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APRESENTAÇÃO
O presente relatório compõe o RELATÓRIO DE PARTICIPAÇÃO decorrente do
Contrato de Prestação de Serviços Nº 181/2016, celebrado entre a Prefeitura Municipal
de Telêmaco Borba e a FUNPAR - Fundação da Universidade Federal do Paraná para o
Desenvolvimento da Ciência, da Tecnologia e da Cultura, para a elaboração da Revisão
do Plano Diretor do Munícipio de Telêmaco Borba, Paraná. Este trabalho está sendo
realizado em conjunto com o Plano de Arborização Urbana, a elaboração da Planta
Genérica de Valores e do Plano de Mobilidade, objetos do mesmo contrato.
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I. OBJETIVOS
O presente relatório de participação apresenta as oficinas comunitárias que integram
os Planos Integrados do município de Telêmaco Borba, realizadas entre 23 e 25 de janeiro de
2017. Sua concepção parte da perspectiva de que o Plano Diretor Municipal além de nortear o
desenvolvimento do município é um processo informativo e participativo, no qual a população
tem papel fundamental para que os investimentos sejam discutidos e decididos de forma
democrática, utilizando diferentes espaços e ferramentas de participação.
As oficinas comunitárias buscam identificar elementos que caracterizam a situação de
ocupação, meio ambiente, infraestrutura, mobilidade e serviços públicos nas regiões mais
periféricas da cidade, quebrando a tendência de se tomar a área central como referência nas
discussões públicas. A partir do diálogo com os moradores, também se torna possível
identificar a percepção do cidadão sobre o município e de sua relação com a gestão pública.
Deve se ter em conta que as percepções registradas nas oficinas são resultado de práticas
discursivas produzidas nas relações cotidianas travadas com outros membros da comunidade,
prestadores de serviços e diversos atores sociais. Tais percepções são construídas
historicamente e perpassadas por nuances psicossociais ancoradas na conjuntura do momento
em que as reuniões acontecem. Nesse sentido, as informações recolhidas deverão ser
averiguadas a partir de uma visão sistêmica do território, ancorada na leitura técnica que vem
sendo realizada concomitantemente.
Na mesma perspectiva, o objetivo das oficinas não é produzir listas de problemas e
demandas enfrentadas por essas comunidades, tendo em vista que o Plano Diretor e o Plano
de Mobilidade tem um enfoque mais estratégico e menos tático-operacional. A sistematização
dos resultados das reuniões cumpre o papel de referência para a análise técnica do cenário
atual de Telêmaco Borba, bem como para a formulação de propostas, objeto da próxima etapa
do trabalho.
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II. MÉTODO
A metodologia proposta para os eventos incluiu quatro momentos distintos: (i) breve
explanação aos presentes sobre o conteúdo do Plano Diretor e do Plano de Mobilidade,
processo de elaboração e importância da participação; (ii) discussão quanto às
potencialidades, deficiências e propostas por temas; e (iii) elaboração de uma matriz, na qual
foram sintetizadas as principais informações oriundas do debate.
O ponto de partida das discussões foi o objeto de interesse dos eventos, isto é, as
percepções, demandas e expectativas da população em relação aos temas de análise. Foram
propostos quatro conjuntos de temas a serem debatidos e que, a princípio, conformam a
realidade municipal: (1) meio ambiente, uso do solo e habitação; (2) desenvolvimento
econômico e infraestrutura; (3) mobilidade; e (4) aspectos sociais e serviços públicos.
Os eventos realizados contaram com a participação de técnicos mediadores da
Funpar para orientar, explorar e conduzir as discussões entre os diferentes atores presentes.
Aos mediadores coube também: (i) garantir que o foco do debate não fugisse dos objetivos da
pesquisa; (ii) manter as diretrizes do método, ou seja, produzir uma discussão entre
participantes (não entre participantes e moderadores); (iii) estimular o debate de tópicos de
interesse que estivessem sendo pouco aprofundados, resguardando um espaço equânime de
diálogo entre os participantes, garantindo o fluxo das trocas de ideias e impressões.
A participação nas reuniões foi registrada através de fotografias e de lista de presença,
com nome, contato e assinatura dos presentes (Anexos I, II, III).
As oficinas comunitárias ocorreram nos dias 23, 24 e 25 de janeiro, nos bairros São
Silvestre, Marinha e São Francisco II, respectivamente. O capítulo seguinte descreve cada um
desses eventos, bem como os quadros dos resultados, divididos de acordo com as temáticas
debatidas. O relatório é complementado também com os anexos do registro dos materiais de
comprovação da participação, de divulgação das oficinas comunitárias e da planilha de dados
da participação.
Figura 1: Slides dos temas tratados nas oficinas.

Fonte: Funpar, 2017.
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III. DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES
1.

OFICINA COMUNITÁRIA - BAIRRO SÃO SILVESTRE

Conforme a programação do Plano de Trabalho, no dia 23 de janeiro de 2017 foi
realizada a primeira oficina comunitária no Centro Comunitário do bairro São Silvestre. O
evento teve início às 18:15 hs com uma breve apresentação dos Planos Integrados pelo
Coordenador do Plano Diretor, o arquiteto e urbanista Mauricio Maas.
Em seguida, foi aberta a palavra ao público no sentido de recolher contribuições nos
quatro grupos temáticos propostos. O registro das questões levantadas foi realizado
concomitantemente e projetado, de forma que todos os participantes puderam acompanhar a
sistematização das contribuições.
Primeiramente, propôs a implantação de um colégio estadual no bairro pois as escolas
mais próximas não comportam mais vagas. Nessa discussão, a falta de segurança dos alunos,
especialmente no período noturno, ganhou destaque. Também foi debatida a deficiência de
equipamentos de lazer, cultura e esporte na região. Um técnico da municipalidade afirma que
não foi possível construir uma quadra de esportes no bairro São Silvestre devido à resistência
em derrubar algumas árvores para a implantação do equipamento.
Outro ponto abordado foi a infraestrutura viária, a falta de acessibilidade dos passeios
e a grande quantidade de em más condições de tráfego. Foi destacado como um ponto
negativo a presença de pontos de ônibus afastados do bairro e em locais perigosos onde o
transporte público coletivo não abrange. Ainda em relação ao transporte coletivo, os moradores
trazem uma proposta de alteração do itinerário da linha que abrange o São Silvestre, de forma
a melhorar o acesso da população. Nessa discussão fica evidente que os participantes da
oficina possuem uma compreensão da relação entre a infraestrutura viária e o serviço de
transporte: afirmam que a mudança de itinerário é possível atualmente, com a melhoria das
condições de trafegabilidade das vias do bairro.
Figura 2: Oficina comunitária no Centro Comunitário São Silvestre.

Fonte: Funpar, 2017.

Além destes, também foi debatido sobre a dificuldade de se abrir o próprio
empreendimento considerando as restrições do zoneamento na região central. Para certos
serviços, somente é permitido a implantação na zona industrial.
Por fim, a comunidade propõe o investimento em outros ramos do mercado madeireiro
e o incentivo do mercado de embalagens como potencialidades do município. Às 20 horas o
coordenador do Plano Diretor agradeceu à colaboração de todos e destacou a formulação de
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um caminho de comunicação entre os Planos Integrados e a população através de um link no
site da Prefeitura.
A seguir, são apresentadas as matrizes síntese elaboradas no evento, contendo para
cada grupo temático, as potencialidades, deficiências e propostas de melhoria para Telêmaco
Borba.

13

Quadro 1: Matriz Síntese da Reunião Comunitária 01: Bairro São Silvestre
TEMA

MEIO AMBIENTE,
USO DO SOLO E
HABITAÇÃO

14

POTENCIALIDADES
(PONTOS POSITIVOS)

PROBLEMAS
(PONTOS NEGATIVOS)


Existem áreas de fundo de vale
que podem ser preservadas além da
APP.

 Falta de titulação das áreas assentadas
no bairro;
 Aumento no número de ocupações
irregulares no bairro;
 O Plano de Habitação não apresenta
Plano de Ação;
 Carência de habitação para a população
de baixa renda;
 Falta de compatibilização da ocupação
urbana nos fundos de vale com a
legislação ambiental;
 Falta de fiscalização (obras, postura,
etc.);
 Deficiência no recolhimento e
destinação dos entulhos;
 Problemas de gestão na COOPATEB.

PROPOSTAS
 Compatibilizar a ocupação urbana nos fundos
de vale com a legislação ambiental;
 Fiscalizar de forma efetiva, pensando em
medidas que sejam simples e factíveis pelo
poder público;
 Implantar sistema de reciclagem/coleta
seletiva (aproveitando a estrutura existente
da COOPATEB);
 Revitalizar a COOPATEB.
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TEMA

POTENCIALIDADES
(PONTOS POSITIVOS)

PROBLEMAS
(PONTOS NEGATIVOS)

PROPOSTAS

 Existência de rede de água/esgoto no
bairro;
 Investimento no ramo de transformação
da madeira (como no mercado de
embalagens);
 Existência de áreas/espaços para
exploração do turismo.

 Existe apenas uma matriz de
desenvolvimento econômico (madeira);
 O zoneamento/uso do solo cria
obstáculos para o desenvolvimento de
certos tipos de serviços;
 O atual zoneamento é muito restritivo
para as atividades econômicas.

 Promover o investimento em outros ramos de
mercado, alternativos à madeira;
 Criar arranjos produtivos (incluindo
reciclagem);
 Criar zonas específicas para serviços
incômodos (mas respeitando horários
comerciais).

DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO E
INFRAESTRUTURA

15

TEMA

POTENCIALIDADES
(PONTOS POSITIVOS)
 As vias do bairro são asfaltadas;
 A rua Palmeiras e a Av. das Flores têm
potencial para melhoria de fluidez no
tráfego.

MOBILIDADE
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PROBLEMAS
(PONTOS NEGATIVOS)
 O transporte coletivo não acessa o bairro
adequadamente;
 Há poucos pontos de acessibilidade
adequada no município;
 Travessia da Rodovia do Papel, por conta
do adensamento;
 Falta de vias adequadas para fluir o
tráfego após o viaduto da Rodovia do
Papel.

PROPOSTAS
 A linha de transporte coletivo existente
poderia se estender descendo a rua Curió e
voltar pela rua Canário;
 Planejar e implantar pontos de acessibilidade
no município;
 Usar o instrumento de preempção para
alargamento de vias, aumentando o fluxo
para este lado da cidade.
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TEMA

POTENCIALIDADES
(PONTOS POSITIVOS)
 Existência de equipamentos e espaços
no bairro.

EDUCAÇÃO, SAÚDE,
ASSISTÊNCIA SOCIAL,
CULTURA, ESPORTE
E LAZER

PROBLEMAS
(PONTOS NEGATIVOS)
 O colégio estadual é longe e o
deslocamento é perigoso (insegurança
no transporte);
 Carência de equipamentos de esporte,
cultura e lazer nos bairros periféricos;
 Falta de capela mortuária no bairro;
 Carência de reforma do Centro
Comunitário do bairro;
 Carência de recursos humanos para
atendimento à saúde, principalmente
para atendimentos especializados;
 Carência de transporte para
atendimento de emergência/urgência;
 Falta iniciar operação do Hospital
Regional;
 Centralização dos serviços/espaços
sociais;
 O bairro sofre com insegurança, o que
impede a instalação de
estabelecimentos importantes de
serviços;
 A cidade apresenta muitas áreas
violentas, tanto no centro quanto nas
regiões periféricas;
 Falta de interação da comunidade com
os serviços/planejamentos de segurança
(incluindo medo da população em
denunciar).

PROPOSTAS
 Disponibilizar vagas do Ensino Médio no
próprio bairro (pensar utilizar a própria escola
municipal)
 Implantar equipamentos de esporte, cultura e
lazer nos bairros periféricos (possibilidade de
“sub-centros”);
 Implantar capela mortuária ao lado do Centro
Comunitário do São Silvestre;
 Reformar o Centro Comunitário do São
Silvestre (incluindo construção de muro);
 Viabilizar aumento do quadro de profissionais
de saúde, principalmente para atendimento
especializado;
 Viabilizar transporte para atendimento de
emergência/urgência;
 Concluir e inaugurar o Hospital Regional;
 Promover atividades/programas (esporte,
cultura) para diminuir os índices de
criminalidade/violência.
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2.

OFICINA COMUNITÁRIA - BAIRRO MARINHA

No dia 24 de janeiro de 2017, realizou-se a oficina comunitária no Centro Comunitário
do bairro Marinha. Conforme a programação, foi realizada a apresentação dos Planos
Integrados e, na sequência, foi iniciada a discussão com a comunidade.
Como no caso da oficina anterior, o registro das contribuições foi projetado em
powerpoint, para que todos pudessem acompanhar a sistematização.
Os principais tópicos trazidos pela comunidade foram a mobilidade e a infraestrutura.
Iniciou-se o debate com a discussão sobre transformar a Avenida Horácio Klabin em calçadão.
Os presentes apreciaram a proposta com a ressalva de propor soluções para estacionamentos.
Também criticaram a ausência de padronização dos passeios, o que em partes é ocasionado
pela topografia do município, levando cada proprietário a adaptar-se a sua situação.
Foi mencionada a falta de pavimentação e recape na Estrada dos Guararapes e nas
ruas Paraná e Araraquara. Ainda foi mencionado a carência de transporte coletivo e de
itinerários que levam à outras regiões que não a central.
Figura 3: Oficina comunitária no Centro Comunitário do bairro Marinha.

Fonte: Funpar, 2017.

Por fim, foi citado como uma potencialidade a questão da habitação no município, que
obteve um aumento na oferta de imóveis nos últimos anos, e, o crescimento da dinâmica
imobiliária através da política de redução da ocupação em Harmonia. Em contrapartida, como
ponto negativo, foi comentado que, apesar do incremento, o valor da renda e do aluguel
continuam altos. Cogita-se que esse fenômeno se deve à falta de áreas de expansão urbana.
A Quadro 2 a seguir exibe as matrizes síntese elaboradas na oficina comunitária:
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Quadro 2: Matriz Síntese da Reunião Comunitária 02: Bairro Marinha
TEMA

POTENCIALIDADES
(PONTOS POSITIVOS)
 Aumento da dinâmica imobiliária pela
política de redução da ocupação em
harmonia.
 Aumento da oferta de habitação nos
últimos anos
 O rio Tibagi é uma potencialidade,
pela sua beleza e recurso hídrico

MEIO AMBIENTE,
USO DO SOLO E
HABITAÇÃO

PROBLEMAS
(PONTOS NEGATIVOS)
 A qualidade razoável de qualidade de vida
atrai pessoas de baixa renda que se localizam
em bairros periféricos em núcleos
multifamiliares.
 Apesar do aumento da oferta de imóveis, o
valor de venda e aluguel ainda é caro. É
provável que isso aconteça pela área urbana
estar comprimida.
 Os rios são também um problema pela
ocupação inadequada, oferecendo riscos de
deslizamento e inundação de áreas habitadas.
 Não há retorno da valorização imobiliária
decorrente por investimento público para a
gestão pública.
 O município não tem áreas para implantar
equipamentos públicos.
 Cidade está crescendo para uma região (norte)
que não tem infraestrutura viária adequada,
que dê fluidez ao tráfego.
 Rua Max Staudach
 Pouca divulgação de políticas públicas e do
funcionamento da gestão pública.
 Falta de sinalização e padronização de número
de casa e de ruas
 Falta áreas para instalação de hipermercados
e/ou entraves na legislação urbanística
 Falta de planejamento de instalação de
serviços, para formar centralidades.
 Risco do lançamento de efluentes no rio Tibagi
em época de seca.

PROPOSTAS
 Os proprietários poderiam contribuir
para implantação de infraestrutura (por
ex., cotizar a pavimentação das ruas
entre os proprietários, instituir taxas, etc)
 Melhorar a divulgação e conscientização
sobre o planejamento do município e
políticas públicas

19

TEMA

POTENCIALIDADES
(PONTOS POSITIVOS)
 Tem empreendimento de comércio
(centro comercial) de alcance regional
se instalando em TB (Próximo da
Igreja Matriz)
 Aeroporto.

DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO E
INFRAESTRUTURA

20

PROBLEMAS
(PONTOS NEGATIVOS)
 Há problema de limpeza na cidade.
 Problema na Horacio Klabin e ruas da região
central (com grande declividade): drenagem
pluvial, a galeria não tem dimensão suficiente
para dar vazão; entupimento dos bueiros.
 A falta de conforto (falta de estacionamento,
circulação de pedestres, engarrafamento) na
área comercial leva as pessoas a ir comprar em
outros centros urbanos, como Ponta Grossa.
 TB atualmente não absorve a mão de obra da
cidade.
 Empregos são sazonais, conforme
empreendimentos pontuais (projeto Puma,
ampliação das fábricas, UHEs).
 Diminuição da arrecadação pela
reestruturação do pagamento de impostos da
Klabin (recolhido em Paranaguá)
 Ligações de esgoto em galeria de águas
pluviais.
 Problema de destinação de lixo.

PROPOSTAS
 Desenvolvimento de arranjos produtivos
e agregação de valor aos produtos
 Incentivar polos de serviços, ex área
médica.
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TEMA

POTENCIALIDADES
(PONTOS POSITIVOS)
 A pavimentação melhoriou nos
últimos anos.
 A integração temporal do transporte
coletivo
 Mercado Talevi é um exemplo de
seguir as regras de mitigação de
impacto de PGT (EIV).

MOBILIDADE

PROBLEMAS
(PONTOS NEGATIVOS)
 Circular só vai para o centro, não vai para
outros bairros.
 A estrada dos Guararapes: precisa terminar a
pavimentação (já está licitado, em andamento)
 Falta de recape na rua Paraná e Araraquara.
 Calçadas são feitas de forma irregular, cada
proprietário adapta a sua situação, mas não há
continuidade de fluidez.
 A sinalização é deficiente, faixas de pedestres
não são visíveis, especialmente na Horácio
Klabin.
 Há falta de estacionamento. Para Transformar
a Horácio Klabin em calçadão precisa dar uma
solução para estacionamento.
 Deficiência de fiscalização da zona de estar,
não há revezamento no horário de almoço.
 Integração temporal não é divulgada.
 Nos cruzamentos com semáforos é permitido
todas as conversões, dificultando a fluidez do
trânsito.
 Polos de Geração de Tráfego sem solução de
estacionamento (ex. Mercado Irajá, igrejas)

PROPOSTAS
 Transformar parte da Horácio Klabin em
calçadão, ou diminuir a pista de
rolamento.
 Fazer estacionamento público
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TEMA

EDUCAÇÃO, SAÚDE,
ASSISTÊNCIA
SOCIAL, CULTURA,
ESPORTE E LAZER

22

POTENCIALIDADES
(PONTOS POSITIVOS)
 Praça da Cultura
 Houve melhora na segurança em TB
nos últimos meses, com a melhoria do
serviço policial.
 Escolas e creches dão conta de todos
os alunos da região.
 Instalação de novo hospital para
ortopedia, traumatologia etc.
 O hospital regional já está construído,
mas falta complementar para ser
utilizado.
 Foi feito estudo arqueológico para a
Usina de Mauá, mas não foi
transformado em museu
 Certificação leva a Klabin a investir
em educação e cultura em TB.

PROBLEMAS
(PONTOS NEGATIVOS)
 Falta atrativos de recreação e lazer, inclusive
nos parques e praças já implantados.
 Falta de segurança nos espaços públicos de
lazer
 Tráfico de drogas gera violência na cidade.
 O único hospital (Casa de Saúde) está com
problemas e pode não sobreviver.
 Carência de recursos humanos na saúde,
principalmente de médicos e especialistas.
 Desperdício de recursos públicos com aluguel
de construções para equipamentos urbanos e
de gestão.
 Parque ecológico da Klabin era muito utilizado
pela população, mas foi fechado para visitação
pública.
 Parque do rio está sem uso por falta de
manutenção do mobiliário e equipamentos.

PROPOSTAS
 Fazer um plano de segurança pública com
participação da comunidade.
 Equipar o Hospital regional.
 Negociar as contrapartidas de cerificação
com a Klabin em prol dos interesses do
município
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3.

OFICINA COMUNITÁRIA - BAIRRO SÃO FRANCISCO II

No dia 25 de janeiro de 2017, foi realizada a oficina comunitária no Centro Comunitário
do bairro São Francisco II. O evento teve início às 18 horas com a apresentação dos Planos
Integrados, da mesma forma como foram realizadas as oficinas anteriores.
Logo depois foi aberta a palavra à comunidade que discutiu, em sua maioria, temas
relacionados à mobilidade e equipamentos públicos. Em relação aos equipamentos, os
moradores contaram sobre a necessitam de se deslocar até o bairro CAIC para fazer uso do
serviço de saúde que, além de distante, atende vários bairros e está em vias de saturação.
Segundo eles, no ano de 2016, a prefeitura municipal oferecia um serviço de saúde itinerante,
oferecendo atendimento médico nos bairros que não possuem postos de saúde. Tal questão foi
considerada um ponto positivo para os moradores que, em seguida, propuseram a implantação
de um posto de saúde na praça ao lado do centro comunitário.
Figura 4: Oficina comunitária no Centro Comunitário do bairro São Francisco II

Fonte: Funpar, 2017.

Também, foi discutido sobre as ruas em más condições de circulação e a deficiência
de linhas de transporte coletivo que levam à UPA (Unidades de Pronto Atendimento),
principalmente no bairro Jardim Kroll. Os pontos de ônibus foi outro item classificado como um
ponto negativo, pois não protege os usuários de intempéries. Ao se discutir a questão do
transporte coletivo, evidenciou-se que os participantes compreendem que a frequência dos
ônibus depende da demanda por transporte.
Além disso, o bairro sofre com problemas relacionados à infraestrutura, como à
incorreta destinação de resíduos sólidos e a falta de postes e lâmpadas adequados à
iluminação pública.
Em seguida, são apresentadas as matrizes síntese elaboradas no evento.
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Quadro 3: Matriz Síntese da Reunião Comunitária 01: Bairro São Francisco II
TEMA

POTENCIALIDADES
(PONTOS POSITIVOS)
 Esgoto foi implantado no Jardim Kroll
 Existe possibilidade de fazer um
acesso de boa fluidez de tráfego, mas
o custo é alto.

MEIO AMBIENTE,
USO DO SOLO E
HABITAÇÃO
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PROBLEMAS
(PONTOS NEGATIVOS)
 Inundações Jardim Kroll, aliado à
interrupção do asfaltamento. Problema
de galerias fluviais (?).
 O Bairro se constituiu nos padrões de
uma ZEIS em um zoneamento ZR5, o que
está dificultando a regularização.

PROPOSTAS
 Instalar uma academia da 3ª idade no Jardim
Kroll
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TEMA

POTENCIALIDADES
(PONTOS POSITIVOS)
 Existem cursos de qualificação
profissional (SENAI, SEBRAE,
Sindicatos).

DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO E
INFRAESTRUTURA

PROBLEMAS
(PONTOS NEGATIVOS)

PROPOSTAS

 Problema de destinação dos resíduos
sólidos
 Falta conscientização da população de
separar o lixo, resíduos tóxicos.
 Tem problema de desemprego em TB,
muitas pessoas têm que trabalhar fora.
 Em grande parte, o problema de
emprego é por falta de qualificação.
 Rede de esgoto e rede de drenagem no
São Francisco está toda entupida.
 Iluminação: tem postes e lâmpadas, mas
a luz é muito fraca.
 Não há serviço de recolhimento de
entulhos e resíduos de grande porte (pia,
geladeira, etc).
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TEMA

MOBILIDADE
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POTENCIALIDADES
(PONTOS POSITIVOS)

PROBLEMAS
(PONTOS NEGATIVOS)
 Ruas não estão em boas condições, tem
mato entre os poliédricos, buracos.
 Pontos de ônibus novos não funcionam,
a cobertura é muito alta, por isso não
protege da chuva e do sol.
 No Jardim Kroll só passa um ônibus no
domingo.
 Falta linha de ônibus para ir para a UPA,
especialmente se não usa o cartão.
Problema agravado no Jd. Kroll.
 É uma área de expansão urbana com
falta de vias adequadas para fluidez de
tráfego (rua Euclides Bonifácio Londres é
o único acesso e já está ficando
saturado).

PROPOSTAS
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POTENCIALIDADES
(PONTOS POSITIVOS)
 Serviço de saúde itinerante, médicos
que atendiam após as 17:30hs. O
cronograma ficava no site da
prefeitura, passava nos bairros sem
posto de saúde.
 Existe serviço veterinário para fazer
castração dos cachorros, mas não
vence a quantidade de cachorros.
 Está sendo construída nova creche
 Escolas municipais estão dando conta
atualmente, mas deve ser considerado
o aumento de população na região.

EDUCAÇÃO, SAÚDE,
ASSISTÊNCIA SOCIAL,
CULTURA, ESPORTE
E LAZER

PROBLEMAS
(PONTOS NEGATIVOS)
 Falta posto de saúde (o atual, além de
distante, atende muitos bairros)
 Falta recursos humanos para atividades
culturais e de esporte.
 Problemas levam a atraso nas ações
previstas no orçamento, tal como
implantação de campo de futebol
próximo ao CAIC, que está em obra há
quatro anos. Interrupção de obras, (ex a
quadra do São Francisco de troca de
alambrado, colocação de iluminação
banheiro etc).
 Muitos cachorros na rua, abandonados.
 Problema de limpeza nas ruas e nos
quintais
 Dificuldade de comunicação com
algumas secretarias da prefeitura
(relação com as associações de
moradores).
 Existe problema de segurança pública
em TB, mas não tanto no bairro. Há
sensação de insegurança muito grande.

PROPOSTAS
 Proposta de posto de saúde na praça
próxima ao centro comunitário, que pode
atender outros bairros, inclusive novos
como o Recanto Feliz.
 Instrutores para cultura e esporte
 Fazer novos mutirões de limpeza, forma de
educação para limpeza dos quintais.
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IV. CONSIDERAÇÕES
Como citado anteriormente, as contribuições recolhidas nas oficinas serão
verificadas e, caso se confirmem, integrarão os elementos constituintes do cenário atual
e tendencial, a ser elaborado ao final dessa etapa do trabalho.
Entretanto, confrontando-se com dados secundários e com levantamentos
técnicos realizados até o momento, consideram-se referências importantes as seguintes
contribuições:
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Meio Ambiente:
Como ponto positivo, os corpos hídricos e fundos de vale do município, em
especial o rio Tibagi, possuem potencial paisagístico, de conservação e
utilização para lazer. Por outro lado, algumas áreas de proteção permanente
estão ocupadas irregularmente e estão suscetíveis a novas ocupações
inadequadas.
Habitação:
Telêmaco Borba possui muitas áreas de ocupação irregular, que deverão ser
alvo de projetos de regularização fundiária. Em contrapartida, houve aumento da
oferta habitacional nos últimos anos, fator que contribui também para regular o
valor de compra e aluguel de imóveis.
Infraestrutura básica:
Como ponto positivo, o atendimento por rede de abastecimento de água e de
coleta de esgoto melhorou nos últimos anos. Porém, de acordo com
depoimentos da comunidade, há ainda muitas ligações clandestinas de esgoto
em galerias de água pluvial.
Uso do Solo:
A legislação urbanística vem sendo implantada, entretanto, o zoneamento atual
cria obstáculos para o desenvolvimento de certos tipos de serviços e, em alguns
casos, é muito restritivo para a instalação de atividades econômicas. A
fiscalização, especialmente a relacionada às edificações, ainda é deficiente.
Desenvolvimento Econômico:
Como ponto negativo, a economia da cidade está baseada em apenas uma
matriz de desenvolvimento econômico (papel e celulose). Por outro lado, há
potencial para desenvolvimento de indústria de embalagens e de outros tipos de
arranjos produtivos.
O problema de desemprego, que atinge todo o país, pode estar relacionado, ao
menos em parte, à falta de qualificação da mão de obra.
Mobilidade:
As áreas de expansão da cidade, em especial a região ao norte da rodovia do
papel, não possuem infraestrutura viária adequada para suportar o aumento de
tráfego de veículos ocasionado pelas novas ocupações.



Em relação ao transporte coletivo, apresenta-se como ponto positivo a boa
cobertura das linhas de ônibus e a integração temporal, havendo a necessidade
de alguns ajustes de itinerários e horários para melhoria do serviço.



A falta de conforto (falta de estacionamento, circulação de pedestres,
engarrafamentos) na área comercial da cidade desincentiva a frequência de
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consumidores, podendo direcionar os compradores para outros centros urbanos,
como Ponta Grossa.
Saúde
Como ponto positivo, a finalização do novo hospital regional. Ainda em relação à
saúde, também foi apresentada como boa prática um programa de saúde
itinerante, no qual uma equipe de profissionais de saúde visita os bairros sem
postos de saúde.
Como ponto negativo, a comunidade aponta o déficit de profissionais de saúde
especializados, bem como a carência de transporte para atendimento de
urgência/emergência. Além disso, em algumas regiões onde se verifica
crescimento populacional acelerado, os equipamentos de saúde podem estar
saturados.
Educação
Em geral, as escolas estão bem distribuídas na cidade, havendo certa
deficiência nos equipamentos voltados para educação infantil.
Assistência Social, cultura, esporte e lazer
Bairros periféricos carecem de equipamentos de cultura, esporte e lazer. Por
outro lado, percebe-se que a prefeitura vem realizando ações para sanar essa
situação. Também houve a sugestão de criação de programas de atividades de
esporte e lazer coordenados por técnicos da municipalidade, algo que poderia
contribuir para a diminuição da violência na cidade.
Um ponto positivo levantado foi o fato da necessidade de certificação e
contrapartidas da Klabin em relação a novos projetos gerar investimentos da
empresa em equipamentos e atividades de cultura, esporte e lazer, abrindo a
possibilidade da comunidade negociar o seu destino, conforme suas prioridades.
Segurança Pública
A alta incidência de violência em Telêmaco Borba gera sensação de
insegurança aos moradores. Apontou-se a existência de ações para combate à
violência e criminalidade, que poderiam ser potencializadas com maior
envolvimento da comunidade nessas ações.
Gestão Pública
Apareceu como proposta melhorar a divulgação e conscientização da
comunidade sobre o planejamento e gestão do município e sobre políticas
públicas que estão sendo implantadas.

Além dessas questões levantadas, cabe destacar como potencial valioso a
organização da comunidade de Telêmaco Borba em associações de bairro que, por sua
vez, articulam-se na forma de um Conselho Municipal de Associações de Moradores
(CONSECOM). Esta estrutura já implantada pode ser fortalecida para exercer funções
importantes na fase de implementação do Plano Diretor e Plano de Mobilidade.
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Anexo I: Registro da Oficina Comunitária São Silvestre
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Anexo II: Registro da Oficina Comunitária Marinha
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Anexo III: Registro da Oficina Comunitária São Francisco II
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Anexo IV: Material de divulgação das oficinas comunitárias
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CARTAZ
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FOLHETO:
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SPOT PARA DIVULGAÇÃO EM RÁDIO E MÍDIAS SOCIAIS
Caro Ouvinte,
A prefeitura municipal de Telêmaco Borba convida a todos os cidadãos para participar
das oficinas comunitárias para a Revisão do Plano Diretor e elaboração do Plano de
Mobilidade. O evento tem como objetivo ouvir a comunidade, conhecer seus problemas e
potenciais, e pensar possíveis soluções para a melhoria do município.
As oficinas estão programadas para acontecer:
No Bairro São Silvestre, dia 23/01 às 17:30hs, na Rua Rio Pitangui, s/n ao lado da
Escola São Silvestre;
No Bairro Marinha, dia 24/01 às 17:30hs, na Estrada dos Guararapes, s/n ao lado do
Posto de Saúde;
No Bairro São Francisco II: dia 25/01 às 17:30hs, na Rua Brilhante, s/n ao lado da
Quadra de Esporte.
Ajude a decidir o futuro de Telêmaco Borba! Participe!
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Página de PMTB: Banner de chamada para as oficinas

Página de PMTB: Notícia sobre as oficinas comunitárias.
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Anexo V: Banco de dados de participação
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BANCO DE DADOS DE PARTICIPAÇÃO - PLANOS INTEGRADOS
NOME
ENTIDADE
E-MAIL
Adelina T.
Ademilson S. Pukanski
Ademir da Silva
a.dasilva.226@gmail.com
Altevir Montanini
PMTB
altmontanini@gmail.com
Ana Cristina Peruzzo
PMTB
Ana Paula Tobera Zankievcz PMTB
Anderson Antunes
Vereador
japao@telemacoborba.pr.leg.br
Anive Soares
FUNPAR
Antonio C. Flenik
t.flenik@gmail.com
Antonio E. Tristão
antonioegidio19862@gmail.com
Antonio Marco de Almeira
Advogado
antoniomarcodealmeida@hotmail.com
Antonio Trindade
SMOSP
antonio.oliveira@pmtb.pr.gov.br
Aparecido Rodella
Aposentado
Augusto D. Rosa
Câmara
guto.midi@hotmail.com
Camila Cordeiro
Cleverson D. Ribeiro
Acitel/Folha da Cidade
folhatb@yahoo.com.br
Cyntia Marques
SMPUHMA
Daltro Silveira
Consecon
Ercilia dos Santos Moreira
Esequias da Silva
Eva Pereira
Fabiane Baran
Funpar
fabisociais@gmail.com
Fabrício de Oliveira
Associação Moradores
fabricio_professor@hotmail.com
Felipe R. D. Gouveia
Sicoob/Conseg
Flávio Dias Chaves
Advogado
Gislaine Prestes
Empresária
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CONTATO
(42) 99103-0342
(42) 99973-7450
(42) 99973-5007
(42) 99867-5258
(42) 98811-8403
(42) 99840-5648
(41) 99931-4885
(42) 99945-2665
(42) 99865-4387
(42) 99134-2785
(42) 99917-6112
(42) 99965-6655
(42) 99994-9459
(42) 98403-5425
(42) 99998-5367
(42) 99975-5145
(42) 99981-2376
(42) 98417-2410
(42) 98813-5369
(41) 98836-1384
(42) 99992-0003
(42) 99855-6336
(42) 99927-7634

PLANOS INTEGRADOS DE TELÊMACO BORBA
PLANO DIRETOR MUNICIPAL | RELATÓRIO DE PARTICIPAÇÃO

BANCO DE DADOS DE PARTICIPAÇÃO - PLANOS INTEGRADOS
NOME
ENTIDADE
E-MAIL
Helio Juan Lacoski
TBTRAN
Henrique Haruo Sakai
PMTB
sakaihenrique@gmail.com
Isabelli Adamoviski
PMTB
Ivone Machado
Janira Betim
João Carlos Peluste Jiz
João Dias
Funpar
jdias@funpar.ufpr.br
João Henrique Rull
Obras
João M. Santiago
João Rubem
STRTB
Joel Souza e Silva
Funpar
joelsouzaesilva@uol.com.br
Jorge Luiz Vella Junior
PMTB/TBTRAN
José Carlos Santos
PMTB
zecarlos1956@yahoo.com.br
Kelly Rodrigues Bonotto
PMTB
kelly.bonotto@pmtb.pr.gov.br
Lorena Taborda Bonfim
PMTB/DMA
Lorival Humberto
Luana Timotio Tonheto
PMTB
Luciana Ramos Lemos
PMTB
Luis Fernando Matos
Luis Henrique Fragomeni
Funpar
lhcfragomeni@gmail.com
Luiz C. Gibson
PMTB
Maicon R. Lima
Arquiteto e Urbanista
Marcelo Silva Corrêa
Assessor Parlamentar
Márcia R. Daniliszyn
Câmara
Marco Aurélio Myrraa
Interação Urbana
Maria C. Souza
Maria Tereza

CONTATO
(42) 99985-1990
(42) 99943-0154
(42) 9950-9578

(42) 99928-3305
(41) 99164-1009
(42) 99909-7096
(42) 99974-0990
(42) 3273-3835
(41) 99979-7124
(42) 99931-3914
(42) 99812-0318
(43) 99929-0372
(42) 99935-7190
(42) 99953-4121
(42) 99983-9301
(42) 99911-5610
(42) 98813-5366
(42) 99973-0000
(42) 99925-6435
(42) 99942-2296
(42) 99957-0017
marco@interacaourbana.com.br
(42) 99975-6817
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BANCO DE DADOS DE PARTICIPAÇÃO - PLANOS INTEGRADOS
E-MAIL
NOME
ENTIDADE
Marli Santos
Maurício D. Castro
Vereador
Mauricio Mass
Funpar
mauricio@funpar.ufpr.br
Mauro Lúcio da Cunha Zanin Interação Urbana
Neiva Pukanski
PMTB
Nélida Machado Soares
PMTB
Nolan Reis de Grogório
Paulista Taxista
Av. Horácio Klabin
Pedro T. Silva
PMTB
Priscila Santos Moreira
PMTB
Rafaela Amorim
Funpar
rafaela.amorim@funpar.ufpr.br
Repinaldo Castro
Câmara
naiojj@hotmail.com
Rosalina E.
Pres. do Centro Comunitário
Rubens J. Quintiliano Filho PMTB
Sandro Dias Batista
AETB
Sirlene de F. Andrade
Sueli Alves Galvão
PMTB
Valdinéia Z. da Cruz
PMTB
Valer Antunes
P. do bairro
Vanessa Gimanki
Acitel
Vera Lucia M. T.

68

CONTATO
(42) 99823-3151
(42) 98813-5368
(42) 98816-6309
(42) 3904-1587
(42) 99948-0879
(42) 99978-5445
(42) 99971-5844
(42) 9998-3922
(41) 98857-7317
(42) 98813-5367
(42) 98813-5358
(42) 99981-1338
(42) 99942-2301
(42) 99961-1413
(42) 99854-5684
(42) 99926-2775
(42) 98813-5352
(42) 99945-2602
(42) 99959-7282
(42) 99961-6123

