitano Proposto (Subprodutos P3A, D e E) 

considera para essa região às Áreas Estratégicas para Conservação e Recuperação da 

Biodiversidade (IAT, 2009). Tais áreas, quando sobrepostas aos perímetros urbanos municipais 

implica na necessidade de controle da ocupação, aliada aos usos sustentáveis, como turismo 

ecológico. Os processos de gestão necessários para o atingimento desse objetivo serão 

especificados no Produto 04, em que a articulação entre o Ente Interfederativo e a gestão 

municipal também será detalhada. Assim que finalizado, o Produto 04 estará disponível para 

consulta no site oficial do PDUI: www.pduilondrina.com.br  

No que diz respeito à possível implantação de um aeródromo em Sertanópolis, 

informamos que o estudo de viabilidade dessa estrutura não é previsto no escopo de elaboração 

do PDUI. No entanto, a recomendação de realização desse estudo no futuro, juntamente a 

proposta de sua implantação pode ser inserida no relatório da FPIC de Mobilidade (Subproduto 

P3B). Verificaremos junto aos especialistas da FPIC a pertinência de contemplar essa proposta.  

Por fim, agradecemos sua contribuição e contamos com sua participação nas próximas 

etapas do Plano!  

Continuamos à disposição! 
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IV. CONTRIBUIÇÕES VIA SITE  
 

Remetente: Bruno Luiz Gambarotto 

Contribuição 

Acrescentar RPPN Mata do Suíço, em Rolândia, na Tabela 28, página 108 

Relacionar a temática do atropelamento de fauna com a criação/ampliação de novas 

estradas/vias de acesso, tendo em vista que se trata de tema crucial para definição de novos 

trajetos de estradas. 

Resposta Técnica 

Prezado, 

Primeiramente, agradecemos por sua contribuição ao Plano de Desenvolvimento 

Integrado (PDUI) da Região Metropolitana de Londrina! 

Com relação à RPPN mencionada em seu questionamento, ressaltamos que a Portaria 

IAT 295/2020, a qual reconheceu a RPPN Mata do Suíço, foi sancionada após a redação do 

Produto 03, o que esclarece sua ausência no relatório de Diagnóstico, Diretrizes e Propostas 

Setoriais Metropolitanas Prioritárias. Complementaremos com essa informação a tabela 

mencionada e atualizaremos a figura que a procede. 

Quanto à problemática do atropelamento de fauna em decorrência da criação de novas 

rodovias, iremos consultar as fontes pertinentes a avaliar a inclusão da temática em relatório. 

Caso o senhor se refira a algum dado ou documento específico que julgue importante constar 

no diagnóstico do PDUI, fique à vontade para nos indicar. 

No mais, agradecemos sua contribuição e contamos com sua participação nas próximas 

etapas do plano! 

Ficamos à disposição! 

Remetente: Bruna Sthefany da Silva 

Contribuição 

Estabelecer sistema de saneamento integrado entre as cidades da região metropolitana, 

pois nem todos os municípios são atendidos por rede de saneamento. 

Falta de compatibilidade do sistema de esgoto na área conurbada entre Londrina e 
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Cambé, pois Cambé possui um sistema de esgoto que atende até a divisão do município, 

enquanto que o de Londrina não chega até essa área. 

Estabelecer planos de preservação ambiental para as cidades que compõem a região 

metropolitana. 

Poucas áreas verdes são preservadas, apenas ao longo dos cursos hídricos. 

Reconstituição da vegetação ao longo dos cursos hídricos. 

Transformar antigos aterros sanitários em parques urbanos. 

A unidade de conservação, a Mata dos Godoys, apresenta sua faixa de amortecimento 

pequena perto do que poderia ser preservado. Recuperação e reconstituição da Mata dos 

Godoys que é unidade de conservação da região metropolitana. 

Encontro de ruas de diferentes hierarquias nas áreas conurbadas. 

Ciclovias e ciclofaixas insuficientes e desconexas em Londrina e inexistentes em várias 

cidades da região metropolitana. 

Implantação de parques lineares em trechos de ferrovias. 

Resposta Técnica 

Prezada, 

Primeiramente, agradecemos por sua contribuição ao Plano de Desenvolvimento 

Integrado (PDUI) da Região Metropolitana de Londrina! 

Quanto aos questionamentos referentes ao saneamento metropolitano, ressaltamos 

que essa temática não está sendo tratada como FPIC Prioritária do PDUI da RML, visto que é 

contemplada a nível estadual pela Lei Estadual Complementar nº 237, de 9 de julho de 2021. A 

referida lei institui as microrregiões dos serviços públicos de abastecimento de água e de 

esgotamento sanitário, constituindo, portanto, unidades territoriais de referência para a gestão 

do saneamento no Estado do Paraná.  

Com relação aos apontamentos relativos à preservação ambiental, reconstituição da 

vegetação e implantação de parques lineares, ressaltamos que o Produto 3 do PDUI propõe em 

seu Subproduto 3C, relativo à FPIC Prioritária de Meio Ambiente, diretrizes que visam melhorias 

nesse sentido. Citamos a Diretriz 01, que propõe o “Fomento à criação de Unidades de 

Conservação, AECRs (Corredores da Biodiversidade) e Parques Urbanos e Lineares” a partir da 
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implantação de Programa de Incentivos ou Compensações Fiscais e de outras propostas 

estratégicas que constam no relatório.  

Destacamos que as Áreas Estratégicas para a Conservação e Restauração (AECRs) da 

Biodiversidade no Estado do Paraná, mencionadas também na Diretriz 01 da FPIC de Meio 

Ambiente, consideram a conservação e restauração dos Corredores de Biodiversidade, definidos 

a partir de cursos hídricos estratégicos. De maneira semelhante, esse recurso de gestão 

ambiental proposto pelo IAT considera a restauração em diversas áreas, o que extrapola a área 

de amortecimento do Parque Estadual Mata dos Godoy, por exemplo. 

Com a instituição do Ente Interfederativo em conjunto com as diretrizes propostas pelo 

PDUI, a gestão da RML envolverá, portanto, a preservação e a reconstituição de vegetação 

dessas áreas estratégicas mapeadas pelo IAT. 

A sugestão de conversão de antigos aterros sanitários em parques urbanos será avaliada 

junto à equipe técnica quanto à pertinência de inclusão em relatório. 

 Em relação às contribuições quanto ao sistema viário, informamos que será 

desenvolvida de forma conjunta ao Macrozoneamento Metropolitano proposto pelo PDUI, a 

prosta de Hierarquia Viária Metropolitana. Tai hierarquia, quando aprovada, orientará a gestão 

da mobilidade na RML e os Planos Diretores dos municípios pertencentes à Região deverão 

contemplá-la, conforme preconizado pelo Estatuto da Metrópole (Lei Federal n° 13.089/2015). 

Ademais, a partir de sua instauração, o Ente Interfederativo se tornará responsável por propor 

melhorias específicas quanto à conectividade da Região, a partir de projetos e planos de 

mobilidade metropolitanos, com a participação de todos os municípios da RML. Lembramos que 

a definição dos processuais de cada FPIC e do Modelo de Governança Interfederativa será 

realizada nas próximas etapas de elaboração do PDUI 

Evidenciamos também que o Subproduto 3B, relativo à FPIC Prioritária de Mobilidade 

Metropolitana, elenca algumas diretrizes com propostas estratégicas para a temática da 

ciclomobilidade. A Diretriz 02 dessa FPIC propõe “Intensificar a integração metropolitana 

sustentável priorizando os modais ativos para deslocamentos de pequenas distâncias e 

ampliando o uso do transporte coletivo”, a qual traz como ação estratégica, por exemplo, a 

execução de ciclovias e ciclofaixas seguras principalmente entre Cambé e Londrina e Londrina e 

Ibiporã. 

Essa ação estratégica, entre outras, se refere somente ao núcleo de municípios 
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conurbados como forma de incentivar o uso de modais ativos para percursos de menores 

distâncias. Os demais municípios que não apresentam processo de conurbação, entretanto, 

poderão intensificar suas diretrizes cicloviárias em escala municipal, a partir de seus planos 

diretores ou de mobilidade.  

Quanto às ferrovias, o PDUI propõe diretrizes de mobilidade ao longo dessas estruturas 

no Subproduto 3B, com ações estratégicas como a articulação da implantação do Trem Pé 

Vermelho, estrutura de transporte intermunicipal. Já a implantação de parques lineares na RML 

é proposta de forma prioritária em outras áreas da Região, como as de bacias hidrográficas 

utilizadas para o abastecimento público de água potável, conforme a Diretriz 1 da FPIC de Meio 

Ambiente. 

Por fim, agradecemos sua contribuição e contamos com sua participação nas próximas 

etapas do plano!  

Continuamos à disposição! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO X – LISTA DE PRESENÇA CENTROS DE APOIO MUNICIPAIS 
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ARAPONGAS ASSAÍ ASSAÍ – pg 2 BELA VISTA DO PARAÍSO 

CAMBÉ CENTENÁRIO DO SUL FLORESTÓPOLIS IBIPORÃ JAGUAPITÃ JAGUAPITÃ – pg 2 JATAIZINHO GUARACI 
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MIRASELVA 
PITANGUEIRAS PRADO FERREIRA 

PRIMEIRO DE MAIO RANCHO ALEGRE ROLÂNDIA SABÁUDIA 

LUPIONÓPOLIS 
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SERTANEJA SERTANEJA – pg 2 SERTANEJA – pg 3 SERTANÓPOLIS 

TAMARANA TAMARANA – pg 2 URAÍ 
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ANEXO XI – ATAS CENTROS DE APOIO MUNICIPAIS 

  ALVORADA DO SUL ARAPONGAS 
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ARAPONGAS ASSAÍ – pg 1 
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ASSAÍ – pg 2 ASSAÍ 
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BELA VISTA DO PARAÍSO CAMBÉ 
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IBIPORÃ GUARACI 
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JAGUAPITÃ JAGUAPITÃ – pg 2 
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JATAIZINHO LUPIONÓPOLIS 
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MIRASELVA MIRASELVA – pg 2 



 
PDUI DA REGIÃO METROPOLITANA DE LONDRINA 
REGISTROS DA PRIMEIRA AUDIÊNCIA PÚBLICA                                                                     

                                                                                                                                                                                                                     
 

 
 

P á g i n a  | 55 
 

  

 

MIRASELVA PORECATU 
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PRADO FERREIRA PRIMEIRO DE MAIO 
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PRIMEIRO DE MAIO – pg 2 RANCHO ALEGRE 
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  SABÁUDIA SABÁUDIA – pg 2 
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  SABÁUDIA – pg 3 SABÁUDIA – pg 4 



 
PDUI DA REGIÃO METROPOLITANA DE LONDRINA 
REGISTROS DA PRIMEIRA AUDIÊNCIA PÚBLICA                                                                     

                                                                                                                                                                                                                     
 

 
 

P á g i n a  | 60 
 

  SERTANEJA SERTANÓPOLIS 
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  TAMARANA TAMARANA – pg 2 
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TAMARANA – pg 3 URAÍ 
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ANEXO XII – CONTRIBUIÇÕES DO MUNICÍPIO POLO 

Em 25/05/2022 o Instituto de Pesquisa e Planejamento de Londrina (IPPUL) 

encaminhou à consultora URBTEC™ o ofício n° 27/2022 compilando suas considerações acerca 

do conteúdo apresentado na Primeira Audiência Pública do PDUI – Etapa 03 – Diagnóstico, 

Diretrizes e Propostas Setoriais Metropolitanas.  

Dado o volume de contribuições foi realizada uma reunião complementar junto ao 

IPPUL, para apresentação das considerações. A reunião contou com os especialistas do PDUI da 

Região Metropolitana de Londrina, que responderam os questionamentos levantados pelo 

Instituto.  

Os registros e conteúdo da referida reunião integrarão do Relatório de Atividades da 

Etapa 03, a ser publicado em breve no site do PDUI – www.pduilondrina.com.br  

As considerações colocadas serão ainda contempladas nas versões finais dos 

subprodutos em questão, integrantes do Produto 03. Abaixo, registra-se o ofício recebido.  
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ANEXO XIII – MÍDIAS MUNICIPAIS DE DVULGAÇÃO 

ALVORADA DO SUL ARAPONGAS 

ASSAÍ 

BELA VISTA DO PARAÍSO CAMBÉ 



 
PDUI DA REGIÃO METROPOLITANA DE LONDRINA 
REGISTROS DA PRIMEIRA AUDIÊNCIA PÚBLICA                                                   

                  
                                                                                                                             

 

 
 

P á g i n a  | 70 
 

  

  

FLORESTOPOLIS GUARACI 

IBIPORÃ JAGUAPITÃ 
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 \ 

JATAIZINHO LUPIONÓPOLIS 

MIRASELVA 

PITANGUEIRAS 

PRADO FERREIRA 
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PRIMEIRO DE MAIO RANCHO ALEGRE 

ROLÂNDIA SABÁUDIA 
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URAÍ 

SERTANÓPOLIS TAMARANA 
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ANEXO XIV– MÍDIAS INTERNAS DE DIVULGAÇÃO 
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Fonte: URBTEC™ (2022) 
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Fonte: URBTEC™ (2022) 
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Fonte: URBTEC™ (2022) 
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ANEXO XV – MÍDIAS EXTERNAS DE DIVULGAÇÃO 

Figura 1: Publicação Jornal Valor 

 

Fonte: Jornal Valor (22/04/2022) 
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Figura 2: Publicação AEN 
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Fonte: Agencia Estadual de Notícias Paraná (26/04/2022) 
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Figura 3: Publicação Jornal do Oeste 
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Fonte: Jornal do Oeste (26/04/2022) 
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Figura 4: Publicação CBN Londrina 
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Fonte: CBN Londrina (27/04/2022) 


