3ª Reunião da Comissão de Infraestrutura de Londrina
Pauta de Reunião - Data: 29 de setembro de 2017
Membros Convidados:





Deputado Tiago Amaral – ALEP (Assembléia Legislativa)
Sr. Claudio Tedeschi – Presidente da ACIL (Associação Comercial)
Sr. Afrânio Brandão – Diretor Presidente da SRP (Sociedade Rural)
BrazilVersoza – Presidente doCEAL (Clube de Engenharia)


Possível participação de Nei Seco como substituto

 Sr. Valter Orsi – Sindimetal Londrina
 Sr. Rodrigo Zacaria – Presidente do Sinduscon Norte
 Sr. Antonio Caetano de Paula – Presidente da AML
Outros convidados:
 Sr. Sergio Selvatici – Superintendente Regional do DER
 Dr. Nelson Leal – DER


Possível participação do Sr. Paulo Montes Luz como substituto

 SraRosindaStremlow – Presidente da AEPIC
 Sr. José Nicolás Mejía – Superintendente do Grupo Folha Londrina
 Sr. Guilherme Mamprim – Gerente Obras e Conservação Econorte


Possível participação de engenheiro Dilson

 Eng. Mario Cesar Stamm
Pauta preparada por: Gabinete do Dep. Tiago Amaral
1. Atualização sobre as obras do aeroporto de Londrina, com as
informações existentes até o momento, e verificar próximas ações –
Dep. Tiago e Claudio
 Status e histórico do projeto apresentado por Rubens Bento em reunião
extraordinária e agora será compartilhado na reunião ordinária
 Falar sobre o projeto de ampliação e o status das desapropriações – Sr.
Nado Ribeirete, do Ippul, também estará presente

2. Apresentar o status das obras de duplicação da PR-445 – Pelo DER
 O Sr. Sérgio Selvatici e também o Sr. Paulo Montes Luz (diretor de
operações) estarão presentes
 O edital está pronto e será enviado até a próxima semana (com previsão
de duração de 2 meses)
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3. Discutir sobre o status dos projetos do contorno Norte – a ser feito
pela Econorte. Verificar também a possibilidade de subdividir o
trecho 2 do contorno
 O projeto do trecho 3 está pronto pela Econorte
 Os projetos dos trechos 1 e 2 bastante avançados, mas ainda
necessitam de aproximadamente de 1 mês para serem finalizados
 De acordo com DER, desapropriações serão por conta do estado e
dependem do projeto estar finalizados

4. Comentar sobre o mapa com todas as intervenções de
infraestrutura em Londrina – Claudio Tedeschi
 Sendo preparado para a apresentação na comissão, e será discutido por
Sr. Nado Ribeirete, presidente do Ippul

5. Definição dos projetos prioritários para a comissão a partir do
levantamento das necessidades e pontos principais já realizadas na
reunião anterior – membros da comissão
6. Definição de datas para a próxima reunião (usualmente última
sexta-feira do mês)
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