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PLANO DE DESENVOLVIMENTO URBANO INTEGRADO DA REGIÃO METROPOLITANA DE 
MARINGÁ 

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 

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

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 
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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 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 

http://www.pduimaringa.com.br/
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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).  

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, 

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

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 

 

 



                                                                                                                                                                                                                     
 

 
 

P á g i n a  | 25 
 

PLANO DE DESENVOLVIMENTO URBANO INTEGRADO DA REGIÃO 
METROPOLITANA DE MARINGÁ 

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 DE PARTICIPAÇÃO DOS CENTROS DE APOIO 

MUNICIPAIS 

  

  

  

  

 

Atalaia Ivatuba 

Lobato Marialva 

Santa Fé Sarandi 

Paiçandu Munhoz de Mello 
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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.  

 


