10ª Reunião da Comissão de Desenvolvimento e
Infraestrutura de Londrina e Região
Data: 28 de março de 2019
Membros e Participantes:














Deputado Tiago Amaral – ALEP
Fernando Moraes – ACIL (Associação Comercial)
Claudio Tedeschi - Sercomtel
Antônio Sampaio e Afrânio – SRP (Sociedade Rural)
Rodrigo Zacaria – Sinduscon
Brazil Versoza – CEAL – Clube de Engenharia
Dra Beatriz Tamuri – AML
Rosinda Stremlow - AEPIC
Sr. Sergio Selvatici – DER
Sr. Ademir Gauto – Superintendente Infraero
Bruno Ubiratã e Atacy Junior – Codel
José do Carmo e Conrado – Pref. e vice-pref. de Cambé
Outros convidados em lista de presença anexa

Ata preparada por Carlos Eduardo Flesch – Gestor de Projetos da Comissão de Infraestrutura

Resumo da Pauta:
1. Abertura e apresentação sobre o andamento da comissão
2. Atualização dos projetos conduzidos
3. Reunião com Exmo Governador e Planos para 2019
4. Avaliação de ingresso de novos membros na comissão
Detalhamento da reunião:
1 – A reunião foi iniciada aproximadamente às 10h00am com uma introdução e
agradecimentos pelo Sr. Fernando Moraes, presidente da ACIL. Foi mencionado
primeiramente que será importante debater neste encontro da comissão uma
pauta de assuntos prioritários a serem discutidos com o exmo. Sr. Governador
no dia 11 de abril de 2019, durante a Expo Londrina na SRP.
A palavra foi então passada ao Dep. Tiago Amaral que fez agradecimentos a
todos e falou dos avanços da cidade. Ainda relembrou dos objetivos da comissão,
principalmente na organização e no foco das entidades no desenvolvimento da
região de Londrina. Comentou sobre os avanços que a comissão conseguiu
executar desde sua criação em 2017, orientando o poder público nas ações. A
comissão é uma voz ativa no governo e as entidades representam os anseios e
necessidades da região.
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O deputado ainda comentou que houve uma história de distanciamento da
capital do estado e do município e da região de Londrina. Existiram ótimas
intenções e boas pautas, mas em muitos casos não se fez o acompanhamento
dos projetos. De acordo com uma conversa que ocorreu entre o deputado e o
exmo Sr. Governador, ele está bastante interessado em poder discutir os
assuntos com os membros da comissão durante a exposição em Londrina e que
será fundamental este apoio já desde o início desta mudança de governo.
O Sr. Sampaio ainda falou que será importante que as entidades levantem os
seus pleitos para serem discutidos com o governador já que é um momento para
aproveitar que também estarão presentes as secretarias do governo. O sr.
Rodrigo Zacaria reforçou essa necessidade em que as entidades devem ser
protagonistas no desenvolvimento da região. Apesar da importância dos temas
indicados acima, foi acordado que a comissão irá focar em seus projetos
prioritários a serem detalhados a seguir, ficando a cargo de cada entidade
apresentar também os seus projetos em um outro momento em separado.
Foi lembrado pelo Dep. Tiago que a comissão foi criada com uma pauta de
infraestrutura e de projetos impactantes a toda região e a todas as entidades.
Este é o foco inicial e que depois pode ser expandido para outras áreas. Já existe
inclusive uma comissão similar a de infraestrutura funcionando na área da
saúde, e que pode também ser vir de exemplo a outras oportunidades.
2 – Atualização dos Projetos conduzidos
Os projetos prioritários tratados pela comissão e que foram discutidos na
reunião são:
a)
b)
c)
d)

Viadutos Bratislava (Cambé) e Angelina Vezozzo (grêmio em Londrina)
Duplicação da PR-445 até Mauá da Serra (projeto)
Ampliação do Aeroporto em Londrina
Contorno Norte

A discussão iniciou com o Sr. Sergio, do DER, falando sobre os viadutos. Ambos
já estão no orçamento, conforme confirmado pelo deputado Tiago, que é
também o relator do orçamento na Assembleia Legislativa. O da Bratislava já
está pronto para a licitação, mas o da Angelina Vezozzo está ainda para análise.
O Sr. Sergio comentou que falta ainda uma autorização da rede ferroviário, e que
este é um assunto ainda não foi discutido. Este é um item importante a ser
discutido com o Sr. Governador e verificar o status de cada uma das licitações e
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também enviar um ofício convocando ou solicitando informações à rede
ferroviária.
O prefeito Zé do Carmo mencionou ainda que existe um convênio com a
prefeitura de Cambé para a iluminação do viaduto do Bratislava, e que vê muito
importante que se faça a licitação e as obras sejam iniciadas, pois é um assunto
de segurança no local.
O segundo item foi sobre a duplicação da PR-445 até Mauá da Serra. O Sr. Sergio
iniciou falando sobre a duplicação que já está ocorrendo até Irerê, e que apesar
da chuva ter atrapalhado um pouco o andamento, já ocorreu a 9ª medição. Foi
sugerido que CEAL e Sinduscon poderiam apoiar no acompanhamento das obras
e trazer para a comissão o status desta duplicação. O deputado mencionou que
este não deve ser um problema, pois é um dos deveres do legislativo fiscalizar
as obras, e que poderia ser através da comissão de infraestrutura.
Sobre a duplicação até Mauá da serra já existia o comprometimento da gestão
anterior em entregar o projeto da duplicação, e é possível que o governador
anuncie a licitação para esta obra já na exposição em Londrina. No entanto, será
de extrema importância incluir este item na pauta da reunião de abril.
O terceiro projeto prioritário discutido foi a expansão do aeroporto em Londrina.
O Sr. Gauto mencionou que o tema da concessão pode afetar os projetos já
desenvolvidos. Londrina está inclusa no 6º lote de concessões para acontecer
em 2020, junto com outros aeroportos do PR, SC e RS. Os projetos estão prontos
e o plano direto incluía etapas para a execução, sendo a ampliação da pista, área
de taxiamento aéreo e o sistema de ILS. Foi destacada a participação da comissão
para se conseguir chegar ao projeto realizado, mesmo sem ter toda a liberação
das áreas e dos terrenos.
Os próximos passos incluem um estudo, que deverá levar aproximadamente 6
meses para o levantamento das informações sobre o aeroporto e preparação da
precificação dos gastos. Neste pontos já serão preparadas as expectativas,
necessidades e a importância do aeroporto para a região. Um risco levantado
pelo Sr. Gauto, e por outros membros, é sobre a manutenção do aeroporto até
que a concessão seja completa, o que pode acontecer até a data março de
setembro de 2020.
O Sr. Bruno Ubiratã mencionou que não há mais o que a prefeitura fazer, pois os
9 lotes faltantes estão em processo judicial, e os outros restantes de um total de
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107 já estão negociados. Foi mencionado que 70% já foi repassado para a união
através de um convênio, mas com uma contrapartida da construção da
ampliação, e isso deve ser verificado. Os gastos da prefeitura chegaram a
aproximadamente R$70 milhões para as desapropriações. O projeto da
expansão do aeroporto seria de aproximadamente R$258 milhões. Este é um
tema importante para a discussão juntamente com o governador.
O quarto projeto prioritário da comissão de infraestrutura é o do Contorno
Norte. É importante saber se o tema retornou a pauta do governo e como está
o status. De acordo com a Dra Rosinda o projeto estava andando bem , com
desapropriações, licenças ambientais, projetos, mas tudo foi paralisado pelo MP.
Também havia sido definido o trecho 2 como prioritário e acordado entre todas
as partes (comissão, DER, Econorte). Não há lógica em ter o antigo traçado do
Contorno Norte, e ainda existe uma negociação com a PGE para que seja feito
um acordo, pois com o MP está difícil de ser negociado.
Existe hoje uma liminar que suspende a necessidade de se realizar o traçado
antigo, e que se for mantida poderia ser iniciada a construção do novo traçado,
já acordado. Se a liminar for suspensa, é necessário que se negocie com o estado
a construção do novo traçado como está no projeto atualizado, e mostrar que
não é viável o traçado anterior. Foi de comum acordo que as decisões judiciais
estão atrasando um projeto tão importante para toda a região.
3 – Reunião com Exmo Governador
Para a reunião com o Governador em 11 abril de 2019, durante a Expo Londrina,
será preparada a pauta e que será entregue antecipadamente para que ele possa
já se preparar com as respostas aos questionamentos. Os pontos principais a
serem incluídos são os projetos prioritários da comissão:
- Solicitar as datas de licitação dos viadutos na BR-369 – Bratislava e Angelina Vezozzo
- Status do projeto de duplicação da PR-445 até Mauá da Serra e verificar a possibilidade de
iniciar a obra já em 2019.
- Verificar como o governo do estado pode apoiar na ampliação do aeroporto e no convênio
com a Infraero, e solicitar a participação de pelo menos um membro da comissão,
juntamente com a Codel, nas definições dos estudos para o aeroporto.
- Solicitar o apoio ao governador que se a liminar da Construção do Contorno Norte for
mantida que a obra seja iniciada pela Econorte no novo trecho, e que se for cassada a liminar
que o governo do PR possa assumir a obra no novo trecho, pois no trecho inicial não faz
sentido.
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4 – Inclusão de Novos membros
Finalizando a reunião da comissão foi sugerido que se convidasse a OAB para
participar como membro ativo. Já se sabe que há interesse e disposição em
participar.
Também há a ideia de se incluir outros deputados, tanto os estaduais como os
federais, para apoio à comissão. Todos os membros atuais agradeceram muito o
deputado Tiago e sabem de sua contribuição em formar a comissão e apoiar no
seu desenvolvimento, e agora imaginam que um reforço pode ser muito
importante. Será feito o convite a todos os políticos da região, já para a reunião
com o governador.
No entanto foi ainda levantada a importância de que a comissão não vire um
palanque político, pois o mais importante será transformar o trabalho em ações
e em resultados.
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Resumo das Ações Discutidas
Ação

Responsável

Ofício 1 – Solicitar informações sobre a rede
ferroviária próximo ao Viaduto da Angelina
Vezozzo e convidar para um conversa sobre o
tema.
Ofício 2 – Solicitar um documento oficial para a
PGE sobre o acordo para a alteração de traçado
do contorno Norte em Londrina, entre o órgão e
a Econorte. Verificar se é verbal, oficial ou como
está o status deste acordo, e se a liminar ainda é
válida.
Ofício 3 – Solicitar ao DER o status do projeto do
viaduto da PUC em Londrina, que era um dos três
viadutos inicialmente incluídos na demanda da
comissão de infraestrutura.

Membros da
Comissão

Abril 2019

Membros da
Comissão

Abril 2019

Membros da
Comissão

Abril 2019

Incluir/Preparar a Pauta para a reunião com o
Exmo. Sr. Governador para Abril:

Rodrigo – ACIL

Verificar a possibilidade de acompanhamento da
obra de duplicação da PR-445 até Irerê pela CEAL
e pela Sinduscon
Verificar o status do projeto do Viaduto da PUC,
que está com a prefeitura
Incluir no convite para a próxima reunião, além
dos membros atuais, a OAB e também outros
deputados estaduais e federais da região.

CEAL, Sinduscon
e DER
Codel – Bruno
Ubiratã
Rodrigo – ACIL
(organizador da
reunião)

Data

Antes da
reunião de
11 de Abril
Abril 2019 e
contínuo
Abril 2019
Início de
abril 2019
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