2ª Reunião da Comissão de Infraestrutura de Londrina
Data: 25 de agosto de 2017
Membros Participantes:
−
−
−
−
−

Deputado Tiago Amaral – ALEP (Assembléia Legislativa)
Claudio Tedeschi – ACIL (Associação Comercial)
Afrânio Brandão – SRP (Sociedade Rural)
Antônio Sampaio – SRP
Brazil Versoza – CEAL (Clube de Engenharia)

Ata preparada por: Carlos Eduardo Flesch – Gestor de Projetos do
Gabinete do Dep. Tiago Amaral
Pauta:
1.
2.
3.
4.
5.

Definição da função primária da comissão de infraestrutura
Status e acompanhamento das obras discutidas na reunião anterior
Envio de convites a novos membros ou participantes eventuais
Definição de ações e projetos prioritários para a comissão
Definição de datas para as reuniões

1 – Conforme discutido, a comissão de infraestrutura está voltada para o
acompanhamento e priorização de obras que visem o desenvolvimento de
Londrina e região, principalmente no que diz respeito a logística e
transportes, com o intuito de atrair mais recursos externos.
2 – Foram debatidos sobre os projetos:
− Contorno Norte de Londrina: foi a principal discussão em pauta. De
acordo com conversas com a Econorte, dos três trechos em que foi
dividido o projeto1, apenas o trecho entre Cambé e Londrina (mais
especificamente a PR-445) ficará pronta até o final de setembro.
− Ainda sobre o contorno norte, importante fazer o seguimento dos
outros trechos das obras juntamente com a Econorte, e solicitar para
o o trecho 2 (entre as duas PRs) seja ainda subdividido em 2 sessões,
para que possa ser priorizado o trecho que vai da PR-445 até o futuro
parque industrial de Londrina.

1

O trecho 1 é considerado entre Ibiporã e a PR-545, o trecho 2 entre a PR-545 e a PR-445, e o trecho 3
entre a PR-445 e Cambé. Mais detalhes podem ser obtidos com a comissão de infraestrutura.
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− Algumas outras ações e perguntas necessárias para o
acompanhamento do contorno norte é saber como está o recurso do
parque industrial, e como está a desapropriação das famílias no local.
Será verificado pelo Gabinete do Dep. Tiago Amaral
− Duplicação da PR445: O projeto está até Guaravera (30km), feito pelo
DER, e a duplicação acontecerá até Irerê, com planos de finalização
até 2018. Como ação, verificar a possibilidade de se fazer o projeto
até Mauá da Serra, para conexão com a BR que está sendo duplicada
até Maringá.
− Outros projetos discutidos
o Viadutos na BR – (Sadia ou Bratislava e Gremio feito pela
Econorte) verificar o status no DER. O do PUC verificar com
DNIT – obra licitada e daí embargada a licitação – Carlos
Beluzzi
o Passarelas – nova licitação ocorrendo
o Duplicação da BR 369 até Uraí. Há uma negociação da
Econorte com o DER para iniciar a obra, pois está previsto
2021. Precisa aprovar adiantamento de obra.

3 – Foi oficializado que será incluído o Sr. Nicolás, da Folha de Londrina,
como membro da comissão. Além disso, o Prof. Mario Stamm será um
convidado para a comissão de infraestrutura e fará a gestão e
acompanhamento dos projetos junto as entidades, sempre trabalhando em
conjunto com o gestor de projetos Carlos Flesch, do gabinete do deputado,
e repassando as informações para os membros da comissão.
Outros convidados potenciais dependendo das discussões que irão
acontecer incluem representantes da AEPIC (Associação de Empresas do
Parque Industrial de Cambé), Prefeitos, IAP, deputados Federais, Nado e
outros. Estes convites serão discutidos em reunião e enviados pela
secretaria.
Os membros fixos da comissão, além do deputado Tiago Amaral, serão os
representantes das seguintes entidades: ACIL, CEAL, Sinduscon, Sindimetal,
Sociedade Rural (SRP), Associação Médica e a Folha de Londrina.
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4 – Os projetos prioritários incluem a logística para Londrina e Região.
Conforme discutido, a ordem prioritária de acompanhamento no momento
são:
• Projeto de Expansão do aeroporto de Londrina – precisar verificar o
status da desapropriação das áreas, pois já tem um valor orçado
• Duplicação da PR-445, iniciando pelo projeto até Mauá e
posteriormente a execução.
• Contorno norte, a ser definido as prioridades dentro deste projeto.
Incialmente a prioridade é parte do trecho 2, entre a PR-445 e o
futuro parque industrial de Londrina, e também o trecho 3 até Cambé
• Duplicação da 369 até Uraí
Neste quesito de priorização será preparada uma planilha e justificativas
para esta priorização. Os pontos a serem avaliados de priorização incluem:
−
−
−
−
−

Valor monetário da obra
Há verba disponível para a obra?
Status do projeto (concluído, em andamento, não iniciado)
Necessidade e facilidade de desapropriação
Retorno em termos de desenvolvimento econômico

Adicionalmente, o Sr. Claudio Tedeschi irá auxiliar na preparação destas
justificativas para a priorização.
Outros projetos que foram mencionados, mas que foi acordado que não
estão em prioridade, neste primeiro momento, para a comissão incluem: a
ferrovia na região, zona de amortecimento da mata do Godoy, que pode
influenciar nos projetos de logística discutidos, projetos da UEL, status da
Sercomtel, Leis de incentivo de ICMS para inovação e outros.

5 – Ficou definido que as reuniões acontecerão sempre na última sextafeira de cada mês, com as reuniões extraordinárias a serem feitas de acordo
com a necessidade. A primeira extraordinária está planejada para
acontecer no dia 1 de setembro, a ser confirmada, para discutir sobre o
projeto, planos e status dos recursos para a expansão do aeroporto de
Londrina.
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Adicionalmente, as reuniões estão preliminarmente agendadas para a
parte da manhã, as 10 am, e serão a princípio na ACIL, podendo ocorrer em
outras localidades a serem confirmadas.

Ações resumo
Ação
Preparar um mapa com todas as
intervenções de Infraestrutura em
Londrina
Verificar status dos projetos do contorno
norte e solicitar divisão do trecho 2 –
com Eng. Guilherme da Econorte
Solicitar o status sobre o projeto de
duplicação da PR-445 no DER
Fazer o convite para Ademir e Rubens
Bento para uma apresentação sobre o
status do projeto e obras do aeroporto
Passar os contatos da Comissão para a
Secretaria – que será da ACIL
Preparar a justificativa para cada umas
das prioridades que foram discutidas
Preparar Pauta para a próxima reunião e
enviar o convite aos membros.
Falar com Carlos Beluzzi –
superintendente do DNIT
Buscar Projeto de planilha – DNIT –
preços unitários – benchmarking de
dados

Responsável
Claudio Tedeschi

Data
29 / Set

Carlos Flesch

1 / Set

Gabinete dep.
Tiago Amaral
Claudio Tedeschi

15 / Set
28 / Ago

Gabinete dep.

1 / Set

Claudio Tedeschi

29 / set

Secretária ACIL
(representando a
comissão)
Gabinete

22 / Set

Carlos Flesch

1 / set

1 / set
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