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ATA DA PRIMEIRA AUDIÊNCIA PÚBLICA 

Data: 11/05/2022 

Horário: 14h30min-17h 

Local Sede: Câmara Municipal de Maringá 

Endereço Sede: Av. Papa João XXIII, 239 - Zona 2, Maringá - PR, 87010-260  

Participantes: ANEXO I  

Transmissão: Canal do Youtube do PDUI-RMM 

Centros de Apoio Municipais (CAMs): ANEXO V, VII e VIII 

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

elaboração do Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado (PDUI) da Região 

Metropolitana de Maringá, 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 refere à Etapa 03 – 

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

município polo de Londrina, permitindo também a participação dos demais 25 municípios, 

componentes da Região Metropolitana, a partir dos Centros de Apoio Municipais, estruturas 

públicas em que a população pode acompanhar e manifestar-se a partir da plataforma Zoom.  

Memória 

A primeira Audiência Pública do Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado 

(PDUI) da Região Metropolitana de Maringá (RMM) se iniciou às 14h30min, dedicando os 

primeiros minutos para a inscrição e acomodação dos participantes presenciais e virtuais. 

A mestre de cerimônias deu as boas-vindas a todos em nome do Paranacidade, 

Serviço Social Autônomo vinculado à Secretaria do Desenvolvimento Urbano e de Obras 

Públicas do Estado do Paraná.  

A mesa de honra foi composta pelo diretor da empresa de consultoria URBTEC™, 

Sr. Gustavo Taniguchi; o coordenador do PDUI da URBTEC™, Sr. Luiz Masaru Hayakawa; a 

presidente do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Maringá (IPPLAM), Sra. 

Bruna Barroca — representando o prefeito de Maringá, Sr. Ulisses de Jesus Maia Kotsifas; o 

primeiro secretário da Câmara de Maringá, Sr. vereador Sidnei Telles — representando o 

legislativo maringaense; o superintendente da Casa Civil, Sr. Marcio Wozniack; o Sr. Edgar 

Silvestre — representando o escritório regional do Paranacidade em Maringá; o analista de 

https://www.youtube.com/channel/UCQ6GwT_v6nAs8JyZC8fTNDA


 
PDUI REGIÃO METROPOLITANA DE MARINGÁ 4 

desenvolvimento municipal e supervisor do contrato, Geraldo Luiz Farias — representando 

o Paranacidade; e o analista de desenvolvimento municipal e fiscal do contrato, Sr. Fernando 

Caetano — representando o Paranacidade;  

Além dessas autoridades, foi registrada a presença do coordenador regional da 

Casa Civil, Sr. Walter Guerlles e do vereador Sr. Mário Verri — primeiro vice-presidente da 

Câmara Municipal de Maringá — e vereadora Sra. Ana Lúcia Rodrigues. Prefeitos, técnicos 

e representantes dos municípios da RMM presentes virtualmente também foram saudados. 

A fala de abertura foi feita pelo analista de desenvolvimento municipal, Geraldo 

Luiz Farias — representando o Paranacidade. Geraldo agradeceu a receptividade dos 26 

municípios da Região e demonstrou felicidade em participar do processo de ampla parceria 

para um desenvolvimento urbano sustentável, inclusivo e igualitário. Pediu pelo apoio de 

todos os setores da sociedade civil e ressaltou que o evento estava sendo transmitido em 

todas as cidades da RMM por meio dos Centros de Apoio. Também deu agradecimentos 

especiais à dedicação em promover a participação nesta Audiência do assessor especial da 

Casa Civil, Sr. Edgar Silvestre — conhecido como “Deca”. Finalizou entregando a palavra 

para o Secretário do Desenvolvimento Urbano e de Obras Públicas, Sr. Augustinho Zucchi, 

que não pode estar presente no evento e discursou por meio de vídeo. 

O Secretário saudou todas as pessoas e agradeceu a participação das entidades da 

sociedade civil organizada, da Câmara Municipal de Maringá, de prefeitos, técnicos 

municipais e da comunidade cientifica da Região. Em seu discurso, reforçou a importância 

de discutir o ordenamento da RMM para a futura aplicação de políticas públicas que prezem 

pela qualidade de vida, pela preservação do meio ambiente e pelo desenvolvimento 

socioeconômico. Garantiu que todas as contribuições serão levadas em consideração para o 

PDUI, relembrando que é possível enviar considerações acerca da Audiência pelo site do 

PDUI em até 15 dias após o evento. 

Em seguida, discursou a presidente do IPPLAM, Sra. Bruna Barroca — 

representando o prefeito de Maringá, Sr. Ulisses Maia. Em sua fala, cumprimentou todas as 

autoridades e reiterou a importância do evento para a gestão regional e o desenvolvimento 

integrado.  Em busca de um planejamento territorial abrangente, comentou que o 

município-sede considera os assuntos metropolitanos em suas políticas públicas, por meio 

da Secretaria de Assuntos Metropolitanos e pela revisão do Plano Diretor. Reforçou a 

importância do diálogo e da participação popular e garantiu que o Instituto e a Prefeitura 

estão à disposição para contribuir para o bom funcionamento e a integração da Região 
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Metropolitana. 

A fala seguinte foi do vereador Sidney Telles, representando o presidente da 

Câmara Municipal de Maringá — vereador Mário Hossokawa. Sidney cumprimentou os 

presentes e expressou receptividade e motivação por parte da Casa de Lei para receber o 

evento. Compartilhou sua experiência em um fórum nacional de Regiões Metropolitanas, na 

qual percebeu a urgência do planejamento para evitar o acúmulo de problemáticas 

apresentadas por cidades maiores. Defendeu que através do debate e da visão técnica é 

possível chegar a uma legislação que faça com que todos os municípios cresçam com 

qualidade. 

O último a discursar foi o superintendente da Casa Civil, Sr. Marcio Wozniack, que 

também saudou as autoridades e comentou sobre as responsabilidades de seu cargo. 

Pontuou sobre os potenciais econômicos a serem explorados em municípios pequenos, e a 

necessidade de cooperação do município-polo em quesitos como investimentos em 

estrutura para indústrias. Afirmou que a união dos municípios é fundamental para o futuro 

da Região e garantiu que o governo estadual apoia a integração entre as prefeituras. 

A mesa de honra foi desfeita e a cerimonialista realizou a leitura dos 

Procedimentos Aplicáveis à Audiência Pública. Em seguida, o diretor da empresa de 

consultoria URBTEC™ Gustavo Taniguchi iniciou a Apresentação Técnica. 

Após as saudações e agradecimentos iniciais, o engenheiro civil Gustavo Taniguchi 

reforçou que é possível realizar contribuições sobre a presente Audiência em até 15 dias 

pelo site do PDUI da RMM. Adiantou que a apresentação (ANEXO IV) resumirá os resultados 

da terceira etapa do Plano, sintetizando o diagnóstico e propostas elaboradas. 

Relembrou que no site estão publicados todos os documentos do Plano na íntegra, 

e que a sociedade pode consultá-los e manifestar suas contribuições a qualquer momento, 

ensejando a construção coletiva do PDUI.  

Iniciou apresentando a URBTEC™, empresa de consultoria em planejamento 

urbano que foi a vencedora do processo licitatório para a realização deste Plano. 

Em seguida, comentou brevemente sobre a conceituação do Plano de 

Desenvolvimento Urbano Integrado (PDUI) e o histórico da composição das Regiões 

Metropolitanas no Brasil e no Paraná. Também explicou o que são as Funções Públicas de 

Interesse Comum (FPICs) e detalhou as que são priorizadas por este Plano (Mobilidade 

Metropolitana, Planejamento Territorial e Uso do Solo e Meio Ambiente).  

http://www.pduimaringa.com.br/
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Gustavo falou sobre as etapas do PDUI — que está na terceira fase, de Diagnósticos, 

Diretrizes e Propostas Setoriais Metropolitanas Prioritárias. Também apresentou os atores 

envolvidos no desenvolvimento do Plano, as equipes de supervisão, de apoio e de 

acompanhamento municipal. 

Após a introdução, Taniguchi explanou sobre os diagnósticos e propostas da FPIC 

de Planejamento Territorial e Uso do Solo. A análise do território foi realizada 

compatibilizando as informações dos planos diretores municipais e com o auxílio de 

metodologias como a Análise SWOT (Do inglês, forças, fraquezas, oportunidades e 

ameaças), quadros processuais, e síntese de convergências e divergências. 

Foram apresentados e detalhados mapas que ilustram os apontamentos dos 

estudos, considerando os eixos e leituras de compartimentos regionais, como a influência 

da estrutura rodoviária, as atividades agropecuárias e os recursos hídricos. Também foi 

exposto a caracterização de perímetros urbanos, os desafios processuais e os níveis de 

integração da Região no aspecto da FPIC em questão. 

Alguns dos princípios que regem as propostas são o predomínio dos interesses 

metropolitanos sem ferir as autonomias municipais, o compartilhamento de direitos e 

deveres entre os entes governamentais, e o macrozoneamento.  Todas as diretrizes e 

propostas podem ser consultadas na íntegra nos documentos disponíveis no site do PDUI. 

A segunda FPIC a ser apresentada foi a de Mobilidade Metropolitana. Nesse tema, 

o engenheiro civil destacou a dependência dos corredores viários, as problemáticas do 

transporte coletivo metropolitano e a sobrecarga do sistema rodoviário, além da 

oportunidade ferroviária que pode ser explorada futuramente. 

Os princípios se relacionam com o desenvolvimento sustentável, a equidade de 

acesso ao transporte, a redução de desigualdades, a segurança nos deslocamentos e a gestão 

democrática. Gustavo citou algumas das propostas elaboradas, mas reforçou que todas 

podem ser consultadas nos documentos publicados no site. 

Para a última FPIC, Meio Ambiente, foram analisados vários itens, como 

mananciais, resíduos sólidos, unidades de conservação, entre outras leituras. As análises 

realizadas envolveram o mapeamento de informações acerca de áreas de risco, 

licenciamento ambiental, recursos hídricos, e outros aspectos. 

Os princípios gerais que norteiam as diretrizes e propostas envolvem a 

conservação dos recursos naturais, as intervenções sem prejuízos, e o uso responsável dos 

http://www.pduimaringa.com.br/
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recursos hídricos. 

Após exemplificar algumas propostas, Taniguchi apresentou os próximos passos 

do PDUI, que se encaminha para a quarta fase — na qual haverá definições processuais.   

Finalizada a apresentação técnica, foi iniciada a etapa de participações da 

Audiência Pública. A cerimonialista detalhou a dinâmica das contribuições, que ocorreu de 

forma presencial e virtual. 

A primeira participante foi a vereadora Ana Lúcia Rodrigues, que cumprimentou 

os presentes e compartilhou sua experiência acadêmica sobre planejamento metropolitano. 

Lamentou que falta participação no Plano e se indignou com a inexistência de um ente 

interfederativo para gerenciar o processo. Reforçou que considera falha a condução do 

Paranacidade na questão da participação popular, e também criticou o uso de dados 

secundários desatualizados. 

Em resposta, Fernando Caetano, arquiteto e urbanista do Paranacidade e fiscal do 

contrato do PDUI da RMM, agradeceu a contribuição da vereadora e comentou que a 

execução deste Plano é um desafio. Concordou que é essencial que a governança seja 

instituída, e pede cooperação das diferentes instituições para que o PDUI “saia do papel”. 

O coordenador do PDUI da RMM da URBTEC™, Sr. Luiz Masaru Hayakawa, também 

teceu comentários, resgatando histórias sobre o desenvolvimento da Região Metropolitana 

de Maringá. Ressaltou a importância da integração dos municípios para o benefício da 

Região, citando exemplos de compensação ambiental e financeira. Falou também sobre as 

faixas rodoviárias e integração nacional. 

A participante seguinte foi Maria Antonia, representante do Instituto Água e Terra 

(IAT). Maria concordou com a fala anterior da vereadora Ana Lúcia, dizendo que a 

documentação está sendo produzida sem a devida participação dos interessados. Sugeriu 

utilizar informações da Associação dos Municípios do Setentrião Paranaense (Amusep) para 

o enriquecimento dos trabalhos. Pediu que houvesse um retorno das manifestações dos 

participantes. Também pediu pelo fomento a cursos que incentivem a permanência dos 

jovens nas áreas rurais. 

Gustavo agradeceu as contribuições e garantiu que será dado um retorno aos 

municípios sobre suas manifestações. Comentou que a maior parte dos dados utilizados são 

frutos dos planos diretores e de mobilidade municipais que estão sendo revisados 

atualmente, o que garante a qualidade e precisão das informações. 
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A próxima participação foi de Hermam Vargas, da Associação Brasileiras de Águas 

Subterrâneas. Em sua fala, ressaltou a necessidade de maior participação popular no Plano. 

Também pontuou sobre recursos naturais e pediu mais estudos sobre as atividades de 

mineração. Criticou a superficialidade da apresentação ao tratar de recursos hídricos e 

afirmou que é necessário levar em consideração os poços artesanais e a água subterrânea. 

Clamou por mais atenção pelos assuntos referentes aos recursos naturais. 

Em resposta, Taniguchi agradeceu as contribuições e afirmou que os geógrafos que 

trabalham no PDUI estão cientes dessas questões e o convidou para continuar contribuindo 

no Plano. Hayakawa também comentou, relembrando sobre o potencial dos poços 

artesianos e das nascentes da Região, considerando que o assunto continuará sendo 

estudado. 

O geólogo Gil Polidoro participou virtualmente e relembrou que a apresentação 

desta Audiência é apenas um resumo do que foi diagnosticado. Polidoro concordou com a 

importância das águas subterrâneas para a Região e agradeceu pelos dados concedidos 

anteriormente por Hermam Vargas, que estão nos relatórios completos. 

Em seguida, Fernando Caetano discursou sobre o planejamento e as dificuldades 

que identifica em sua experiência no Paranacidade. A vereadora Ana Lucia se manifestou, 

comentando sobre o recorte funcional da Região Metropolitana e a importância das FPICs 

para a identificação dos municípios integrantes, pontuando que considera que a saúde 

deveria ser incluída como FPIC deste PDUI. 

Por fim, o representante do escritório regional do Paranacidade em Maringá, Edgar 

Silvestre, fez uma fala de encerramento, na qual agradeceu a todos os presentes, dando 

destaque ao comprometimento dos 26 municípios que integram a RMM. Após seu discurso 

de encorajamento e mobilização, a cerimonialista deu por encerrada a Primeira Audiência 

Pública do Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado da Região Metropolitana de 

Maringá. 
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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 25 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.pduimaringa.com.br) em 5 dias úteis após o encerramento do período de contribuições.  

ANEXO VII – REGISTROS DA PARTICIPAÇÃO DO EVENTO VIA ZOOM 

 

 

 

http://www.pduimaringa.com.br/
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ANEXO VIII – EXEMPLOS DE REGISTROS FOTOGRÁFICOS DE PARTICIPAÇÃO DOS 

CENTROS DE APOIO MUNICIPAIS 

  

  

  

  

Atalaia Bom Sucesso 

Doutor Camargo Florida 

Iraguaçu Itambé 

Astorga 
Ângulo 
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Ivatuba Lobato 

Mandaguaçu Mandaguari 

Marialva Munhoz de Melo 

Paiçandu Pres. Castelo Branco 
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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.  

  

São Jorge Ivaí Sarandi 
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CONTRIBUIÇÕES VIA FICHAS ESCRITAS – EVENTO SEDE  

Remetente: Jeanne C. Versari 

Contribuição 

Registro da Ficha de Contribuição: 

 

Transcrição da Ficha de Contribuição: 

 O PDUI está sendo desenvolvido com alguma interrelação com o Plano 

de Mobilidade Urbana de Maringá? Ressalto a importância de considerar as 

diretrizes do PlanMob e alimentá-lo com informações da RM de Maringá. 

Atualmente são escassas as diretrizes para o aglomerado (PlanMob). 

Resposta Técnica 

Prezada,  

Primeiramente, agradecemos por sua contribuição ao Plano de 

Desenvolvimento Integrado (PDUI) da Região Metropolitana de Maringá! 

O PDUI está sendo desenvolvido de forma independente do Plano de 

Mobilidade de Maringá, sendo o PDUI decorrente da Concorrência Pública 
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001/2019 promovida pelo Estado do Paraná e o PlanMob decorrente da 

Concorrência 032/2018, promovida pela Prefeitura Municipal de Maringá. 

Visto que o PlanMob de Maringá começou a ser desenvolvido anteriormente, 

foi possível agregar alguns de seus dados ao Subproduto P3B do PDUI, o qual se 

refere à FPIC de Mobilidade Metropolitana. Além do acompanhamento dos 

relatórios técnicos disponibilizados, a equipe técnica de elaboração do PDUI 

também tem participado dos eventos públicos relativos ao PlanMob e realizou 

reunião específica para alinhamento entre os planos.   

Na elaboração do diagnóstico do Produto 03, dada a diferença de escala de 

planejamento, foram considerados apenas os fatores diagnosticados pelo PlanMob 

que possuem relevância metropolitana. Enquanto algumas análises abordam 

somente o município de Maringá, a Pesquisa de Origem e Destino (OD) realizada 

junto ao PlanMob, por exemplo, considera também os municípios de Paiçandu e 

Sarandi. Outras análises consideram também Mandaguaçu e Marialva.  

A partir disso, observa-se nos capítulos 2.1. Sistema de Mobilidade 

Metropolitana e 2.6. Modais Ativos, integrando o diagnóstico da FPIC de Mobilidade 

Metropolitana, algumas análises baseadas nos dados do PlanMob que se mostraram 

relevantes no contexto metropolitano do PDUI. Tais análises, por sua vez, também 

fundamentaram as diretrizes propostas no Subproduto P3B. 

Dentre as diretrizes elaboradas, a DIRETRIZ 01: Ordenamento do sistema 

viário metropolitano e redução de conflitos entre a ocupação urbana e a malha 

rodoviária, propõe a determinação de diretrizes de caráter metropolitano para 

expansão/qualificação do sistema viário urbano existente e a qualificação da 

infraestrutura de estradas rurais/rodovias existentes que possibilitam o 

deslocamento intermunicipal na região. 

Além desta, a DIRETRIZ 02: Fomento da utilização do transporte coletivo e 

da integração entre modais recomenda ao futuro Ente Metropolitano a elaboração 

de um plano de transporte coletivo para a RMM, de maneira a estruturar um sistema 

integrado de transporte na região. 

Além dessas e das outras diretrizes da FPIC, o PDUI também apresentará de 



 

31 

forma conjunta ao Macrozoneamento Metropolitano Proposto, uma Hierarquia 

Viária Metropolitana, a qual também levará em consideração as diretrizes viárias 

existentes na RMM. 

Se a senhora se refere a alguma diretriz específica do Plano de Mobilidade de 

Maringá que considere importante constar no PDUI, fique à vontade para nos 

indicar. 

Lembramos que mais definições a respeito dos processos de cada FPIC e do 

Modelo de Governança Interfederativa serão tratadas nas próximas etapas do PDUI. 

Portanto, a convidamos a continuar participando da elaboração do plano! 

No mais, agradecemos e nos mantemos à disposição! 
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CONTRIBUIÇÕES VIA FICHAS ESCRITAS – CENTROS DE APOIO 

MUNICIPAIS  

CENTRO DE APOIO MUNICIPAL DE FLÓRIDA  

Remetente: Lauíse A. Ungari 

Contribuição 

Registro da Ficha de Contribuição: 

 

Transcrição da Ficha de Contribuição: 

Por qual motivo Flórida não tem uma linha de transporte coletivo? 

Resposta Técnica 

Prezada, 

Agradecemos por sua contribuição ao Plano de Desenvolvimento Urbano 

Integrado (PDUI) da Região Metropolitana de Maringá (RMM)! 

Na elaboração do produto de diagnóstico e diretrizes para o PDUI da RMM, 

observou-se que o município de Flórida dispõe, atualmente, apenas de linha 

intermunicipal. Em relação ao transporte metropolitano, conforme o Regulamento 

do Transporte Coletivo Rodoviário Intermunicipal de Passageiros do Estado do 
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Paraná (2021)1, o DER pode converter uma linha intermunicipal em característica 

metropolitana mediante requerimento da transportadora ou ex-offício.  

A partir das proposições do PDUI para a área de mobilidade metropolitana, 

espera-se estruturar o planejamento conjunto do transporte metropolitano, 

favorecendo a integração dos municípios da região.   

Agradecemos e nos mantemos à disposição! 

 

Remetente: Maria Luiza Begnossi 

Contribuição 

Registro da Ficha de Contribuição: 

 

 

Transcrição da Ficha de Contribuição: 

O que nosso município ganha se mantendo na região metropolitana? 

 
1 Aprovado pelo Decreto Estadual n° 1.821/2000, atualizado em 2021.  
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Resposta Técnica 

Prezada, 

Agradecemos por sua contribuição ao Plano de Desenvolvimento Urbano 

Integrado (PDUI) da Região Metropolitana de Maringá (RMM)! 

Com a estruturação do ente metropolitano na próxima etapa de elaboração 

do Plano os ônus e bônus de participação dos municípios na Região Metropolitano 

serão elucidados em maior detalhe. Por enquanto, é possível considerar alguns 

benefícios gerais garantidos aos municípios participantes de uma região 

metropolitana, tais como: Assessoria técnica do Ente Metropolitano; Participação 

nos Conselhos Metropolitanos; Participação na elaboração dos Planos de 

Desenvolvimento Urbano Integrado da RM; Acesso aos recursos públicos 

direcionados às regiões metropolitanas. Por outro lado, é possível citar algumas 

obrigações gerais dos municípios participantes de uma região metropolitana, tais 

como: Revisar o Plano Diretor Municipal para atender ao disposto no Plano de 

Desenvolvimento Urbano Integrado da RM; Acatar as decisões do Conselho 

Metropolitano, inclusive o repasse de competência sobre a gestão dos serviços 

identificados como Funções Públicas de Interesse Comum – FPICs, podendo incluir 

questões sobre transporte público, saneamento, uso e ocupação do solo e outras; 

Contribuir com recursos humanos e materiais para a gestão da RM. 

Recomendamos que a senhora siga acompanhando as próximas etapas do 

Plano em que, conforme mencionado anteriormente, serão detalhados os benefícios 

e responsabilidades dos municípios ao participar da Região Metropolitana de 

Maringá.  

Agradecemos e nos mantemos à disposição! 
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Remetente: Milton Cesar Moreira 

Contribuição 

Registro da Ficha de Contribuição: 

 

Transcrição da Ficha de Contribuição: 

Quais os pontos positivos e negativos para uma conclusão melhor? 

Resposta Técnica 

Prezado, 

Agradecemos por sua contribuição ao Plano de Desenvolvimento Urbano 

Integrado (PDUI) da Região Metropolitana de Maringá (RMM)! 

Com a estruturação do ente metropolitano na próxima etapa de elaboração 

do Plano os ônus e bônus de participação dos municípios na Região Metropolitano 

serão elucidados em maior detalhe. Por enquanto, é possível considerar alguns 

benefícios gerais garantidos aos municípios participantes de uma região 

metropolitana, tais como: Assessoria técnica do Ente Metropolitano; Participação 

nos Conselhos Metropolitanos; Participação na elaboração dos Planos de 

Desenvolvimento Urbano Integrado da RM; Acesso aos recursos públicos 

direcionados às regiões metropolitanas. Por outro lado, é possível citar algumas 
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obrigações gerais dos municípios participantes de uma região metropolitana, tais 

como: Revisar o Plano Diretor Municipal para atender ao disposto no Plano de 

Desenvolvimento Urbano Integrado da RM; Acatar as decisões do Conselho 

Metropolitano, inclusive o repasse de competência sobre a gestão dos serviços 

identificados como Funções Públicas de Interesse Comum – FPICs, podendo incluir 

questões sobre transporte público, saneamento, uso e ocupação do solo e outras; 

Contribuir com recursos humanos e materiais para a gestão da RM. 

Recomendamos que o senhor siga acompanhando as próximas etapas do 

Plano em que, conforme mencionado anteriormente, serão detalhados os benefícios 

e responsabilidades dos municípios ao participar da Região Metropolitana de 

Maringá.  

Agradecemos e nos mantemos à disposição! 
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CENTRO DE APOIO MUNICIPAL DE LOBATO  

Remetente: Tihara Keli Maciel Siqueira Mantovani 

Contribuição 

Registro da Ficha de Contribuição: 

 

 

Transcrição da Ficha de Contribuição: 

Gostaria de sugerir que seja estimulado a participação efetiva dos 

representantes dos municípios de pequeno porte que compõem a Região 

Metropolitana de Maringá. 

Resposta Técnica 

Prezada, 

Agradecemos por sua contribuição ao Plano de Desenvolvimento Urbano 

Integrado (PDUI) da Região Metropolitana de Maringá (RMM)! 

A participação dos municípios no PDUI ocorre primeiramente a partir do 

envolvimento dos representantes na Equipe de Acompanhamento Municipal (EAM). 

Os técnicos da EAM são convidados para todos os eventos públicos e são motivados 
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a participar com suas contribuições sugestões e críticas. A atuação do Paranacidade 

e da Casa Civil, nesse sentido, também são essenciais para realizar o contato e 

mobilizar os municípios da RMM. 

Os eventos públicos são a principal forma de exposição dos trabalhos que 

estão sendo realizados e de recolhimento dessas contribuições trazidas pela 

população. Nesse sentido, ressaltamos o papel dos Centro de Apoio Municipais 

(CAMs), propostos com base no Ofício Circular 005/2021 do Ministério Público do 

Estado do Paraná (CAOP-MAHU), com o objetivo de democratizar o acesso às 

Audiências Públicas e valorizar a participação de cada município da Região 

Metropolitana de Maringá. 

Ressaltamos que a 1ª Audiência Pública do PDUI da RMM, realizada em 11 de 

maio de 2022, foi o primeiro evento público do plano. O Plano de Trabalho prevê 

ainda a realização de mais duas audiências públicas, uma conferência metropolitana 

e duas oficinas técnicas – todos eventos abertos a serem realizados nas próximas 

etapas do PDUI. 

Evidenciamos também a importância de participação dos municípios de 

pequeno porte, já que estes por vezes são os mais impactados pelas diretrizes 

metropolitanas, pelo estabelecimento da governança interfederativa e pelo 

pertencimento à região metropolitana em si. 

Por esse motivo, se a senhora tiver alguma sugestão específica de estímulo à 

participação desses municípios, fique à vontade para nos enviar. 

Quanto às próximas etapas, continue acompanhando seu e-mail e o site do 

plano (www.pduimaringa.com.br) para ser informada dos próximos eventos! 

Agradecemos e nos mantemos à disposição! 

  

http://www.pduimaringa.com.br/
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CENTRO DE APOIO MUNICIPAL DE SANTA FÉ  

Remetente: Onéia Cardoso de Morais Silva 

Contribuição 

Registro da Ficha de Contribuição: 

 

 

Transcrição da Ficha de Contribuição: 

Gostaria de saber se de fato foi feito um levantamento de reservas ambientais 

em nossa região, se estas informações poderiam nos ser fornecidas para uso em 

possíveis solicitações para ICMS Ecológico.  

Resposta Técnica 

Prezada, 

Os diagnósticos ambientais do PDUI da RMM foram feitos com base em dados 

secundários, disponibilizados por fontes oficiais – tais como Secretarias de Estado, 

Institutos de Pesquisa, entre outros.  

Essas informações estão sendo sistematizadas em uma base de dado própria 
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ao PDUI para os 26 (vinte e seis) municípios que compõem a Região Metropolitana 

atualmente. Os dados serão disponibilizados ao Serviço Social Autônomo 

Paranacidade na conclusão dos trabalhos, podendo ser solicitados pelos municípios.  

Agradecemos por sua contribuição ao Plano de Desenvolvimento Urbano 

Integrado (PDUI) da Região Metropolitana de Maringá (RMM)! 

 

 

CONTRIBUIÇÕES VIA SITE  

Remetente: Antonio Aparecido Fortunato da Silva 

Contribuição 

Sugerimos que a Amusep, para a próxima Audiência mobilize ainda mais a 

participação de todos os municípios. Este é um março primordial para a 

consolidação da RMM. Precisamos urgente de uma Análise de Conjuntura Social, 

Econômica de cada município integrante da RMM. Com esses dados definidos em 

todas as áreas (saúde, educação, comércio, indústria, turismo, agro negócio, etc), 

será possível traçar metas e diretrizes que nortearao as políticas públicas a serem 

implantadas na RMM, para o fomento do desenvolvimento local e regional integrado 

e sustentável... Obrigado. 

Resposta Técnica 

Prezado, 

Primeiramente, agradecemos por sua contribuição ao Plano de 

Desenvolvimento Integrado (PDUI) da Região Metropolitana de Maringá! 

A participação da AMUSEP se faz a partir de sua representação dentro da 

Equipe de Apoio do PDUI. Verificaremos a possibilidade de colaboração com a 

associação para a convocação de mais representantes municipais. Destacamos a 

importância de mobilizações como essa para o fortalecimento da RMM e construção 

conjunta do plano metropolitano! 

Dentro do PDUI, estão sendo desenvolvidos estudos focados nas três Funções 

Públicas de Interesse Comum (FPICs) priorizadas: Uso do Solo Metropolitano, 
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Mobilidade Metropolitana e Meio Ambiente, conforme estabelecido pelo Termo de 

Referência. Algumas das questões trazidas pelo senhor estão sendo abordadas 

dentro dessas três FPICs. 

A partir da aprovação do PDUI e instituição do Ente Interfederativo, 

entretanto, a realização de novos estudos e aprofundamento quanto a outras 

temáticas como a saúde, educação, economia, entre outros, poderão ser 

desenvolvidos pelo corpo técnico. A inclusão de novas FPICs, por exemplo, também 

será possível a partir das revisões do PDUI. Este órgão metropolitano terá um 

importante papel na articulação dos municípios para a identificação das demandas 

da região e na mobilização para atendê-las. 

Lembramos que as definições a respeito dos do Modelo de Governança 

Interfederativa serão desenvolvidas ao longo das próximas etapas do plano. 

Portanto, contamos com a sua participação e continuamos à disposição! 
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Remetente: Maria Antonia Barros Freire Silva 

Contribuição 

Elaborar programas de cursos voltados ao empreendedorismo, objetivando 

a permanência dos jovens na área rural. O estabelecimento de tais programas, em 

parceria com as universidades, faculdades empresas e governo, seriam ofertados 

com toda a infraestrutura de espaço, material e humana, presencial ou a distância, 

haja vista o êxodo dos jovens para as regiões urbanizadas, ficando no campo a mão 

de obra envelhecida. 

Resposta Técnica 

Prezada, 

Agradecemos pela contribuição ao Plano de Desenvolvimento Urbano 

Integrado (PDUI) da Região Metropolitana de Maringá (RMM)! 

A elaboração do PDUI da RMM está de desdobrando a partir das três Funções 

Públicas de Interesse Comum (FPICs) priorizadas: Uso do Solo Metropolitano, 

Mobilidade Metropolitana e Meio Ambiente, conforme estabelecido pelo Termo de 

Referência. Portanto, o diagnóstico, as diretrizes e propostas setoriais 

metropolitanas prioritárias foram direcionadas a essas temáticas em um primeiro 

momento. 

A partir de sua constituição, o Ente Interfederativo poderá aprofundar as 

temáticas citadas na contribuição, assim como diversas outras pertinentes ao 

desenvolvimento regional, inclusive englobando estas com FPIC nas revisões do 

PDUI. O órgão metropolitano poderá ainda articular as entidades citadas, como 

instituições de ensino, empresas e o governo estadual para viabilizar a oferta de 

cursos de empreendedorismo e outros. 

Em todo caso, verificaremos com a equipe técnica a possibilidade de inclusão 

de sua sugestão de forma integrada às três FPICs que estão sendo tratadas no PDUI. 

Lembramos também que as definições a respeito do funcionamento do Ente 

Interfederativo serão desenvolvidas nas próximas etapas do plano. Contamos com a 

sua participação e nos mantemos à disposição!  
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Remetente: Mika Yada Noguchi 

Contribuição 

Boa tarde. Acompanhei virtualmente a Audiência do PDUI. Os Eixos temáticos 

Mobilidade, Uso do Solo, Áreas de preservação Ambiental são temas interligadas 

impossíveis de serem discutidas isoladamente, principalmente qdo se trata de 

parcelamentos que vem surgindo lindeiros ao município de Maringá, divisas com 

Marialva, Sarandi, Paiçandu, Floresta em Macrozonas rurais. Medidas legais devem 

ser adotadas para coibir a surgência de cinturão de cunho urbano, aprovado pelas 

cidades de menor porte que se aproveitam da infra estrutura da cidade vicinal, 

aportando como se fossem novos bairros de Maringá. Para ordenamento territorial, 

não há outro meio se não criarmos LEIS. Obrigada 

Resposta Técnica 

Prezada, 

Primeiramente, agradecemos por sua contribuição ao Plano de 

Desenvolvimento Integrado (PDUI) da Região Metropolitana de Maringá! 

Os loteamentos urbanos das áreas pertencentes aos municípios 

metropolitanos deverão passar por anuência prévia da autoridade metropolitana, 

conforme estabelecido pelo Art. 13 da Lei Federal n° 6.766, de 19 de dezembro de 

1979. Já os loteamentos em área rural devem ser licenciados pelo INCRA, enquanto 

a fiscalização destes cabe à prefeitura municipal. 

A partir de sua instituição, o Ente Interfederativo poderá conceder apoio 

técnico aos municípios nos processos de licenciamento e fiscalização dos 

loteamentos, evitando situações de ocupações incompatíveis com a área rural. 

Ainda, o Macrozoneamento Metropolitano proposto, disponível no 

Subproduto P3E do PDUI, estabelece diretrizes e parâmetros de ocupação para toda 

a RMM. Conforme estabelecido pelo Estatuto da Metrópole (Lei Federal 13.089, de 

12 de janeiro de 2015) em seu Art. 10, § 3º, os municípios deverão adaptar seus 

Planos Diretores ao Macrozoneamento Metropolitano a partir da instituição do 

PDUI.  
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Nesse sentido, além do auxílio do Ente Interfederativo, o Macrozoneamento 

atuará como instrumento essencial para coibir ocupações incoerentes com as 

diretrizes estabelecidas pelo PDUI. 

Agradecemos e nos colocamos à disposição! 

Remetente: Otávio H. Garcia de Almeida 

Contribuição 

Com relação a mobilidade metropolitana, o sistema de transporte seria por 

meio da empresa vencedora da licitação de transporte público da cidade de Maringá 

(atual TCCC ou futura vencedora de possível licitação), ou continuaria sendo por 

meio de empresas privadas que já realizam o serviço de transporte tais como: 

Garcia, Vichetur, Transline, entre outros? 

Com relação as preocupações aventadas nas duas reuniões a respeito de 

mananciais e zonas de preservação ambiental. O município de Maringá explora de 

forma direta o Rio Pirapó para abastecer a cidade, os outros municípios exploram 

de forma indireta o Rio, em seus lençois, poços, córregos ou nascentes e em menor 

volume. Como ficaria a análise para abastecimento de novos empreendimentos? A 

análise seria por órgão externo ao ente metropolitano, tal como IAT? Ou, também 

seria necessário a anuência de uma secretaria ambiental do ente metropolitano? 

Com relação a coleta de lixo, reciclagem, locais de transbordo e sistema de 

esgoto sanitário. Muitas das cidades que participam do Plano possuem aterros 

pequenos e sem controle técnico, coleta de resíduos recicláveis deficitária e não há 

rede coletora de esgoto instalada no município. Essa infraestrutura urbana, tão 

necessária para o desenvolvimento das cidades menores, faria parte do Plano? 

Com relação a forma de análise e aprovação de projetos de empreendimentos 

residenciais, comerciais e industriais; seria de autonomia do município onde será 

executada a planta a análise e aprovação da mesma ou haverá necessidade de 

anuência do ente metropolitano para esses projetos de grande porte. Tenho 

preocupação com relação a tal fato devido a atual obra de duplicação da PR-317 e 

potencial crescimento do município. 

Gostaria de saber qual seria a autonomia da cidade a partir do momento de 
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adesão a Região Metropolitana? Será determinado o limite para aprovações de leis, 

ementas, zoneamentos urbanos, leis complementares, entre outros, pelo próprio 

município e o que dependerá da anuência do ente metropolitano? 

 

Resposta Técnica 

Prezado, 

Primeiramente, agradecemos por sua contribuição ao Plano de 

Desenvolvimento Integrado (PDUI) da Região Metropolitana de Maringá! 

Com relação ao sistema de transporte metropolitano, a gestão será realizada 

pelo Ente Interfederativo, a ser estabelecido após a institucionalização do PDUI. 

Lembramos que as definições dos processuais de cada Função Pública de Interesse 

Comum (FPIC) e quanto ao Modelo de Governança Interfederativa serão 

desenvolvidas ao longo das próximas etapas de elaboração do Plano. 

Quanto aos mananciais e zonas de preservação ambiental, o licenciamento 

ambiental para novos empreendimentos continuará sendo feito pelo IAT, enquanto 

o Ente Interfederativo poderá acompanhar esse processo. Ressaltamos que as áreas 

de mananciais foram demarcadas no Macrozoneamento Municipal Proposto, o qual 

pode ser conferido no Subproduto P3E. A partir da instituição do PDUI, os 

municípios deverão adaptar seus Planos Diretores ao Macrozoneamento 

Metropolitano, conforme estabelecido pelo Estatuto da Metrópole (Lei Federal 

13.089, de 12 de janeiro de 2015) em seu Art. 10, § 3º. Desse modo, as áreas 

demarcadas como Macrozona de Mananciais deverão respeitar os objetivos e 

parâmetros estabelecidos pelo PDUI, de forma a garantir a preservação das áreas de 

abastecimento público. 

Quanto aos questionamentos referentes ao sistema de esgotamento sanitário 

e abastecimento hídrico, ressaltamos que essas temáticas não estão sendo tratadas 

como FPICs Prioritárias do PDUI da RML, visto que estas são contempladas a nível 

estadual pela Lei Complementar nº 237, de 9 de julho de 2021. A legislação 

mencionada institui as microrregiões dos serviços públicos de abastecimento de 

água e de esgotamento sanitário. Essas unidades territoriais, portanto, são a 
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referência para a gestão do saneamento no Estado do Paraná. 

Já o manejo de resíduos sólidos da RMM é tratado no PDUI e será gerido pelo 

Ente Interfederativo a partir de sua instituição. O Subproduto 3C, dedicado à FPIC 

de Meio Ambiente, apresenta no capítulo 3.3 Resíduos Sólidos o diagnóstico da 

temática para a região e no capítulo 4.1 Detalhamento das Propostas, as diretrizes e 

propostas para a FPIC. Neste último, o plano propõe em sua Diretriz 05, a 

regionalização da prestação de serviços de coleta e tratamento dos resíduos sólidos 

e tem como propostas estratégicas (i) a elaboração de um Plano Metropolitano para 

a Universalização dos Serviços de Coleta e Tratamento de Resíduos Sólidos Urbanos, 

(ii) a elaboração e implantação de Projeto para a Constituição e Implantação do 

Sistema Metropolitano Consorciado para a Gestão Integrada dos Resíduos Sólidos, 

(iii) a elaboração de Projeto para Implantação da Central Regional de Tratamento e 

de Valorização dos Resíduos Sólidos da RMM e (iv) a elaboração e implantação de 

Projeto de Encerramento dos Lixões e de Recuperação Ambiental das Áreas 

Degradadas. 

Em relação à análise e aprovação de projetos na RMM, a emissão do alvará 

prosseguirá sendo uma atribuição municipal. O Ente Interfederativo poderá prestar 

apoio técnico aos municípios nesse sentido. No caso de grandes empreendimentos, 

o Ente poderá, ainda, determinar áreas prioritárias para aplicação de instrumentos 

como Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV), entre outros. 

Já com relação à aprovação de projetos de loteamento, a Lei Federal n° 6.766, 

de 19 de dezembro de 1979, a qual dispõe sobre o parcelamento do solo urbano, 

determina em seu Art. 13 que o loteamento da área de um município que integra 

uma região metropolitana, deverá passar por anuência prévia da autoridade 

metropolitana. Portanto, além da aprovação dos loteamentos pelo município e por 

outras instâncias que couberem, como ocorre atualmente, será necessário consultar 

o Ente Interfederativo. 

Em geral, conforme preconiza o Estatuto da Metrópole em seu Art. 7°, o órgão 

metropolitano será responsável pela gestão dos processos relativos às FPICs. No 

caso do PDUI da RMM, estas funções públicas priorizadas são o Uso do Solo 

Metropolitano, a Mobilidade Metropolitana e o Meio Ambiente. Quando 
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estabelecido, o ente poderá avaliar e estabelecer processos para outras temáticas a 

partir da revisão do PDUI. 

Lembramos que a governança interfederativa deve respeitar a autonomia de 

cada ente da Federação, conforme colocado pelo Estatuto da Metrópole em seu Art. 

6°. O município é aquele que tem mais conhecimento a respeito de sua própria 

realidade, mantendo contato direto com suas demandas e necessidades. Portanto, 

questões que dizem respeito ao município e não atingem os outros municípios 

metropolitanos continuarão sendo de responsabilidade municipal. Assim como as 

questões municipais que tenham relevância metropolitana, serão levadas ao Ente 

Interfederativo.  

Destacamos que todos os municípios da RMM integrarão o Ente 

Interfederativo, viabilizando participação direta e mais efetiva na gestão da região 

metropolitana. Dessa forma, o Ente permitirá a ação integrada dos municípios, junto 

ao Estado e a Agência Metropolitana, possibilitando que todos os municípios 

integrantes exponham melhor suas demandas, em articulação com as entidades 

pertinentes. 

Conforme mencionamos acima, essas definições específicas dos processos de 

cada FPIC e do Modelo da Governança Interfederativa serão abordadas nas 

próximas etapas do PDUI. Portanto, convidamos o senhor a continuar participando 

dos eventos que acontecerão na sequência e acompanhando os relatórios e notícias 

que serão publicados no site do plano: www.pduimaringa.com.br. 

No mais, agradecemos sua contribuição e seguimos à disposição! 
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Remetente: Raimundo Fernandes da Costa 

Contribuição 

Por que Bom Sucesso está fora da mobilidade urbana da região 

metropolitana de Maringá. Pergunto por que tem circular até Itambé de um lado e 

de outro até Jandaia e Bom Sucesso nada. Haja visto que tem trabalhadores daqui 

trabalhando na região inclusive em Maringá. 

Resposta Técnica 

Prezado, 

Agradecemos por sua contribuição ao Plano de Desenvolvimento Integrado 

(PDUI) da Região Metropolitana de Maringá (RMM)! 

Primeiramente, esclarecemos que o município de Bom Sucesso está 

contemplado dentro da Função Pública de Interesse Comum (FPIC) de Mobilidade 

Metropolitana. A dinâmica da mobilidade da RMM é determinada pelo conjunto das 

diversas relações estabelecidas entre seus municípios. Por ser uma dinâmica 

complexa, foi necessário estabelecer os Níveis de Integração como forma de melhor 

compreender essas relações, para então definir em qual grau os municípios terão de 

planejar as ações voltadas à mobilidade em conjunto com os demais. 

Para isso, foram definidos cinco critérios: (i) transporte coletivo integrado; 

(ii) conexão entre as malhas viárias urbanas; (iii) ampliação da infraestrutura 

regional através de novas obras/projetos; (iv) movimentos pendulares e 

deslocamentos através do transporte coletivo e (v) presença de infraestrutura 

viária de conexão regional. 

A partir disso, tem-se que, apesar de Bom Sucesso apresentar um número 

significativo de deslocamentos diários para Maringá, essas médias foram inferiores 

a outros municípios. A ausência de linhas metropolitanas de transporte coletivo, por 

exemplo, também foi um indicador que posicionou o município no 5º Nível de 

Integração. 

Entretanto, tal classificação não inibe a necessidade de se estudar e propor 

melhorias para a mobilidade em toda a região, incluindo os municípios enquadrados 
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em todos os Níveis de Integração. 

Como exemplo prático, destacamos que a DIRETRIZ 02: Fomento da 

utilização do transporte coletivo e da integração entre modais da FPIC de 

Mobilidade Metropolitana propõe que seja elaborado um plano de transporte 

coletivo, de forma a atualizar dados de deslocamento metropolitano por transporte 

coletivo e prever outras ações para qualificação do transporte coletivo. Bom 

Sucesso, assim como todos os municípios da RMM, está considerado nessa proposta 

estratégica, além de outras. 

Ressaltamos também que, após sua instituição, o Ente Interfederativo 

permitirá a ação integrada dos municípios da Região, junto ao Estado e a Agência 

Metropolitana, possibilitando que municípios como Bom Sucesso exponham melhor 

suas demandas, em articulação com as entidades pertinentes. 

Lembramos que mais definições a respeito dos processos de cada FPIC e do 

Modelo de Governança Interfederativa serão elaboradas nas próximas etapas do 

plano. Portanto, contamos com a sua participação e seguimos à disposição! 
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Remetentes: Luanderson Luiz da Silva, Lucas Francisco Rodrigues 

Tognato, Patrícia Salvador Candido, Rafael Rosetto Ribeiro. 

Contribuição 

Ente-federativo ser formado por técnicos dos municípios da região 

metropolitana, bem como membros da AMUSEP, além disso é necessário que haja maior 

participação de vereadores e prefeitos nestas discussões, uma vez que os mesmos são 

os gestores locais e que apresentam força política para executar as ações propostas 

neste plano; 

Foi observado por exemplo que o município de Mandaguari está inserido em 

uma região de interesse ambiental, tendo em vista que está dentro da área de manancial 

compartilhada. É possível observar que as propostas incluem a instalação de unidades 

de conservação, parques e áreas estratégicas de conservação e preservação. Contudo, 

não foi apresentado de que maneira se viabilizará tais propostas. O município terá 

prioridade na captação de recursos financeiros para elaboração e execução de projetos 

que atendam este interesse? Quem irá elaborar estes projetos os técnicos municipais 

ou os técnicos do órgão metropolitano? O município terá maior participação na 

arrecadação do ICMS Ecológico? Quais as facilidades de implantação de pagamento por 

serviços ambientais – PSA citadas no diagnóstico?; 

Instituir um órgão metropolitano (assim como citado no material) no qual será 

responsável pela capacitação permanente dos técnicos municipais. Visto que é 

necessária uma equidade na análise dos processos da região metropolitana, exemplo: 

aprovação de projetos (arquitetônicos, loteamentos, desmembramentos), análise de 

EIV/RIMA entre outros;  

É importante frisar, que o Município de Mandaguari teve o seu Plano Diretor 

revisado e aprovado em dezembro de 2021 e que nele já consta os cuidados com as 

áreas de manancial, apresentando no seu macrozoneamento a Zona de Manancial-ZM 

e no Zoneamento Urbano a Zona de Ocupação Controlada – ZOC, Zona Residencial 3 – 

ZR3, Zona Comercial 3 – ZC3, Zona de Comércio e Serviço 2 – ZCS2 e a Zona Industrial 1 

– ZI1, nas quais apresentam parâmetros mais restritivos de uso e ocupação do solo em 
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razão de estarem em áreas de manancial;  

Sugerimos que os próximos eventos sejam realizados presencialmente com a 

equipe técnica de acompanhamento e os agentes políticos, pois acreditamos que desta 

maneira irá ocorrer maior integração, fomentando maiores discussões e trocas de 

experiências. Também sugerimos que se mantenha a transmissão online para aqueles 

que não puderam participar presencialmente do evento. 

Resposta Técnica 

Prezados, 

Agradecemos por sua contribuição ao Plano de Desenvolvimento Integrado 

(PDUI) da Região Metropolitana de Maringá (RMM)! 

Em relação às solicitações sobre a participação das lideranças políticas no 

novo ente metropolitano, bem como sobre os processos implicados na 

implementação da nova governança, destacamos que estes temas serão tratados em 

maior detalhe nas próximas etapas do Plano.  

A Etapa 04 – Definição de processos referentes às FPICs priorizadas tem 

como objetivos principais: (i) o reconhecimento dos processos relacionados à 

gestão de cada uma das Funções Públicas de Interesse Comum (FPICs) prioritárias 

da RMM; (ii) Proposição de processos de gestão para cada uma das FPICs em nível 

metropolitano; (iii) Identificação das adaptações necessárias às gestões municipais 

para atendimento do interesse metropolitano na gestão de cada uma das FPICs; (iv) 

Indicação dos custos e responsabilidades dos integrantes municipais na futura 

Governança Interfederativa.  

Ressaltamos ainda que, na elaboração do presente Plano, as lideranças 

políticas locais têm sido convidadas a participar dos eventos e há representantes 

locais na Equipe de Acompanhamento do Plano. Há também representantes das 

associações de município da região na Equipe de Apoio do Plano.  

No que diz respeito ao formato dos eventos, nós agradecemos a contribuição 

e iremos considera-la no planejamento e organização das demais atividades. No 

mais, agradecemos sua contribuição e seguimos à disposição! 
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CONTRIBUIÇÕES VIA DESPACHO 

 

 



 

53 



 
PDUI REGIÃO METROPOLITANA DE MARINGÁ 54 



 

55 



 
PDUI REGIÃO METROPOLITANA DE MARINGÁ 56 



 

57 



 
PDUI REGIÃO METROPOLITANA DE MARINGÁ 58 



 

59 



 
PDUI REGIÃO METROPOLITANA DE MARINGÁ 60 



 

61 
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Resposta Técnica 

Em virtude do volume de conteúdo encaminhado pelo Grupo Gestor de 

Revisão do Plano Diretor de Maringá, as contribuições seguem sendo avaliadas pela 

equipe técnica de elaboração do PDUI, devendo a resposta técnica ser publicitada 

em ata o mais brevemente possível.  
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ATALAIA 

FLORESTA IGUARAÇU IGUARAÇU ITAMBÉ 

ÂNGULO DOUTOR CAMARGO BOM SUCESSO 

ANEXO X– LISTA DE PRESENÇA CENTROS DE APOIO MUNICIPAIS  
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ITAMBÉ LOBATO 

MUNHOZ DE MELLO 

IVATUBA JANDAIA DO SUL 

MANDAGUAÇU MANDAGUARI MARIALVA 
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OURIZONA SÃO JORGE DO IVAÍ PAIÇANDU SÃO JORGE DO IVAÍ 

SARANDI SARANDI 
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ANEXO XI – ATAS CENTROS DE APOIO MUNICIPAL 

  ATALAIA ÂNGULO 
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  BOM SUCESSO IRAGUAÇU 
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  ITAMBÉ IVATUBA 
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  LOBATO JANDAIA DO SUL 
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  MANDAGUAÇU MANDAGUARI 
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  MARIALVA MUNHOZ DE MELO 
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  OURIZONA PAIÇANDU 
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  SARANDI SÃO JORGE DO IVAÍ 
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  SARANDI 
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ANEXO XII – MÍDIAS MUNICIPAIS 

  

  

  

  

ASTORGA ATALAIA 

CAMBIRA FLORIDA 

ITAMBÉ IVATUBA 

JANDAIA DO SUL LOBATO 
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MARIALVA 

MANDAGUARI 

NOVA ESPERANÇA 

PRESIDENTE CASTELO BRANCO 

MANDAGUAÇU 

SANTA FÉ 

PAIÇANDU OURIZONA 
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  SÃO JORGE DO IVAI SARANDI 
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ANEXO XIII – MÍDIAS INTERNAS 
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ANEXO IV – MÍDIAS EXTENAS 

Figura 1: Publicação Jornal do Povo 

 

Fonte: Jornal do Povo (23/04/2022) 
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Figura 2: Publicação Agência Estadual de Notícias 
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Fonte: Agencia Nacional de Notícias Paraná (27/04/2022) 
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Figura 3: Publicação O Maringá 
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PDUI REGIÃO METROPOLITANA DE MARINGÁ 92 

 

Fonte: O Maringá (02/05/2022) 
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Figura 4: Publicação O Maringá 
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Fonte: O Maringá (02/05/2022) 
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Figura 5: Publicação O Maringá 
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Fonte: O Maringá (04/05/2022) 
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Figura 6: Publicação Prefeitura de Maringá 
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Fonte: Prefeitura de Maringá (13/05/2022) 


