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ATOS DO EXECUTIVO
o

LEI COMPLEMENTAR N 271, DE 18 JULHO DE 2017.
Institui o Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado
Sustentável – PDDIS/FOZ, que define princípios, objetivos,
diretrizes e instrumentos para a realização das ações de
planejamento no Município de Foz do Iguaçu.
A Câmara Municipal de Foz do Iguaçu, Estado do Paraná, aprovou e eu, Prefeito Municipal, sanciono a
seguinte Lei Complementar:
TÍTULO I
DA FUNDAMENTAÇÃO
CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
o

Art. 1 O Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado Sustentável – PDDIS/FOZ – é o instrumento de
planejamento estratégico do desenvolvimento e expansão urbana do Município e de referência obrigatória dos
agentes públicos e privados que atuam na produção e gestão da cidade e aplicar-se-á em toda extensão territorial
do Município.
o

o

Art. 2 Este Plano está fundamentado nas determinações dispostas no § 1 , do art. 182, da Constituição
o
o
Federal, na Lei Federal n 10.257, de 10 de julho de 2001 – Estatuto da Cidade –, no Decreto Estadual n 2.581,
o
de 17 de fevereiro de 2004, no inciso XV, do art. 4 e nos arts. 182 a 187, da Lei Orgânica do Município de Foz do
Iguaçu, que tratam da Política Urbana.
o

Art. 3 O Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado Sustentável – PDDIS/FOZ – é parte integrante do
processo de planejamento municipal, devendo o Plano Plurianual, as Diretrizes Orçamentárias e o Orçamento
Anual incorporar as políticas públicas, programas, projetos, planos, diretrizes e as prioridades nele contidas.
CAPÍTULO II
DOS PRINCÍPIOS
Seção I
Da Função Social da Cidade
o

Art. 4 A função social da cidade compreende o pleno exercício de todos ao direito à cidade, entendido
este como direito à terra, aos meios de subsistência, ao trabalho, à saúde, à educação, à cultura, à moradia digna,
à proteção social, à segurança, ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, ao saneamento, ao transporte
público, ao lazer, à informação, à infraestrutura urbana e aos demais direitos assegurados pela legislação vigente.
o

Art. 5 A função social da cidade será garantida pelas seguintes ações:
I - promoção da qualidade de vida e do ambiente natural e socioambiental;
II - utilização de instrumentos de redistribuição da renda e da terra;
III - controle público sobre o uso e a ocupação do espaço da cidade;
IV - priorização na elaboração e execução de programas, planos e projetos para grupos de pessoas que
se encontrem em situações de risco, vulneráveis e desfavorecidos;
V - integração das políticas públicas de desenvolvimento municipal, regional e até mesmo internacional na
região da tríplice fronteira;
VI - integração das políticas públicas de desenvolvimento urbano e rural;
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VII - cooperação, diversificação e atratividade, visando o enriquecimento cultural da cidade;
VIII - gestão democrática participativa, integrada, compartilhada e descentralizada, com estímulo à
participação da população nos processos de decisão, planejamento e gestão do desenvolvimento territorial;
IX - integração de ações públicas e privadas;
X - universalização do acesso à água potável, aos serviços de esgotamento sanitário, à coleta e
disposição de resíduos sólidos e ao manejo sustentável das águas pluviais, de forma integrada às políticas
ambientais, de recursos hídricos e de saúde;
XI - prevalência do interesse coletivo sobre o individual; e
XII - fortalecimento do setor público, valorizando as funções de planejamento, articulação e controle,
inclusive mediante o aperfeiçoamento administrativo.
o

o

Art. 6 O não cumprimento do disposto no art. 5 , por ação ou omissão, configura descumprimento da
o
função social da cidade, sem prejuízo do disposto na Lei Federal n 10.257/2001.
Seção II
Da Função Social da Propriedade
o

Art. 7 A função social da propriedade será cumprida quando o exercício dos direitos a ela inerentes se
submeterem aos interesses coletivos.
Parágrafo único. Lei específica definirá critérios para a caracterização de imóveis não edificados,
o
o
o
subutilizados e não utilizados, conforme especifica o inciso V, do art. 3 , da Resolução n 34, de 1 de julho de
2005, do Conselho das Cidades, do Ministério das Cidades.
o

Art. 8 A propriedade urbana cumprirá sua função social quando conjuntamente atender:
I - às determinações constantes no Plano Diretor – PDDIS/FOZ e legislações correlatas;
II - aos objetivos e estratégias de desenvolvimento definidos no Plano Diretor – PDDIS/FOZ;
III - à preservação, à proteção e à recuperação do meio ambiente e do patrimônio cultural, histórico,
paisagístico e arqueológico, compatíveis com a segurança e saúde de seus usuários e das propriedades vizinhas;
IV - aos parâmetros urbanísticos definidos pelo ordenamento territorial determinado neste Plano e na Lei
Municipal de Uso e Ocupação do Solo, garantindo que a intensidade de uso seja adequada à disponibilidade da
infraestrutura urbana, de equipamentos e serviços públicos.
Seção III
Da Gestão Democrática
o

Art. 9 Entende-se por gestão democrática a atuação de instâncias de participação dos cidadãos nos
processos de planejamento, tomada de decisão e controle das ações públicas por meio de espaços
institucionalizados onde o Poder Público Municipal constituído delega o seu direito de decisão.
o

§ 1 O Poder Executivo Municipal implantará as seguintes instâncias de participação:
I - Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Urbana, atendendo ao disposto no inciso III, do art. 42, da
o
o
o
Lei Federal n 10.257/2001 – Estatuto da Cidade – e do inciso V, do art. 3 , da Lei Estadual n 15.229, de 25 de
julho de 2006;
II - Conselho Municipal das Cidades, obedecendo ao disposto no inciso I, do art. 43, do Estatuto da Cidade
o
o
e art. 6 da Lei Estadual n 15.229/2006;
III - Conferência da Cidade, de acordo com o inciso III, do art. 43, do Estatuto da Cidade.
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o

§ 2 A definição, estrutura, composição, competências, atribuições, organização, operacionalização e
normas de funcionamento do Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Urbana e do Conselho da Cidade,
o
obedecem aos dispositivos de regulamentação estabelecidos na Lei Municipal n 3.482, de 3 de setembro de
2008.
o

o

§ 3 O Conselho da Cidade observará as diretrizes e recomendações da Resolução n 13, de 16 de junho
de 2004, do Conselho das Cidades, Ministério das Cidades.
o

§ 4 A Conferência da Cidade seguirá as orientações do Ministério das Cidades e do Governo do Estado
do Paraná, para a sua instituição, observada a possibilidade de inserção das discussões locais relativas ao Plano
Diretor, que não necessariamente tenham a ver com a temática nacional a ser trabalhada.
o

Art. 10. Nas instâncias de participação citadas no art. 9 desta Lei Complementar, deverá ser garantida a
participação de todas as entidades da sociedade civil organizada, devendo expressar a diversidade dos setores
sociais atuantes no Município, observando-se a necessária paridade, bem como daqueles que tiverem interesse,
em todas as políticas públicas, programas, projetos, planos, diretrizes e prioridades contidas neste Plano, de modo
a garantir o controle direto das atividades e o pleno exercício da cidadania.
Seção IV
Da Sustentabilidade
Art. 11. A sustentabilidade compreende a distribuição equitativa de ônus e benefícios da utilização dos
recursos naturais, a ampliação da conservação ambiental e maior racionalidade nas atividades econômicas para o
bem-estar da população atual, das gerações futuras e para a justa distribuição das condições ambientais entre os
moradores do Município e da região.
Art. 12. É dever do Poder Público Municipal e da comunidade zelar pela proteção ambiental em todo o
território do Município, de acordo com as disposições da Legislação Municipal e das normas adotadas pelo Estado
e União.
Art. 13. Para a efetiva aplicação do Plano Diretor – PDDIS/FOZ, em especial no que se refere ao sistema
de proteção ambiental e conservação do patrimônio natural deverão obrigatoriamente serem levadas em
consideração, as seguintes diretrizes:
I - utilização racional do território, considerando sua vocação, infraestrutura e os recursos naturais,
mediante controle da implantação e funcionamento de atividades que venham a ocasionar impacto ao meio
ambiente urbano;
II - estabelecimento de normas específicas de uso e ocupação do solo para a proteção dos recursos
naturais em áreas de mananciais e bacias hidrográficas e para exploração racional da água subterrânea servindose de instrumentos cartográficos de gestão e inclusive informações sobre licenciamentos fornecidos por instituição
responsável pelas mesmas;
III - preservação das nascentes e dos remanescentes de mata atlântica urbanos e rurais, conectando-os
sempre que possível, tendo em vista a biodiversidade intrínseca e os serviços ecossistêmicos, especialmente nas
áreas de interesse de exploração das atividades de mineração e portuária;
IV - garantia da qualidade ambiental e a salubridade ambiental no Município para todos os seus habitantes
e seres, sobretudo garantindo os serviços ecossistêmicos;
V - orientação das atividades econômicas do Município para a economia ecológica, ecoturismo e as
ecotecnologias;
VI - recuperação das áreas e nascentes degradadas pelo Município;
VII - despoluição dos corpos d’água do Município, superficiais e subterrâneos, monitorando e preservando
sua qualidade;
VIII - fomento da educação ambiental transformadora em todo o Município, atendendo as necessidades
específicas de cada categoria;
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IX - orientação da produção agrícola do Município para a segurança alimentar, guiando-as pela
agroecologia.
CAPÍTULO III
DOS OBJETIVOS GERAIS
Art. 14. São objetivos gerais do Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado Sustentável – PDDIS/FOZ:
I - fazer cumprir a função social da cidade e das propriedades urbana e rural;
II - promover a inclusão social;
III - garantir a gestão democrática;
IV - promover a preservação, conservação e recuperação do meio ambiente natural, buscando o equilíbrio
e a sustentabilidade, bem como a qualidade de vida de seus habitantes, considerando este componente na
definição dos critérios e parâmetros de uso e ocupação do solo, sobretudo para a proteção de mananciais e
recursos hídricos, recuperação de áreas degradadas, tratamento de áreas públicas e expansão dos serviços de
saneamento básico;
V - consolidar a cidade de Foz do Iguaçu como polo de atratividade da região, com a implementação dos
programas e projetos contidos neste plano;
VI - garantir a participação de deficientes e idosos através de seus movimentos representativos, nas
atividades pertinentes ao acompanhamento e implementação do Plano Diretor;
VII - exigir, quando da liberação de toda e qualquer obra pública ou privada, a observância das
necessidades e dos direitos das pessoas deficientes ao acesso e uso de ambientes e equipamentos adaptados às
suas limitações;
VIII - promover o aumento da eficiência econômica do Município, de forma a ampliar os benefícios
sociais e reduzir os custos operacionais para os setores público e privado;
IX - fortalecer o setor público, valorizando as funções de planejamento, articulação e controle, inclusive
mediante o aperfeiçoamento administrativo.
TÍTULO II
DO DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO
CAPÍTULO I
DOS OBJETIVOS E ESTRATÉGIAS DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO
Art. 15. Os objetivos para o desenvolvimento do Município estão ordenados em três principais enfoques,
sendo os seguintes:
I - Desenvolvimento Socioeconômico;
II - Desenvolvimento Territorial e Ambiental;
III - Desenvolvimento Institucional.
Art. 16. Os objetivos definidos no art. 15 devem ser observados de forma integrada e simultânea pelo
Poder Público Municipal, visando garantir a sustentabilidade do Município.
Seção I
Do Desenvolvimento Socioeconômico
Art. 17. A política de promoção do desenvolvimento socioeconômico no Município deve estar articulada à
proteção do meio ambiente, à redução das desigualdades sociais, visando a melhoria da qualidade de vida de
toda a população.
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Art. 18. A Política de Desenvolvimento Socioeconômico tem como objetivos promover:
I - o desenvolvimento de cadeias produtivas complexas;
II - o desenvolvimento, a difusão e a produção do conhecimento tecnológico;
III - oportunidades de trabalho e renda visando a inclusão econômica;
IV - o desenvolvimento rural sustentável;
V - a inclusão social e distribuição de renda;
VI - a vinculação entre o desenvolvimento econômico e as políticas de saúde, educação, cultura, esporte,
lazer, habitação, regularização fundiária, meio ambiente e demais políticas públicas;
VII - a dinamização, o fortalecimento e a diversificação da economia local, favorecendo a oferta de
emprego e a geração de renda para a população de Foz do Iguaçu, atendendo exigências de proteção ambiental;
VIII - identificar outras vocações econômicas no Município e fomentar investimentos autônomos.
Art. 19. Para a consecução da política de desenvolvimento socioeconômico devem ser observadas as
seguintes estratégias:
I - criar e fortalecer as redes estratégicas locais e regionais, estimulando a organização da produção local
e a diversificação dos setores produtivos;
II - consolidar setores econômicos a partir do fortalecimento de micro e pequenas empresas, promovendo
sua inclusão nas cadeias produtivas do Município;
III - criar mecanismos de apoio ao desenvolvimento de atividades complementares das cadeias produtivas
do Município;
IV - fortalecer e desenvolver linhas de pesquisa dando ênfase às áreas de turismo e de ciência e
tecnologia;
V - priorizar empreendimentos de baixo impacto ambiental e alto potencial para geração de trabalho e
renda;
VI - vincular as ações para o desenvolvimento econômico com a geração de trabalho e renda,
principalmente nos bairros mais afastados do centro;
VII - integrar as atividades rurais às cadeias produtivas, promovendo a diversidade da produção agrícola e
a biodiversidade regional;
VIII - priorizar a absorção de mão-de-obra local e regional;
IX - elaborar e implementar programas de educação para o exercício pleno da cidadania;
X - promover a capacitação adequada dos profissionais e garantir investimentos para o crescimento e
consolidação de políticas de saúde pública, de caráter preventivo, atendendo às famílias e com crescente
investimento no Sistema Único de Saúde;
XI - garantir participação popular na definição das políticas de saúde, educação, cultura, esporte, lazer,
habitação, regularização fundiária, meio ambiente e demais políticas públicas;
XII - fortalecer os polos produtivos em diferentes áreas do Município baseados nas vocações e
potencialidades locais;
XIII - incentivar as parcerias e as ações de cooperação entre agentes públicos e privados, incluindo
instituições de ensino e pesquisa;
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XIV - criar incentivo para atrair a instalação de indústrias não poluentes, de beneficiamento e de
reciclagem;
XV - integração dos órgãos e entidades municipais, estaduais e federais de apoio às atividades produtivas
e culturais para o desenvolvimento regional;
XVI - articulação com municípios vizinhos para dinamização da economia regional;
XVII - apoio à melhoria da qualidade das mercadorias produzidas e serviços oferecidos no Município;
XVIII - integração com projetos e programas federais e estaduais voltados para a produção local, como os
Arranjos Produtivos Locais – APL’s ou Sistemas Cooperativos.
Art. 20. Os objetivos e estratégias definidos nos arts. 18 e 19 desta Lei Complementar, serão
consolidados a partir do Plano de Desenvolvimento Socioeconômico, considerando:
I - as potencialidades do Município;
II - o desenvolvimento socioeconômico em relação à política tributária;
III - o mercado externo e grandes empresas;
IV - os empreendimentos de micro e pequeno porte;
V - a agricultura, a agricultura familiar, a agroindústria e a agroecologia;
VI - o desenvolvimento de um polo tecnológico;
VII - o turismo como vocação principal;
VIII - a atividade da construção civil;
IX - os recursos naturais;
X - o fortalecimento das políticas públicas principalmente as voltadas à educação e saúde;
XI - a logística.
Seção II
Do Desenvolvimento Territorial e Ambiental
Art. 21. A Política de Desenvolvimento Territorial e Ambiental visa fortalecer as potencialidades existentes
na paisagem de Foz do Iguaçu, proteger e recuperar o meio ambiente, permitindo o uso socialmente justo e
ecologicamente equilibrado de seu território, dentro dos princípios fundamentais desta Lei Complementar.
Art. 22. A Política de Desenvolvimento Territorial e Ambiental nas áreas urbanas e rurais, tem como
objetivos:
I - promover o uso e a ocupação sustentável do solo;
II - garantir a mobilidade do trânsito com fluidez e segurança;
III - garantir a conservação e recuperação da paisagem e do patrimônio socioambiental;
IV - garantir a justa distribuição dos benefícios e ônus decorrentes do processo de urbanização e da
produção e ocupação do espaço;
V - garantir o acesso à habitação, priorizando a população de baixa renda, principalmente as que se
encontram em áreas classificadas como de risco, estimulando os mercados acessíveis aos segmentos desta faixa
de população.
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Art. 23. Para a consecução desta política devem ser observadas as seguintes estratégias:
I - definir modelo de ordenamento territorial que:
a) integre uso do solo, sistema viário e transporte urbano;
b) facilite a diversidade de usos e atividades, respeitando a vocação principal das zonas urbanas;
c) fortaleça os denominados eixos de desenvolvimento com atividades mistas de comércio, serviço e
residências, com adensamento em local de boa infraestrutura;
d) consolide as novas centralidades ou subcentros dos bairros Jardim São Paulo, Vila Yolanda, Jardim
Itamaraty, Vila “A”, Vila Portes e Três Bandeiras, com intuito de descentralizar as funções administrativas da
cidade.
II - definir diretrizes para uso e ocupação do solo que respeitem características específicas do ambiente
natural e construído de cada fração regional da cidade;
III - otimizar o funcionamento das redes de infraestrutura, equipamentos e serviços públicos existentes;
IV - monitorar a distribuição, capacidade e qualidade dos equipamentos de saúde, educação, lazer e
cultura;
V - promover a readequação dos espaços públicos como incentivo à convivência cidadã;
VI - promover a acessibilidade universal, por meio da adequação das normas urbanísticas e de edificações
para atender as pessoas com deficiência e/ou mobilidade reduzida;
VII - implementar um Sistema de Gestão Ambiental;
VIII - monitorar o desenvolvimento urbano, definindo indicadores de qualidade de vida;
IX - criar Zonas de Interesse Estratégicos com a finalidade de estabelecer o uso e ocupação específicos
que possibilite priorizar os investimentos;
X - redefinir critérios para o acesso à Política de Habitação;
XI - estabelecer um plano de regularização fundiária integrado à Política Habitacional;
XII - potencializar os instrumentos do Estatuto da Cidade para os fins da política habitacional;
XIII - implementar consórcios imobiliários para a construção de moradia para a população de baixa renda;
XIV - definir uma política municipal de habitação, priorizando a população com renda familiar de até 3
(três) salários mínimos e principalmente as famílias que se encontram em áreas classificadas como de risco;
XV - viabilizar a elaboração de base cartográfica unificada do Município, Cadastro Técnico, Planta de
Valores Imobiliários, Cadastro de Equipamentos Urbanos e Cadastro de Informações Sociais, buscando parcerias
públicas e privadas para esta tarefa, com atualização periódica e acessível à estrutura do Poder Público,
disponibilizando treinamento para utilização destes instrumentos.
Art. 24. A mobilidade urbana será garantida por meio do Plano de Mobilidade Urbana – PLANMOB – Foz,
voltado ao Sistema Viário e Transporte, articulado com as diretrizes de uso e ocupação do solo, que deverá:
I - priorizar o transporte não motorizado sobre o transporte motorizado, privilegiando pedestres, ciclistas,
pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, visando o atendimento à acessibilidade universal;
II - priorizar transporte coletivo sobre o individual, prevendo integração entre os meios;
III - garantir a qualidade do desenho urbano;
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IV - racionalizar o deslocamento como foco principal no prolongamento das vias conectoras;
V - promover a fluidez do trânsito com segurança;
VI - integrar o sistema viário e transporte municipal com o regional e internacional;
VII - implementar os instrumentos para a gestão plena do transporte público coletivo.
Art. 25. O Sistema de Gestão Ambiental será implementado por meio do Plano de Gestão, Preservação e
Recuperação da Paisagem e do Patrimônio Socioambiental, que deverá:
I - definir políticas para a integração e utilização sustentável das áreas verdes e da paisagem;
II - definir mecanismos de incentivo e compensação para a conservação, restauração e recomposição da
biodiversidade municipal e regional; e
III - definir metas e diretrizes para os planos setoriais de:
a) Gestão das Águas, com prioridade para drenagem/permeabilidade do solo, mananciais de
abastecimento, regime hidrogeológico e tratamento de efluentes e mapeamento das vulnerabilidades dos
aquíferos;
b) Gestão de Resíduos Sólidos, com prioridade para reutilização e reciclagem de materiais, inclusive
resíduos da construção civil;
c) Monitoramento e Controle de Riscos Ambientais;
d) Arborização Municipal;
e) Saneamento Básico Municipal;
f) Plano Municipal de Mata Atlântica – PMMA.
IV - adequar às normas ambientais municipais às características locais e à legislação estadual e federal;
V - criar mecanismos de articulação entre órgãos municipais, estaduais e federais com atuação sobre o
meio ambiente;
VI - definir critérios, criar e implementar instrumentos para avaliação e mitigação/compensação de
impactos socioambientais para licenciamento, instalação e operação de empreendimentos;
VII - promover o planejamento sustentável da paisagem, articulando patrimônio cultural e natural;
VIII -

definir critérios para identificação de bens de interesse de proteção e preservação;

IX - mapear as áreas ambientais e realizar inventários de bens socioambientais;
X - estabelecer normas de comunicação visual e exploração publicitária;
XI - criar mecanismos de controle para o uso de agroquímicos.

Art. 26. Observados os princípios e objetivos deste Plano Diretor, expressos nos Capítulos II e III, do
Título I, desta Lei Complementar, o ordenamento territorial obedece às seguintes diretrizes:
I - planejamento do desenvolvimento do Município, da distribuição espacial da população e das atividades
econômicas no território municipal, de modo a evitar e corrigir as distorções do processo de desenvolvimento
urbano e seus efeitos negativos sobre o meio ambiente;
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II - integração e compatibilização entre a área urbana e a área rural do Município;
III - conservação e recuperação da qualidade hídrica das bacias do Município;
IV - ordenação e controle do uso do solo, de forma a combater e evitar:
a) a utilização inadequada dos imóveis urbanos;
b) a proximidade ou conflitos entre usos incompatíveis ou inconvenientes;
c) a utilização excessiva ou a subutilização da infraestrutura urbana;
d) a retenção de imóvel urbano, que resulte na sua subutilização ou não utilização;
e) a deterioração de áreas urbanizadas e dotadas de infraestrutura, especialmente as centrais;
f) o uso inadequado dos espaços públicos;
g) a poluição e a degradação ambiental;
h) a degradação da qualidade ambiental do espaço construído; e
i) a degradação dos bens socioambientais.

Subseção I
Do Macrozoneamento
Art. 27. O Macrozoneamento fixa as regras fundamentais de ordenamento do território e tem como
objetivo definir diretrizes para a utilização dos instrumentos de ordenação territorial e para o Uso e Ocupação do
Solo Rural e Urbano.
Art. 28. Consideram-se Macrozonas as áreas delimitadas no Mapa de Macrozoneamento, constantes no
Volume III, desta Lei Complementar, assim definidas:
I - Macrozona de Urbanização Consolidada: corresponde à porção central da área urbana, caracterizada
por boa qualidade de infraestrutura, desenho urbano e concentração de comércio e serviços;
II - Macrozona de Urbanização Prioritária: compreende as áreas com infraestrutura existente, no entanto
apresenta parcelas consideráveis de vazios urbanos;
III - Macrozona de Preservação Permanente: caracteriza-se por área com urbanização restrita, em virtude
da presença de áreas de proteção ambiental;
IV - Macrozona de Conservação: são áreas de reconhecido valor ambiental para o Município que
necessitam de critérios de gestão ambiental na ocupação dessas áreas, adotando-se medidas para preservação e
conservação do patrimônio natural e urbanístico;
V - Macrozona de Expansão Urbana 01: corresponde às áreas próximas a Macrozona de Urbanização
Prioritária, mas que, no entanto, ainda não sofreram o parcelamento do solo urbano;
VI - Macrozona de Expansão Urbana 02: compreende áreas mais próximas da área rural, que geralmente
apresentam características rurais, sem infraestrutura instalada, onde se objetiva restringir a ocupação a curto e
médio prazo, enquanto não ocorrer maior adensamento na Macrozona de Expansão Urbana 01;
VII - Macrozona Funcional: compreende áreas com finalidade específica, gerenciadas pelo Município em
conjunto com a instituição tutelar, de urbanização e usos restritos;
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VIII - Macrozona de Urbanização Específica: compreende as áreas definidas, dentro de um perímetro
específico, circundada por áreas rurais, com o propósito de promover a integração comunitária rural, como
elemento de referência, estabelecendo critérios para os novos parcelamentos na região dentro deste perímetro,
bem como propiciando a regularização de desmembramentos existentes e consolidados definida pelas seguintes
áreas:
a) Vila Rural existente na região do Alto da Boa Vista;
b) Área específica localizada na Vila Bananal; e
IX - Macrozona Rural: compreende as áreas com impedimento à urbanização, onde devem ser mantidas
as características rurais, com estabelecimento de critérios adequados de manejo das atividades agropecuárias,
turísticas e de produção rural.

Seção III
Do Desenvolvimento Institucional
Art. 29. A Política de Desenvolvimento Institucional tem como objetivos:
I - garantir o cumprimento da função social da cidade e da propriedade imóvel urbana e rural;
II - promover a articulação entre Poder Público e iniciativa privada, garantindo controle social dessas
ações;
III - garantir a participação qualificada da população na gestão municipal;
IV - promover o aprimoramento das políticas públicas;
V - garantir a articulação das políticas de interesse comum da região da tríplice fronteira.

Art. 30. Para a consecução da Política de Desenvolvimento Institucional devem ser observadas as
seguintes estratégias:
I - articular os instrumentos tributários com a política de desenvolvimento urbano;
II - estabelecer critérios objetivos para a definição da função social da cidade e da propriedade imóvel
urbana e rural;
III - promover a gestão municipal de forma descentralizada e participativa;
IV - fortalecer as organizações da sociedade civil;
V - difundir as informações públicas;
VI - implementar estrutura institucional que integre órgãos, programas e procedimentos nas diversas
instâncias da administração pública e abra canais de participação comunitária;
VII - desenvolver ações coordenadas e integradas, respeitando decisões do planejamento geral do
Município;
VIII - fomentar ações de cooperação internacional e intermunicipal, formulando políticas, diretrizes e ações
comuns que abranjam a totalidade ou parte de seu território, destinadas à superação de problemas regionais,
setoriais e locais, bem como firmar convênios ou consórcios com este objetivo;
IX - implementar programas e projetos em conjunto com a região, priorizando o saneamento e o transporte
público;
X - combater a exclusão sócio-territorial.
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Subseção I
Dos Instrumentos da Política Urbana
Art. 31 Para garantir as funções sociais da cidade e da propriedade urbana, e para o planejamento,
controle, gestão e promoção do desenvolvimento do território, o Município adotará os instrumentos previstos no
o
o
art. 4 da Lei Federal n 10.257/2001 – Estatuto da Cidade, sem prejuízo de outros instrumentos de política
urbana.

Art. 32 A utilização dos instrumentos de política urbana municipal tem por objetivo:
I - otimizar a ocupação de regiões da cidade dotadas de infraestrutura e equipamentos urbanos e controlar
a expansão sobre áreas ambientalmente frágeis;
II - aumentar a oferta de lotes urbanizados nas regiões já consolidadas da malha urbana do Município;
III - combater a retenção especulativa de imóvel urbano, que resulte na sua subutilização ou não
utilização;
IV - combater o processo de periferização e ocupação irregular.
Subseção II
Do Parcelamento, Edificação ou Utilização Compulsórios
Art. 33 O parcelamento, a edificação e a utilização compulsórios do solo urbano visam garantir o
cumprimento da função social da cidade e da propriedade, por meio da ocupação de áreas vazias ou
subutilizadas.
Art. 34 O Município exigirá do proprietário do imóvel urbano não edificado, subutilizado, utilizado
inadequadamente ou não utilizado, que promova seu adequado aproveitamento, sob pena de parcelamento,
o
o
o
edificação ou utilização compulsórios, nos termos das disposições contidas nos arts. 5 e 6 da Lei Federal n
10.257/2001 – Estatuto da Cidade.
Parágrafo único. Considera-se solo urbano subutilizado o imóvel com construção paralisada há mais de
24 (vinte e quatro) meses, condenada ou em ruínas, e o imóvel com utilização de até 5% (cinco por cento) da área
total do terreno.
Art. 35 Este instrumento deverá ser regulamentado em lei específica, conforme Lei Federal n
10.257/2001.

o

Subseção III
Da Progressividade Do Imposto Sobre a Propriedade
Predial e Territorial Urbana – IPTU
o

o

Art. 36 O IPTU Progressivo no tempo é um instrumento previsto no art. 7 , da Lei Federal n 10.257/2001
– Estatuto da Cidade, que permite ao governo municipal aumentar, progressivamente, o valor da alíquota do IPTU
de um imóvel, caso seu proprietário não lhe dê a utilização conforme o previsto no PDDIS/FOZ.
o

§ 1 O disposto no caput deste artigo consiste em uma espécie de desincentivo aos proprietários em
manter imóveis abandonados, terrenos vazios sem edificação ou glebas sem utilização e parcelamento, de forma
a racionalizar e otimizar a ocupação das cidades.
o

§ 2 O objetivo deste instrumento é combater a especulação imobiliária e induzir a utilização de áreas da
cidade já dotadas de infraestrutura urbana, ao invés de promover a ocupação de regiões distantes do centro que
exigirão novo investimento público em drenagem, asfalto, iluminação pública, rede de água e esgoto, transporte
coletivo e uma série de equipamentos urbanos como espaços de lazer, escolas, postos de saúde e outros.
o

§ 3 As áreas passíveis de aplicação do IPTU progressivo no tempo serão definidas em lei específica e
serão instituídos os critérios que estabeleçam o que é subutilização, para cada região da cidade.
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o

§ 4 Estabelecidos os critérios de que trata o § 3 deste artigo, será possível identificar se determinado
imóvel está ou não cumprindo sua função social e aplicar os instrumentos de utilização, edificação e parcelamento
o
o
compulsórios, previstos nos arts. 5 e 6 do Estatuto da Cidade, dando ao governo municipal a possibilidade de
determinar ao proprietário que dê a utilização adequada a seu imóvel, procedendo, conforme o caso, à sua
ocupação, edificação ou parcelamento.
Subseção IV
Da Desapropriação e Pagamento com Títulos da Dívida Pública
Art. 37. Decorridos 5 (cinco) anos de cobrança do IPTU Progressivo, sem que o proprietário tenha
cumprido a obrigação de parcelamento, edificação ou utilização compulsórios, o Município de Foz do Iguaçu
poderá proceder a desapropriação do imóvel.
o

§ 1 Os créditos tributários pendentes, acrescidos das custas e despesas processuais e honorários
advocatícios, serão considerados nos procedimentos indenizatórios.
o

§ 2 O procedimento indenizatório não computará expectativas de ganhos, lucros cessantes e juros
compensatórios no valor real da indenização.
Art. 38. Após a desapropriação referida no art. 37, desta Lei Complementar, o Município deverá, no prazo
máximo de 5 (cinco) anos, contados a partir da incorporação ao patrimônio público, proceder ao adequado
aproveitamento do imóvel.
o

§ 1 O aproveitamento do imóvel desapropriado poderá ser efetivado diretamente pelo Município, por meio
de alienação ou concessão a terceiros, observada a legislação pertinente.
o

o

§ 2 Ficam mantidas para o adquirente ou para o concessionário de imóvel, nos termos do § 1 deste
artigo, as mesmas exigências de parcelamento, edificação ou utilização previstas nesta Lei Complementar.
Subseção V
Solo Criado ou Outorga Onerosa do Direito de Construir (Terreno Virtual)
Art. 39. O Município poderá instituir, mediante lei específica, incentivos que resultem em aumento no
potencial construtivo, assim entendido o aumento no coeficiente de aproveitamento máximo e altura da edificação
e somente em áreas determinadas pela Lei de Uso e Ocupação do Solo Urbano.
o

§ 1 O incentivo de que trata o caput deste artigo será submetido à aprovação da Secretaria Municipal de
Planejamento e Captação de Recursos e da Comissão Técnica de Zoneamento e Uso do Solo – CTU.
o

§ 2 A outorga onerosa do direito de construir – Solo Criado – tem aplicação somente em zonas propícias
à verticalização, definido em lei específica, mediante pagamento deste aumento do potencial construtivo até o
limite determinado por lei em cada zona urbana.
o

§ 3 O incentivo terá como objetivo viabilizar programas de habitação popular, bem como a produção de
lotes urbanizados, destinados à melhoria das condições de moradia da população carente do Município.
o

§ 4 O programa de habitação popular compreende o imóvel residencial, as obras de infraestrutura e os
equipamentos vinculados.
o

§ 5 População carente é a devidamente cadastrada, segundo avaliação da assistência social do Instituto
de Habitação de Foz do Iguaçu – FOZHABITA.
Art. 40. Lei municipal específica estabelecerá as condições a serem observadas para a outorga onerosa
do direito de construir, determinando, no mínimo:
I - a fórmula e planilha de cálculo e cobrança;
II - a contrapartida do beneficiário;
III - os procedimentos administrativos necessários.
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Art. 41. Os recursos auferidos com a adoção da outorga onerosa do direito de construir terão a seguinte
destinação:
I - 60% (sessenta por cento) ao Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social; e
II - 40% (quarenta por cento) ao Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano, quando criado por lei
específica.
Parágrafo único. Os recursos de que trata este artigo deverão ser aplicados na Habitação de Interesse
Social, em saneamento básico e ambiental, equipamentos públicos essenciais, infraestrutura e mobilidade urbana.
Subseção VI
Das Operações Urbanas Consorciadas
Art. 42. Operação Urbana Consorciada é o conjunto de intervenções e medidas coordenadas pelo
Município, com a participação dos proprietários, moradores, usuários permanentes e investidores privados, com o
objetivo de alcançar em uma área transformações urbanísticas estruturais, melhorias sociais e a valorização
ambiental.
o

§ 1 Lei específica, baseada neste Plano Diretor, delimitará as áreas para aplicação de operações
consorciadas.
o

§ 2 Poderão ser utilizados os instrumentos das operações urbanas consorciadas para as Zonas de
Interesse Estratégico – ZIE, como mecanismo de fomento ao desenvolvimento com a participação dos entes
público e privado.
o

§ 3 Poderão ser previstas nas operações urbanas consorciadas, entre outras medidas:
I - a modificação de índices e características de parcelamento, uso e ocupação do solo e subsolo, bem
como alterações das normas edilícias, considerado o impacto ambiental delas decorrente;
II - a regularização de construções, reformas ou ampliações executadas em desacordo com a legislação
vigente;
III - a concessão de incentivos a operações urbanas que utilizam tecnologias visando à redução de
impactos ambientais e que comprovam a utilização, nas construções e uso de edificações urbanas, de tecnologias
que reduzam os impactos ambientais e economizem recursos naturais, especificadas as modalidades de obras a
serem contempladas.
o

o

§ 4 As modificações referidas no § 3 deste artigo condicionam-se à aprovação da Comissão Técnica de
Zoneamento e Uso do Solo – CTU, observada, especificamente, quanto à possibilidade de impacto não suportável
pela infraestrutura ou o risco de comprometimento da paisagem urbana.
Art. 43. Lei específica estabelecerá as normas para realização da operação urbana consorciada, devendo
conter, no mínimo, o seguinte:
I - definição da área a ser atingida;
II - programa básico de ocupação da área;
III - programa de atendimento econômico e social para a população diretamente afetada pela operação;
IV - finalidades da operação;
V - estudo prévio de impacto de vizinhança;
VI - contrapartida a ser exigida dos proprietários, usuários permanentes e investidores privados em função
da utilização dos benefícios previstos no art. 42;
VII - forma de controle da operação, obrigatoriamente compartilhada com representação da sociedade
civil;
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VIII - natureza dos incentivos a serem concedidos aos proprietários, usuários permanentes e investidores
o
privados, uma vez atendido o disposto no inciso III do § 3 do art. 42 desta Lei Complementar.
o

§ 1 Os recursos obtidos pelo Município na forma do inciso VI deste artigo serão aplicados exclusivamente
na própria operação urbana consorciada.
o

§ 2 A partir da entrada em vigor da lei específica de que trata o caput deste artigo, serão nulas as
licenças e autorizações a cargo do Município não contempladas pelo plano de operação urbana consorciada.
Art. 44. A lei específica que aprovar a operação urbana consorciada deverá prever a emissão pelo
Município de quantidade determinada de Certificados de Potencial Adicional de Construção, que poderão ser
alienados em leilão ou utilizados diretamente no pagamento das obras necessárias à própria operação.
o

§ 1 Os Certificados de Potencial Adicional de Construção – CEPAC – serão livremente negociados, mas
conversíveis em direito de construir unicamente na área objeto da operação que a lei definir.
o

§ 2 Apresentado o pedido de licença para construir, o Certificado de Potencial Adicional de Construção –
CEPAC, será utilizado no pagamento da área de construção que supere os padrões estabelecidos pela legislação
de uso e ocupação do solo, até o limite fixado pela lei específica que aprovar a operação urbana consorciada.
Subseção VII
Da Transferência do Direito de Construir
Art. 45. O Poder Executivo Municipal poderá autorizar o proprietário de imóvel considerado como de
interesse ao patrimônio histórico, artístico, turístico, arqueológico, paisagístico ou ecológico, a exercer em outro
local, ou alienar, mediante escritura pública, o direito de construir previsto nesta Lei Complementar e ainda não
exercido.
Parágrafo único. A mesma faculdade poderá ser concedida ao proprietário que doar ao Poder Público
seu imóvel, ou parte dele, para fins de implantação de equipamentos urbanos e comunitários ou servir a
programas de regularização fundiária, urbanização de áreas ocupadas por população de baixa renda e habitação
de interesse social.
Art. 46. Dependerá de lei específica o estabelecimento de locais e as condições em que será possível a
Transferência do Direito de Construir.
o

§ 1 A regulamentação de que trata o caput deste artigo, somente poderá ser aprovada após estudo e
exame pelos órgãos competentes, que assegurem a inexistência de prejuízos ao patrimônio histórico, artístico,
turístico, arqueológico, paisagístico ou ecológico nos locais para os quais seja possível a transferência do direito
de construir.
o

§ 2 Constatada a possibilidade de ocorrerem prejuízos para o patrimônio a proteger, a Transferência do
Direito de Construir não será autorizada.
o

§ 3 Para o cálculo da área de potencial construtivo a ser transferido, será utilizado o coeficiente de
aproveitamento básico do terreno estabelecido na Lei Municipal de Zoneamento de Uso e Ocupação do Solo, em
conformidade com as disposições desta Lei Complementar.
o

§ 4 Os imóveis que recebem a transferência do potencial construtivo poderão usufruir do beneficio desde
que respeitem os parâmetros urbanísticos preconizados pela zona em questão onde se localizam.
Art. 47. A Secretaria Municipal de Planejamento e Captação de Recursos deverá manter registro,
integrado ao Sistema de Informação Territorial previsto nesta Lei Complementar, das transferências do direito de
construir ocorridas, do qual constem os imóveis cedentes e receptores, bem como os respectivos potenciais
construtivos transferidos e recebidos.
Parágrafo único. A alienação do potencial construtivo entre particulares dependerá de notificação prévia,
perante o Município, sob pena de não ser reconhecida para fins urbanísticos.
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Art. 48. Consumada a transferência do direito de construir, fica o potencial construtivo transferido
vinculado ao imóvel receptor, vedada nova transferência.
Subseção VIII
Do Consórcio Imobiliário
Art. 49. O proprietário de área atingida pela obrigação do parcelamento ou edificação compulsória da
presente Lei Complementar poderá propor o estabelecimento de Consórcio Imobiliário como forma de viabilização
financeira do aproveitamento do imóvel e, deste modo, atender ao princípio da função social da propriedade e da
cidade.
Parágrafo único. O Consórcio Imobiliário poderá ocorrer por iniciativa do Município ou através de
propostas dos interessados, mediante aprovação da Comissão Técnica de Zoneamento e Uso do Solo – CTU –
que avaliará o interesse público do Consórcio.
Art. 50. Considera-se Consórcio Imobiliário a forma de viabilização de planos de urbanização ou
edificação por meio da qual o proprietário transfere ao Poder Público municipal seu imóvel e, após a realização
das obras, recebe, como pagamento, unidades imobiliárias devidamente urbanizadas ou edificadas.
Parágrafo único. O valor das unidades imobiliárias a serem entregues ao proprietário será
correspondente ao valor do imóvel antes da execução das obras.
Art. 51. Os tributos sobre imóveis urbanos, assim como as tarifas relativas a serviços públicos urbanos,
serão diferenciados em função do interesse social.
Art. 52. O Consórcio Imobiliário será aplicado como instrumento de cooperação entre o Município e a
iniciativa privada para:
I - realizar urbanização em áreas que tenham carência de infraestrutura e serviços urbanos;
II - viabilizar empreendimentos de Habitação de Interesse Social;
III - regularizar ocupações indevidas e com carência de infraestrutura.
Parágrafo único. Para possibilitar a implantação dos empreendimentos que tratam os incisos II e III deste
artigo, o Município poderá instituir Zona Especial de Interesse Social, instrumento criado pela presente Lei
Complementar.
Art. 53. Nos casos de programas e projetos habitacionais de interesse social, desenvolvidos por órgãos ou
entidades da Administração Pública com atuação específica na área, os contratos de concessão de direito real de
uso de imóveis públicos:
I - terão, para todos os fins de direito, caráter de escritura pública;
II - constituirão título de aceitação obrigatória em garantia de contratos de financiamentos habitacionais.
Art. 54. Sendo o Consórcio Imobiliário de interesse de ambas as partes, o Município providenciará estudo
de viabilidade financeira, no prazo de 60 (sessenta) dias corridos, abrangendo, no mínimo, o seguinte:
I - avaliação do valor do imóvel sem investimentos;
II - estimativa de valor das obras de infraestrutura básica e/ou complementar existentes, conforme
disposto nas Leis Municipais de Parcelamento do Solo Urbano e de Zoneamento de Uso e Ocupação do Solo;
III - estimativa do custo da edificação possível ou pretendida no local, se for o caso;
IV - estimativa do percentual de unidades imobiliárias cabíveis ao Município e ao proprietário da área.
o

§ 1 O estudo de que trata este artigo será submetido à apreciação do Poder Executivo e à parte
interessada, os quais terão 30 (trinta) dias corridos para decidir pela formação ou não do Consórcio Imobiliário.
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o

§ 2 No caso de posição favorável à formação do Consórcio Imobiliário, o Poder Executivo publicará no
Diário Oficial edital constando o recebimento da proposta, resumo do estudo preliminar de viabilidade e a decisão
proferida.
o

o

§ 3 Até 30 (trinta) dias após a publicação de que trata o § 2 deste artigo, qualquer cidadão com domicílio
eleitoral no Município de Foz do Iguaçu poderá apresentar objeções ao estudo de viabilidade, cabendo
manifestação da Comissão Técnica de Zoneamento e Uso do Solo – CTU.
Art. 55. O Consórcio Imobiliário deve ser formalizado através de contrato entre o Município e o
proprietário, especificando o seguinte:
I - condições para a transferência do imóvel ao Município;
II - condições para a realização da obra;
III - a forma de pagamento ao proprietário, que poderá ser feita mediante a entrega, pelo Município, de
lotes urbanizados ou de unidades edificadas, conforme definido no contrato.
Art. 56. Submetido o estudo definitivo à aprovação da Comissão Técnica de Zoneamento e Uso do Solo –
CTU, será providenciada a lavratura de escritura e matrícula imobiliária da transferência do imóvel ao Município,
constando do documento as obrigações de cada parte, os valores envolvidos, os prazos para o término das obras
e entrega das unidades imobiliárias ao interessado.
Art. 57. Estabelecido o Consórcio Imobiliário em terrenos enquadrados na obrigação ao proprietário em
função da subutilização da área, o Município assumirá a responsabilidade de parcelar, edificar ou dar utilização
para o imóvel urbano objeto do consórcio.
Art. 58. A destinação das unidades imobiliárias cabíveis a cada parte consorciada será efetuada através
de sorteio público, devidamente notificado por edital no Diário Oficial do Município, com antecedência mínima de 7
(sete) dias corridos.
Subseção IX
Do Direito de Preempção ou Direito de Preferência
Art. 59. O Direito de Preempção facilitará a aquisição, por parte do Município, de áreas de seu interesse
para a realização dos seguintes projetos:
I - regularização fundiária;
II - execução de programas e projetos habitacionais de interesse social;
III - constituição de reserva fundiária;
IV - ordenamento e direcionamento da expansão urbana;
V - implantação de equipamentos públicos;
VI - criação de espaços públicos de lazer e áreas verdes;
VII - criação de unidades de conservação ou proteção de outras áreas de interesse ambiental;
VIII - proteção de áreas de interesse histórico, cultural ou paisagístico.
Art. 60. Os imóveis em que incidirá o Direito de Preempção ou preferência serão definidos por legislação
específica.
o

§ 1 Para efeito de incidência do Direito de Preempção o proprietário do imóvel será notificado de que, em
caso de alienação onerosa a terceiros, deverá oferecer o imóvel previamente ao Município para que este o
compre, se houver interesse.
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o

§ 2 A notificação aos proprietários será efetuada por meio de publicação no Diário Oficial do Município, e
por via postal com aviso de recebimento.
o

§ 3 Caberá ao Município proceder a averbação do Direito de Preempção na matrícula do imóvel, no
Cartório de Registro de Imóveis da circunscrição imobiliária competente, no prazo de 90 (noventa) dias, após a
o
notificação que trata o § 1 deste artigo, bem como, quando couber, o cancelamento de averbação efetuada.
Art. 61. O proprietário de imóvel sujeito ao Direito de Preempção manifestará sua intenção de vendê-lo ao
Município, apresentando os seguintes documentos:
I - proposta de compra assinada por terceiro interessado na aquisição do imóvel, na qual constarão preço,
condições de pagamento e prazo de validade;
II - comprovante de endereço do proprietário, para recebimento de notificação e de outras comunicações;
III - certidão de inteiro teor da matrícula atualizada do imóvel e certidão de ônus reais, expedida pelo
cartório de registro de imóveis da circunscrição imobiliária competente;
IV - declaração assinada pelo proprietário, sob as penas da lei, sobre a existência ou não de quaisquer
encargos e ônus sobre o imóvel, inclusive os de natureza real, tributária ou executória.
Art. 62. Recebida a notificação a que se refere o art. 61, o Município terá o prazo máximo de 30 (trinta)
dias para manifestar ao proprietário o seu interesse na compra, devendo neste período serem ouvidas as
Secretarias Municipais competentes e realizada a avaliação imobiliária pela Comissão Permanente de Avaliação
de Bens Imóveis – CPABI.
o

§ 1 Havendo interesse, o Município solicitará ao proprietário a apresentação dos documentos necessários
à aquisição do imóvel.
o

§ 2 O Município fará publicar no Diário Oficial e em pelo menos um jornal local ou regional de grande
circulação, edital de aviso da notificação recebida nos termos do art. 61, desta Lei Complementar e da intenção de
aquisição do imóvel nas condições da proposta apresentada.
Art. 63. Recebida a notificação por meio da qual o Município manifesta o interesse na aquisição do imóvel,
o proprietário deverá, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar os seguintes documentos:
I - certidões do Cartório Distribuidor Cível, da Justiça Federal e da Justiça do Trabalho, da Comarca da
Capital e dos Municípios onde o proprietário tenha tido sede ou domicílio nos últimos 10 (dez) anos, inclusive
relativas a execuções fiscais;
II - certidões do Distribuidor Geral de Protestos da Comarca da Capital e do cartório correspondente nos
Municípios onde tenha tido sede ou domicílio, abrangendo o período de 5 (cinco) anos;
III - certidões negativas de débitos, expedidas pela Secretaria da Receita Federal e pela Procuradoria da
Fazenda Nacional;
IV - Certidão Negativa de Débitos – CND, expedida pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS;
V - certidões negativas de tributos estaduais e municipais;
VI - declaração de quitação das despesas de condomínio firmada pelo síndico e cópia dos documentos
que atestem essa qualidade, no caso de unidade condominial autônoma;
VII - cópias autenticadas dos atos constitutivos da pessoa jurídica vendedora e comprovação dos poderes
de representação para a prática do ato.
o

§ 1 O Município poderá exigir, quando for o caso, a complementação da documentação.
o

§ 2 Eventuais débitos tributários municipais incidentes sobre o imóvel poderão ser compensados do valor
apresentado no aviso da notificação recebida nos termos do art. 61.
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o

§ 3 Estando correta a documentação, a escritura pública de compra e venda deverá ser lavrada no prazo
máximo de 30 (trinta) dias, contados da entrega dos documentos previstos neste artigo.
Art. 64. Os emolumentos e as despesas cartorárias correspondentes à lavratura da escritura pública de
aquisição do imóvel e ao respectivo registro no Cartório de Registro de Imóveis da circunscrição imobiliária
competente serão pagos pelo Município.
Art. 65. Decorridos 30 (trinta) dias da data de recebimento da notificação do proprietário sem a
manifestação expressa do Município de que pretende exercer o Direito de Preempção, é facultado ao proprietário
alienar onerosamente seu imóvel ao proponente interessado, nas condições da proposta apresentada, sem
prejuízo do direito de preferência do Município no caso de propostas futuras de aquisição onerosa, dentro do
prazo legal de vigência do Direito de Preempção.
Art. 66. Concretizada a venda a terceiro, o proprietário fica obrigado a entregar ao Município cópia do
instrumento público de alienação do imóvel, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de pagamento da multa diária
em valor equivalente a 0,6% (zero vírgula seis por cento) do valor total da alienação.
o

§ 1 O Município promoverá as medidas judiciais cabíveis para a declaração de nulidade de alienação
onerosa efetuada em condições diversas da proposta apresentada.
o

§ 2 Em caso de nulidade da alienação efetuada pelo proprietário, o Município poderá adquirir o imóvel
pelo valor da base de cálculo do imposto predial e territorial urbano ou pelo valor indicado na proposta
apresentada, se este for inferior àquele.
Subseção X
Do Estudo de Impacto de Vizinhança – EIV
Art. 67. Lei municipal definirá os procedimentos, os empreendimentos e atividades privados ou públicos
em área urbana que dependerão de elaboração prévia de Estudo de Impacto de Vizinhança – EIV – para obter as
licenças ou autorizações de construção, ampliação ou funcionamento a cargo do Município.
Art. 68. O EIV será executado de forma a contemplar os efeitos positivos e negativos do empreendimento
ou atividade quanto à qualidade de vida da população residente na área e suas proximidades, incluindo, no
mínimo, as seguintes análises:
I - alterações no assentamento e adensamento populacional;
II - demanda e ocorrência de equipamentos urbanos e comunitários e áreas verdes;
III - uso e ocupação do solo;
IV - valorização imobiliária;
V - geração de tráfego e demanda por transporte público, vias públicas, estacionamento, bem como o
acesso ao empreendimento;
VI - ventilação e iluminação;
VII - paisagem urbana e patrimônio histórico, natural e cultural;
VIII - abrangência da área de interferência, com raio a ser definido pela Secretaria Municipal de
Planejamento e Captação de Recursos ou secretarias afins;
IX - poluição sonora, atmosférica, hídrica, odorífera e eletromagnética, vibração e periculosidade;
X - movimento de terra, produção de entulhos e geração de resíduos;
XI - impactos cumulativos globais;
XII - alternativas tecnológicas e de localização de projeto.
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Art. 69. A análise do EIV será coordenada pela Secretaria Municipal de Planejamento e Captação de
Recursos, que, quando necessário, solicitará parecer ao Instituto de Transportes e Trânsito de Foz do Iguaçu –
FOZTRANS – e outras secretarias pertinentes.
Art. 70. Sendo necessário, as secretarias mencionadas no art. 69 deverão estabelecer as exigências para
minorar ou mesmo eliminar os impactos negativos do projeto sobre o espaço, ficando o empreendedor
responsável pelo ônus daí decorrente.
o

§ 1 O ônus decorrente das exigências necessárias para minorar ou eliminar os impactos negativos do
projeto, deverão ser custeados pelo empreendedor através de contrapartida que poderá ser executada por meio
de:
I - implantação, produção, aquisição, construção, conclusão, melhoria, reforma e ampliação de
equipamentos públicos, tais como postos de saúde, escolas, salas de aula, canchas esportivas, praças, dentre
outros;
II - aquisição e doação de materiais para construção, conclusão, melhoria, reforma e ampliação de
equipamentos públicos;
III - implantação, melhoria e ampliação de saneamento básico, infraestrutura urbana, sistema viário e
interferência viárias e outros equipamentos públicos;
IV - aquisição e doação de terreno para implantação de equipamentos públicos e/ou urbanos, para
realização de obras mitigadoras dos impactos gerados; para composição da paisagem urbana e/ou patrimônio
histórico, natural e cultural, tais como parques, praças, dentre outros;
V - depósito em pecúnia do valor correspondente a exigência necessária para minorar ou mesmo eliminar
os impactos negativos do projeto, como recurso a ser destinado para o Fundo Municipal de Desenvolvimento
Urbano, a ser criado por lei específica;
VI - outras formas de mitigação do impacto.
o

§ 2 As contrapartidas necessárias para minorar ou eliminar os impactos negativos do projeto deverão
obrigatoriamente ser realizadas dentro da área de abrangência definida no projeto e em seu entorno imediato.
o

o

§ 3 A forma de execução da contrapartida, em conformidade com o § 2 deste artigo, será definida pela
Secretaria Municipal de Planejamento e Captação de Recursos e, quando necessário, pelo FOZTRANS e outras
secretarias pertinentes.
o

§ 4 A avaliação do Estudo de Impacto de Vizinhança, as exigências feitas e a forma de execução da
contrapartida deverão ter a anuência da Comissão Técnica de Zoneamento e Uso do Solo – CTU – quando a
Secretaria Municipal de Planejamento e Captação de Recursos assim entender necessário, dependendo da
complexidade do empreendimento.
o

§ 5 A elaboração do EIV não substitui a elaboração e a aprovação de estudo prévio de impacto
ambiental (EIA), requeridas nos termos da legislação ambiental.
o

§ 6 A contrapartida só será executada através de depósito em pecúnia, conforme definido no inciso V do
§ 1 deste artigo, caso não seja possível a execução da contrapartida de outra forma.
o

o

§ 7 Os documentos integrantes do EIV ficarão disponíveis para consulta por qualquer interessado.

Subseção XI
Das Zonas Especiais de Interesse Social – ZEIS
Art. 71. Enquadram-se especialmente nas definições de ZEIS os seguintes tipos de imóveis:
I - terrenos desocupados e/ou ocupados por favela;
II - imóveis utilizados como cortiço ou subnormais;
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III - habitações coletivas precárias;
IV - conjuntos habitacionais irregulares ocupados por moradores de baixa renda;
V - edificações deterioradas; e
VI - parcelamentos do solo e loteamentos irregulares ocupados por moradores de baixa renda.
o

§ 1 Nas áreas de favelas, conjuntos habitacionais e loteamentos irregulares e precários, a regularização e
o parcelamento do solo, bem como das edificações e usos preexistentes, deve observar as disposições do Plano
Específico de Urbanização a ser aprovado para cada ZEIS, de acordo com as diretrizes estabelecidas pela
Administração Municipal, acordadas com os moradores locais de cada área, quanto às características de
aproveitamento, dimensionamento, ocupação dos lotes e condições de instalação dos usos não residenciais.
Art. 72. As Zonas Especiais de Interesse Social – ZEIS – são porções do território destinadas,
predominantemente, à moradia digna para a população de baixa renda por intermédio de melhorias urbanísticas,
recuperação ambiental e regularização fundiária de assentamentos precários e irregulares, a serem dotadas de
equipamentos sociais, infraestruturas, áreas verdes, comércios e serviços locais, situadas na zona urbana.
o

§ 1 Para efeito da disciplina de parcelamento, uso e ocupação do solo, os parâmetros relativos às ZEIS
prevalecem sobre aquelas referentes a qualquer outra zona de uso incidente sobre o lote ou gleba.
o

§ 2 Nas ZEIS, o agente promotor público ou privado deve comprovar o atendimento aos percentuais
mínimos de área construída para atendimento da demanda habitacional prioritária definida pelo órgão gestor
habitacional, de acordo com o Cadastro Municipal da Habitação.
Art. 73. São objetivos das ZEIS:
I - permitir a inclusão urbana de parcelas da população que se encontram à margem do mercado legal de
terras;
II - possibilitar a extensão dos serviços e da infraestrutura urbana nas regiões não atendidas;
III - garantir a melhoria da qualidade de vida e equidade social entre as ocupações urbanas.
Art. 74. As ZEIS classificam-se em 2 (duas) categorias, definidas nos seguintes termos:
I - ZEIS 1: são áreas caracterizadas pela presença de favelas, loteamentos irregulares e empreendimentos
habitacionais de interesse social, e assentamentos habitacionais populares, habitados predominantemente por
população de baixa renda, onde haja interesse público em manter a população moradora e promover a
regularização fundiária e urbanística e recuperação ambiental;
II - ZEIS 2: são áreas caracterizadas por glebas ou lotes não edificados ou subutilizados, adequados à
urbanização e onde haja interesse público ou privado em produzir Empreendimentos de Habitação de Interesse
Social, contemplando, também, equipamentos sociais e culturais, espaços públicos, serviço e comércio de caráter
local.
Art. 75. Será permitida a implantação de empreendimentos públicos ou privados com os benefícios das
ZEIS, desde que a área em questão esteja sobre uma Zona Urbana denominada de Zona Especial de Interesse
Social – ZEIS.
o

§ 1 Nas ZEIS 1 e 2, a regularização do parcelamento do solo, bem como das edificações e usos
preexistentes, deverá observar as diretrizes, índices e parâmetros urbanísticos estabelecidos pelo plano de
urbanização aprovado pela Comissão Técnica de Zoneamento e Uso do Solo – CTU – e, quando for o caso, por
lei específica.
o

§ 2 Os parâmetros de uso e ocupação do solo serão aqueles definidos na Lei de Uso e Ocupação do
Solo Urbano e os parcelamentos do solo urbano em ZEIS deverão seguir a Lei de Parcelamento do Solo Urbano
Municipal, observados os seguintes princípios:
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I - promoção do uso misto;
II - garantia da variedade nas soluções arquitetônicas;
III - preservação e recuperação das áreas de preservação permanente, várzeas e áreas úmidas;
IV - destinação de áreas públicas conforme Lei Municipal de Parcelamento do Solo;
V - respeito à hierarquia e diretrizes viárias estabelecidas pela Lei do Sistema Viário.
o

§ 3 A infraestrutura básica dos parcelamentos situados nas zonas habitacionais declaradas por lei como
de interesse social consistirá, no mínimo, de:
I - abertura e terraplanagem do arruamento;
II - implantação de meio-fio e pavimentação poliédrica das ruas;
III - implantação das redes de energia elétrica, iluminação pública, solução de esgotamento sanitário, bem
como interligação quando houver rede coletora implantada e rede de água potável, por conta do loteador, sendo
permitido convênio com as concessionárias;
IV - sistema de rede coletora de águas pluviais; e
V - arborização.
Art. 76. Os Loteamentos de Interesse Social não serão permitidos em terrenos situados na Área de
Urbanização Restrita e de Proteção dos Mananciais.
Art. 77. A delimitação das Zonas Especiais de Interesse Social será estabelecida por lei específica,
baseada neste Plano Diretor.
Art. 78. São requisitos para a caracterização dos empreendimentos habitacionais de interesse social
voltados ao atendimento da demanda habitacional do Município:
I - apresentação, pelo órgão gestor de habitação, da relação de moradores cadastrados, conforme
disposto em lei municipal;
II - especificação das formas de participação dos agentes promotores na viabilização do empreendimento;
III - especificação do preço de venda das unidades, comprovando que este não ultrapasse o
comprometimento da renda mensal adotado pelos agentes financiadores do Município em programas destinados
às faixas de renda de atendimento prioritário.
Subseção XII
Do Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano – FMDU
Art. 79. Mediante lei específica, deverá ser criado o Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano – FMDU
– vinculado à Secretaria Municipal de Planejamento e Captação de Recursos, com a finalidade de proporcionar os
meios necessários à implementação da política de desenvolvimento urbano do Município, estabelecida pela
presente Lei Complementar, especialmente os relativos a:
I - planos e projetos de desenvolvimento e renovação urbana;
II - projetos, programas e ações voltados ao saneamento, equipamentos públicos, mobilidade urbana e
acessibilidade e, ainda, no fomento para regularização fundiária;
III - realização de projetos e ações para minorar ou mesmo eliminar os impactos negativos de
empreendimentos, quando provenientes da contrapartida estabelecida pelo respectivo Estudo de Impacto de
Vizinhança – EIV;
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IV - intervenções para a Habitação de Interesse Social, em saneamento básico e ambiental, equipamentos
públicos essenciais, infraestrutura e mobilidade urbana;
V - implementação dos projetos decorrentes de Operações Urbanas Consorciadas;
VI - desenvolvimento institucional e qualificação técnica;
VII - sistemas de informações e geoprocessamento.
Art. 80. A lei específica de que trata o art. 79 definirá as receitas do Fundo, que devem ser aplicados de
acordo com o plano a ser aprovado pelo Conselho Municipal das Cidades – CONCIDADES.
TÍTULO III
DO DESENVOLVIMENTO URBANO, RURAL E AMBIENTAL
CAPÍTULO I
DO USO E OCUPAÇÃO DO SOLO CONTROLADO SUSTENTÁVEL
Art. 81. O ordenamento do uso e ocupação do solo no Município tem por objetivos:
I - orientar e controlar a implantação e os efeitos de empreendimentos potencialmente causadores de
degradação ambiental e de impactos significativos sobre a infraestrutura urbana, em especial sobre os sistemas
viários e de transportes;
II - preservar, proteger e recuperar o ambiente e a paisagem urbana, mediante controle da poluição visual,
sonora, da água, do ar e do solo;
Art. 82. São diretrizes de ordenação do uso e ocupação do solo:
I - controlar o impacto da implantação de empreendimentos que possam representar sobrecarga excessiva
na infraestrutura, sistema viário ou meio ambiente;
II - controlar a ocupação de áreas impróprias à urbanização e/ou de interesse ambiental;
III - assegurar uma relação equilibrada entre áreas construídas, áreas livres e áreas verdes, de modo a
garantir o desenvolvimento das funções sociais da cidade e a qualidade da paisagem urbana;
IV - preservar áreas estritamente residenciais, disciplinando o uso das vias que as contornam ou que as
atravessem;
V - promover a distribuição de usos e intensificação do aproveitamento do solo, balizado pela definição de
critérios e limites conforme a capacidade de suporte da infraestrutura do sistema viário, dos transportes e do
ambiente, de modo a evitar sua ociosidade ou sobrecarga e otimizar os investimentos coletivos;
VI - promover a flexibilização de usos de indústrias de pequeno porte e de baixa ou nenhuma poluição,
principalmente em regiões denominadas de zonas residenciais de alta densidade, promovendo a geração de
emprego e renda mais próximo de áreas mais periféricas.
CAPÍTULO II
DA MOBILIDADE SUSTENTÁVEL
Seção I
Do Plano Municipal de Mobilidade Urbana Sustentável – Princípios,
Objetivos e Diretrizes Gerais
Art. 83. O Município de Foz do Iguaçu deve ser disciplinado para adequar a espacialidade urbana e
assegurar a mobilidade.
Parágrafo único. Por mobilidade compreende-se o direito de todos os cidadãos ao acesso aos espaços
públicos em geral, aos locais de trabalho, aos equipamentos e serviços sociais, culturais e de lazer através dos
meios de transporte urbano, individuais e dos veículos não motorizados, de forma segura, eficiente, socialmente
inclusiva e ambientalmente sustentável.
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Art. 84. O Município deverá criar, mediante lei específica, o Sistema Municipal de Mobilidade, baseado no
Plano de Mobilidade Urbana de Foz do Iguaçu – PLANMOB.
Parágrafo único. São componentes do Sistema Municipal de Mobilidade:
I - Sistema Viário Básico;
II - Infraestrutura física de apoio aos sistemas;
III - Modalidade de transporte;
IV - Sistema institucional da mobilidade;
V - Plano de Transportes Urbanos;
VI - Sistema de Gestão e controle de transporte e trânsito.
Art. 85. Todos os projetos, públicos ou privados, deverão:
I - atender ao Sistema Municipal de Mobilidade através do Plano de Mobilidade Urbana;
II - seguir os princípios de acessibilidade previstos na legislação federal aplicável;
III - obedecer aos critérios e parâmetros urbanísticos estabelecidos nesta Lei Complementar e nas
legislações municipais de parcelamento do solo urbano pelas diferentes modalidades de uso e ocupação do solo.
Art. 86. São princípios para implantação da mobilidade no Município:
I - direito ao acesso universal, seguro, equânime e democrático ao espaço urbano;
II - a participação e controle social sobre a política de mobilidade;
III - priorização dos meios de transporte não motorizados e transporte coletivo, sobrepondo aos meios
motorizados e individuais;
IV - direito à informação sobre a mobilidade, de forma a instrumentalizar a participação popular e o
exercício do controle social;
V - desenvolvimento da cidade, por meio da mobilidade urbana sustentável;
VI - universalização do acesso ao transporte público coletivo;
VII - acessibilidade das pessoas com deficiência ou com restrição de mobilidade;
VIII - políticas públicas de transporte e trânsito, política nacional de mobilidade urbana sustentável,
articuladas entre si com a política de desenvolvimento urbano e a do meio ambiente;
IX - a Mobilidade Urbana centrada no deslocamento das pessoas.
Parágrafo único. São diretrizes gerais para implantação da mobilidade no Município:
I - priorizar pedestres, ciclistas, passageiros de transporte coletivo, pessoas com deficiência e idosos, no
uso do espaço urbano de circulação;
II - estabelecer como meta da mobilidade a integração do tripé de desenvolvimento através do Uso do
Solo Urbano, com o Sistema Viário e o Sistema de Transporte Urbano;
III - promover a ampla participação cidadã, de forma a garantir o efetivo controle social das políticas de
Mobilidade Urbana;

www.pmfi.pr.gov.br

Ano XX

Diário Oficial Nº 3.132 de 07 de agosto de 2017

Página 25 de 581

IV - combater a segregação urbana por intermédio da Política Nacional de Mobilidade Urbana Sustentável;
V - promover o acesso das populações de baixa renda, dos desempregados e trabalhadores informais,
aos serviços de transporte coletivo urbano;
VI - promover o desenvolvimento em áreas intermediárias da cidade, os denominados subcentros de
bairros, identificando novas centralidades, facilitando o acesso de moradores de bairros mais periféricos às
principais funções da cidade;
VII - estabelecer como subcentros de bairros principais, em função da mobilidade as localidades
intermediárias da malha urbana, a região do Jardim São Paulo, Vila Yolanda, Jardim Itamaraty, Vila “A”, Vila
Portes e Três Bandeiras, podendo surgir novas centralidades de acordo com a distribuição do Sistema de
Transporte Urbano;
VIII - promover e difundir sistemas de informações e indicadores da Mobilidade Urbana;
IX - incentivar e apoiar sistemas estruturais que contemplem mecanismos de integração intermodal e
institucional;
X - promover e apoiar a implementação de sistemas cicloviários seguros, priorizando aqueles integrados à
rede de transporte público;
XI - promover e apoiar a melhoria da acessibilidade das pessoas com deficiência, restrição de mobilidade
e idosos, considerando-se o princípio de acesso universal à cidade;
XII - incentivar e difundir medidas de moderação de tráfego e de uso sustentável e racional do transporte
motorizado individual;
XIII - apoiar planos e projetos que ordenem a circulação de mercadorias de maneira racional e segura,
principalmente em relação às cargas perigosas;
XIV - promover e viabilizar a associação e coordenação entre a política nacional de mobilidade sustentável
e de transporte e trânsito em consonância com as políticas de promoção habitacional, desenvolvimento urbano,
meio ambiente e saneamento ambiental em especial as de drenagem de águas pluviais e resíduos sólidos;
XV - promover políticas de mobilidade urbana e valorização do transporte coletivo e não motorizado no
sentido de contribuir com a reabilitação das áreas urbanas centrais;
XVI - promover a capacitação dos agentes públicos e o desenvolvimento institucional dos setores ligados
à mobilidade;
XVII - promover, controlar e apoiar a regulamentação adequada dos Serviços de Transporte Público;
XVIII - promover o desenvolvimento do transporte público, com vistas à melhoria da qualidade e eficiência
dos serviços;
XIX - implantar o Sistema de Transporte Rápido por Ônibus, através da racionalização das linhas de
transporte urbano, estabelecendo linhas troncais principalmente sobre as vias estruturais, com apoio de linhas
alimentadoras a partir dos Pontos Intermodais de Transporte – PIT;
XX - apoiar a adoção de tecnologias de maior eficiência que aperfeiçoem os sistemas de controle dos
serviços de transporte público e trânsito, como o programa Sistema Integrado de Mobilidade de Foz do Iguaçu –
SIMFOZ;
XXI - desenvolver modelos alternativos de financiamentos para implementação de projetos da mobilidade
urbana;
XXII - promover e incentivar o desenvolvimento de sistemas de transportes e novas tecnologias que
resultem na melhoria das condições ambientais;
XXIII - promover e garantir o acesso e a circulação de pedestres e pessoas com deficiência ao espaço
público e suas travessias.
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Seção II
Da Infraestrutura Física do Sistema Municipal de Mobilidade
Subseção I
Dos Componentes da Infraestrutura Física
Art. 87. São diretrizes específicas para a infraestrutura física do sistema viário urbano:
I - hierarquizar, adequar e ampliar o sistema viário urbano para permitir uma melhor eficiência das funções
urbanas e maior articulação entre os loteamentos do Município;
II - aplicar instrumentos da política urbana, especialmente à operação urbana consorciada, para obter
retorno do investimento público na abertura, melhoramento ou prolongamento de vias que valorizem áreas
particulares.
Parágrafo único. A implementação das diretrizes específicas para a infraestrutura física do sistema viário
urbano será feita mediante a definição das larguras mínimas das faixas de rolamento do sistema viário e das
calçadas, de acordo com a hierarquização prevista na lei do sistema viário básico para o Município.
Subseção II
Do Sistema Viário Urbano
Art. 88. O Município deve realizar estudos para aprimorar o sistema viário.
Art. 89. Devem ser contempladas na legislação urbanística as medidas relativas à infraestrutura física do
sistema viário urbano.
Art. 90. O Município deve priorizar a execução da rede de vias principais determinada na lei do sistema
viário básico, a implantação e prolongamentos das vias conectoras como elemento de integração da rede e a
implantação do corredor de desvio de veículos de carga pesada denominada Perimetral Leste.
Subseção III
Do Sistema de Transporte
Art. 91. São diretrizes específicas para a infraestrutura física do sistema de transporte do Município:
I - garantir meios de locomoção à população;
II - estimular o uso de bicicletas como meio de transporte regular, através da implantação e interligação do
sistema cicloviário, iniciando pelas conexões de ciclovias existentes e implementando novas ciclovias, ao longo
das vias e margeando o Rio M’Boicy junto ao Parque linear M’Boicy;
III - melhorar a qualidade do serviço de transporte urbano coletivo municipal e intermunicipal, bem como o
transporte escolar e gestionar sobre o transporte internacional;
IV - discutir e estabelecer ações que venham a atenuar os problemas de trânsito e estacionamento de
caminhões e bitrens na rede urbana.
CAPÍTULO III
POLÍTICA HABITACIONAL E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA SUSTENTÁVEL
Art. 92. São diretrizes gerais da política municipal de habitação:
I - promover a urbanização em áreas de ocupação irregular, onde o direito a propriedade é difuso e sem
reconhecimento legal, priorizando intervenções em áreas que não coloquem em risco as populações instaladas,
adequando os equipamentos públicos e promovendo a integração destes núcleos à malha urbana;
II - promover a regularização urbanística e fundiária de assentamentos precários, considerando a
necessidade de reassentamento de populações que residem em áreas de risco, respeitando as áreas de
preservação permanente, as várzeas e as áreas úmidas, de acordo com a legislação vigente;
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III - promover o acesso à terra e à moradia digna, com a melhoria das condições de habitabilidade, de
preservação ambiental e de qualificação dos espaços e equipamentos urbanos, avançando na construção da
cidadania e priorizando as famílias de baixa renda;

IV - assegurar políticas fundiárias que garantam o cumprimento da função social da terra urbana;
V - promover processos democráticos na formulação, implementação e controle dos recursos da política
habitacional, estabelecendo canais permanentes de participação das comunidades e da sociedade civil;
VI - assegurar a vinculação da política habitacional com as demais políticas públicas, com ênfase às
sociais, de geração de renda, de educação ambiental e de desenvolvimento urbano;
VII - estimular a participação da iniciativa privada na promoção e execução de projetos compatíveis com
as diretrizes e os objetivos da Política Municipal de Habitação;
VIII - reduzir as desigualdades entre as áreas do Município, eliminando os fatores de segregação sócioespaciais da população de baixa renda.
Art. 93. As estratégias para a implementação da política habitacional são as seguintes:
I - revisar o Plano Local de Habitação de Interesse Social – PLHIS, realizando o diagnóstico das condições
de moradia no Município, inclusive na área rural, identificando seus diferentes aspectos, de forma a quantificar e
qualificar os problemas relativos às moradias em situação de risco, loteamentos irregulares, favelas e coabitações,
bem como áreas de interesse para preservação ambiental ocupadas por moradias;
II - investir na produção de habitação de interesse social em áreas com facilidade de acesso à
infraestrutura básica, equipamentos e serviços urbanos, conectadas à malha urbana consolidada, e onde houver a
presença de uso misto e variedade de tipologias urbanas;
III - implantar os instrumentos do Estatuto da Cidade para a promoção da regularização fundiária e da
produção de novas unidades habitacionais;
IV - estabelecer política de estoque de área pública com a formação do Banco de Terras Municipal,
composto por terrenos vazios e edificações desocupadas, ambos em condições de habitabilidade, localizados na
zona urbana, que se destinem a atender o déficit habitacional de interesse social;
V - assegurar a formação e capacitação contínua dos gestores municipais, conselheiros municipais e
organizações não governamentais para o fortalecimento do exercício da participação na política de habitação,
criando condições para que os fatores relevantes estejam aptos a efetivá-la;
VI - manter o acesso da população às informações da política habitacional;
VII - estruturar setor para tratar da regularização fundiária;
VIII - realizar a regularização fundiária plena no Município, considerando prioritárias as áreas de risco e
preservação ambiental, bem como aquelas definidas pelo Plano Municipal de Habitação de Interesse Social;
IX - assegurar ações de proteção e recuperação ambiental após a desocupação de imóveis em situação
de risco, evitando-se sua reocupação, inclusive na área do antigo lixão, situado na região do Arroio Dourado.
Art. 94. Sem prejuízo do disposto nesta Lei Complementar, para regularização fundiária de
assentamentos precários e imóveis irregulares, o Município poderá aplicar os seguintes instrumentos:
I - concessão do direito real de uso;
II - concessão de uso especial para fins de moradia;
III - usucapião especial de imóvel urbano.
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Art. 95. O Município poderá outorgar o título de concessão de Uso Especial para Fins de Moradia àquele
que possuir como seu, por 5 (cinco) anos, ininterruptamente e sem oposição, imóvel público municipal localizado
na área urbana e com área inferior ou igual a 250m² (duzentos e cinquenta metros quadrados), desde que
utilizado para moradia do possuidor ou de sua família.
o

§ 1 É vedada a concessão de que trata o caput deste artigo, caso o possuidor:
I - seja proprietário ou possuidor de outro imóvel urbano ou rural em qualquer localidade;
II - tenha sido beneficiado pelo mesmo direito em qualquer tempo, mesmo que em relação à imóvel
público de qualquer entidade administrativa.
o

§ 2 Para efeitos deste artigo, o herdeiro legítimo continua de pleno direito, na posse de seu antecessor,
desde que já resida no imóvel por ocasião do início da concessão.
o

§ 3 O Município poderá promover o desmembramento ou desdobramento da área ocupada, de modo a
formar um lote com área máxima de 250m² (duzentos e cinquenta metros quadrados), caso a ocupação preencha
as demais condições para a concessão prevista no caput deste artigo.
Art. 96. A concessão de Uso Especial para Fins de Moradia aos possuidores será conferida de forma
coletiva em relação aos imóveis públicos municipais, situados na área urbana, com mais de 250m² (duzentos e
cinquenta metros quadrados), que sejam ocupados por população de baixa renda e utilizados para fins de
moradia, por 5 (cinco) anos, ininterruptamente e sem oposição, quando não for possível identificar os terrenos
ocupados por cada possuidor.
o

§ 1
coletiva.

A concessão de Uso Especial para Fins de Moradia poderá ser solicitada de forma individual ou

o

§ 2 Na concessão de uso especial de que trata este artigo, será atribuída igual fração ideal de terreno a
cada possuidor, independente da dimensão do terreno que cada um ocupe, exceto quando houver acordo escrito
entre os ocupantes, estabelecendo frações diferenciadas.
o

§ 3 A fração ideal atribuída a cada possuidor não poderá ser superior a 125m² (cento e vinte cinco metros
quadrados).
o

§ 4 Devem ser respeitadas as atividades econômicas locais promovidas pelo próprio morador, vinculadas
à moradia, tais como:
I - pequenas atividades comerciais;
II - indústria doméstica;
III - artesanato;
IV - oficinas de serviços;
V - agricultura familiar.
o

§ 5 O Município continuará com a posse e o domínio sobre as áreas destinadas ao uso público.
o

§ 6 Os proprietários ou concessionários, a qualquer título, de outro imóvel urbano ou rural em qualquer
localidade, não poderão usufruir do benefício da concessão de Uso Especial para Fins de Moradia.
Art. 97. O Município assegurará o exercício do direito de concessão de Uso Especial para Fins de
Moradia, individual ou coletivamente, em local diferente daquele que gerou esse direito, nas hipóteses da moradia
estar localizada em área de risco, cuja condição não possa ser equacionada e resolvida por obras e outras
intervenções.
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Art. 98. É facultado ao Município assegurar o exercício do direito de que trata o art. 97 desta Lei
Complementar em outro local na hipótese do imóvel ocupado estar localizado em:
I - área de uso comum do povo com outras destinações prioritárias de interesse público;
II - área destinada à obra de urbanização;
III - área de interesse da preservação ambiental e da proteção dos ecossistemas naturais.
CAPÍTULO IV
DO MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL
Art. 99. A organização do território municipal deve ser disciplinada na forma de sistema ambiental de
modo a assegurar o equilíbrio ambiental e contribuir para o desenvolvimento sustentável.
Seção I
Do Sistema Ambiental Municipal, Objetivos e Diretrizes
Art. 100. O sistema ambiental no Município deve ser articulado com as políticas públicas de gestão e
proteção ambiental, de saneamento básico, recursos hídricos, coleta e destinação de resíduos sólidos, áreas
verdes e drenagem urbana.
Art. 101. O Poder Público, a iniciativa privada e organizações sociais de Foz do Iguaçu promoverão um
ambiente sustentável no Município através das seguintes diretrizes:
I - implementar as diretrizes contidas na Política Nacional de Meio Ambiente, Política Nacional de
Recursos Hídricos, Política Nacional de Saneamento, Plano Nacional de Recursos Hídricos, Lei Orgânica do
Município e demais legislações ambientais aplicáveis, no que couber;
II - desenvolver ações integradas de Política Ambiental no Município;
III - conservar e proteger os recursos naturais e o cenário ambiental;
IV - proteger e preservar as matas ciliares e nascentes;
V - conservar as matas e bosques existentes no território municipal;
VI - promover a gestão dos resíduos produzidos no Município;
VII - intensificar os Programas de Educação Ambiental;
VIII - prevenir e controlar a poluição e a degradação ambiental em quaisquer de suas formas;
IX - assegurar a produção e a divulgação de materiais para informação e promoção da sensibilização
ambiental;
X - incentivar pesquisas e tecnologias direcionadas ao uso racional e a conservação ambiental,
principalmente com novas alternativas energéticas;
XI - orientar e controlar o manejo do solo nas áreas agrícolas;
XII - priorizar a agricultura orgânica e agroecológica, abrangendo assim o apoio aos pequenos
agricultores, bem como mediando os conflitos e sanando os problemas relativos ao uso de agrotóxicos em Foz do
Iguaçu, como a contaminação do solo, da água, do ar, das cadeias alimentares, de moradores e trabalhadores,
com vistas à sua eliminação progressiva e exponencial.

www.pmfi.pr.gov.br

Ano XX

Diário Oficial Nº 3.132 de 07 de agosto de 2017

Página 30 de 581

Art. 102. São diretrizes do sistema ambiental municipal:
I - aplicar os instrumentos de gestão ambiental, estabelecidos nas legislações federais, estaduais e
municipais;
II - priorizar a implantação de ações mitigadoras de processos de degradação ambiental decorrentes de
usos e ocupações desordenadas;
III - controlar o uso e a ocupação dos fundos de vales;
IV - impedir a formação de ocupações em locais inadequados;
V - prevenir e controlar a poluição da água, do ar e do solo para evitar suas respectivas contaminações;
VI - orientar e controlar o manejo do solo nas áreas agrícolas;
VII - estimular a participação da população na definição e execução das ações para proteção ambiental;
VIII - incluir a educação ambiental nas medidas e ações direcionadas à proteção do meio ambiente.
Art. 103. São ações estratégicas para a gestão do sistema ambiental municipal;
I - controlar as possíveis fontes de poluição;
o

II - observar o disposto na Lei Federal n 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, que trata das sanções penais
e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente;
III - criar e implementar mecanismos de controle e licenciamento ambiental para implantação e
operacionalização de empreendimentos potencialmente poluidores.
Art. 104. São componentes do sistema ambiental:
I - o patrimônio natural do Município;
II - o sistema municipal de saneamento ambiental;
III - o sistema municipal de meio ambiente.
Art. 105. São elementos referenciais para o patrimônio natural do Município:
I - a hidrografia municipal com seus rios, córregos, rincões e afluentes;
II - as margens dos rios e córregos e suas nascentes;
III - as reservas subterrâneas de água;
IV - os remanescentes de florestas, matas nativas e Reservas Particulares de Patrimônio Natural;
V - o relevo natural.
Art. 106. O sistema de abastecimento de água, esgotamento sanitário, a rede de drenagem de águas
pluviais, a gestão integrada de resíduos sólidos e o controle e monitoramento da poluição ambiental são
elementos referenciais para o saneamento ambiental, de modo a melhorar as condições de vida da população no
Município e prevenir a degradação dos seus recursos naturais.
Art. 107. Todo projeto e empreendimento público ou privado a ser implantado no Município devem
obedecer às disposições e aos parâmetros urbanísticos e ambientais estabelecidos na respectiva legislação.
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CAPÍTULO V
DAS AUDIÊNCIAS E CONSULTAS PÚBLICAS
Art. 108. A audiência pública é o instituto de participação administrativa aberta a indivíduos e a grupos
sociais determinados, visando à legitimidade da ação administrativa, formalmente disciplinada em lei, pela qual se
exerce o direito de expor tendências, preferências e opções que podem conduzir o Poder Público a uma decisão
de maior aceitação consensual.
Art. 109. As audiências públicas serão promovidas pelo Poder Público para garantir a gestão democrática
o
da cidade, nos termos do art. 43, da Lei Federal n 10.257/2001 – Estatuto da Cidade.
Art. 110. As audiências públicas, abertas à participação de toda a população, serão compostas para
debate sobre propostas de alterações e ampliações das diretrizes gerais previstas no Plano Diretor de
Desenvolvimento Integrado Sustentável – PDDIS/FOZ.
Art. 111. Todos os documentos relativos ao tema da audiência pública serão colocados à disposição de
qualquer interessado para exame e extração de cópias, inclusive por meio eletrônico.
TÍTULO IV
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 112. O Município deverá adotar estímulos e incentivos que agilizem o atendimento aos objetivos do
Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado Sustentável – PDDIS/FOZ.
Art. 113. Os objetivos e diretrizes do Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado Sustentável –
PDDIS/FOZ deverão obrigatoriamente, nortear as adequações necessárias da legislação urbanística, sendo
detalhado em legislação complementar.
Art. 114. São partes integrantes desta Lei Complementar os volumes abaixo especificados:
I - Volume I – Avaliação Temática Integrada;
II - Volume II – Participação Popular;
III - Volume III – Diretrizes e Proposições do Plano – PDDIS/FOZ;
Art. 115. As alterações e/ou emendas do Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado Sustentável –
PDDIS/FOZ serão submetidas a exame e parecer da Secretaria Municipal de Planejamento e Captação de
Recursos, manifestação do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social de Foz do Iguaçu – CODEFOZ – e
do Conselho Municipal das Cidades – CONCIDADES – e, posteriormente, análise e parecer jurídico da
Procuradoria Geral do Município.
Art. 116. Esta Lei Complementar entrará em vigor na data de sua publicação.
o

Art. 117. Ficam revogadas as disposições em contrário especialmente a Lei Complementar n 115, de 9
de outubro de 2006.
Gabinete do Prefeito Municipal de Foz do Iguaçu, Estado do Paraná, em 17 de julho de 2017.
Francisco Lacerda Brasileiro
Prefeito Municipal
Ney Patrício da Costa
Secretário Municipal
da Administração e Gestão de Pessoas
Elsídio Emílio Cavalcante
Secretário Municipal de Planejamento
e Captação de Recursos
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VOLUME I
ANÁLISE TEMÁTICA INTEGRADA
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GESTÃO MUNICIPAL 2017-2020
Francisco Lacerda Brasileiro
Prefeito Municipal
COORDENAÇÃO GERAL
Elsidio Emilio Cavalcante
Secretário Municipal de Planejamento e Captação de Recursos
(Gestão 2017-2020)
Ricardo Albuquerque de Oliveira
Responsável pela Secretaria Municipal de Planejamento e
Captação de Recursos (Gestão 2016)
COORDENAÇÃO EXECUTIVA
Arq. Julienne Ronsoni
Diretora de Controle e Gestão de Recursos
APOIO INSTITUCIONAL
Luiz Fernando Leone Vianna
Diretor Geral Itaipu Binacional
ESTRUTURA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL
Karl Stoeckl
Diretor de Gabinete do Prefeito
Rodrigo Gottlieb Monzon
Diretor de Comunicação Social
Osli de Souza Machado
Procurador Geral do Município
Ney Patrício da Costa
Secretário Municipal da Administração e Gestão de Pessoas
Erton René Neuhaus
Secretário Municipal da Fazenda
Elias de Sousa Oliveira
Secretário Municipal da Assistência Social, Família e Relações com a Comunidade
Fernando Ferreira de Souza Lima
Secretário Municipal da Educação
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Inês Weizmann dos Santos
Secretária Municipal da Saúde
Thiago Kodama
Secretária Municipal de Agricultura
Ana Solange Biesek
Secretária Municipal de Meio Ambiente
Luiz Roberto Volpi
Secretário Municipal de Obras
Gilmar Antônio Piolla
Secretário Municipal de Turismo, Indústria, Comércio e Projetos Estratégicos
Antônio Aparecido Sapia
Secretário Municipal de Esporte e Lazer
Fernando Castro da Silva Maraninchi
Diretor Superintendente FOZTRANS
Eduardo Teixeira
Diretor Superintendente FOZHABITA
Áurea Cecília da Fonseca
Diretora Superintendente Autarquia Especial Foz Previdência - FOZPREV
Joaquim Rodrigues da Costa
Diretor Superintendente Fundação Cultural de Foz do Iguaçu
Marizete Fabiana dos Santos
Controladora Geral do Município - CGM
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COMISSÃO DE REVISÃO DO PDDIS – 2016/2017
Nilton Aparecido Bobato
Presidente da Comissão
Kelyn Cristina Trento de Moura
Representante do Gabinete do Prefeito
Gilmar Antônio Piolla
Representante da Secretaria Municipal de Turismo, Indústria,
Comércio e Projetos Estratégicos
Ana Solange Biesek
Representante da Secretaria Municipal de Meio Ambiente
Elsídio Emilio Cavalcante
Representante da Secretaria Municipal de Planejamento e Captação de Recursos
Erton René Neuhaus
Representante da Secretaria Municipal da Fazenda
Fernando Castro da Silva Maraninchi
Diretor Superintendente FOZTRANS
Leandro Teixeira Costa
Representante da Associação Comercial e Industrial de Foz do Iguaçu – ACIFI
Dimas César Bragagnolo
Representante do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social de Foz do
Iguaçu – CODEFOZ
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EQUIPE TÉCNICA MUNICIPAL – 2016/2017
Ricardo Albuquerque de Oliveira
Arquiteto Consultor
Secretaria Municipal de Planejamento e Captação de Recursos
Luiz Roberto Volpi
Secretário Municipal de Obras
Julienne Ronsoni
Diretora de Controle e Gestão de Recursos
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INTRODUÇÃO
A sustentabilidade da Instituição Pública depende de sua contribuição, dentro dos
objetivos para os quais existe e da percepção que a sociedade tem desta contribuição. A
melhor maneira de nos prepararmos para o futuro é concentrar toda nossa imaginação e
entusiasmo na execução perfeita do trabalho de hoje, pensando e planejando.
Os esforços da Administração Municipal em promover a revisão nos
procedimentos operacionais e a busca de um novo posicionamento institucional no
cumprimento da missão fizeram com que a revisão e elaboração deste Plano Diretor
Municipal, em conjunto com os nobres Vereadores, fossem um verdadeiro pacto
socioterritorial, focado na visão moderna de crescimento da cidade, ensejando obter o
realinhamento estratégico de todo o processo, permitindo definir a nova missão, e mais
ainda, tornando-se um instrumento balizador das ações, refletindo os anseios da
comunidade e implementando as mudanças que assegurem a continuidade das
conquistas.
O “Plano Diretor Municipal” norteará oportunidades, condutas e procedimentos,
numa perspectiva de comprometimento e responsabilidade no processo de sua
implementação, execução e acompanhamento, que irão consensuar alternativas de
desenvolvimento para Foz do Iguaçu.
A sua função é estabelecer diretrizes e pautas para a ação pública e privada em
áreas como: Eixos-bairros, garantindo a acessibilidade universal, adequando e
compatibilizando usos ao longo dos principais eixos de circulação nos bairros,
consolidando a vocação de comércio e serviços nos mesmos, favorecendo o
desenvolvimento nos bairros com acesso aos serviços básicos; Incentivo ao
desenvolvimento diversificado (beira-rio, parque industrial), estimulando parcerias
entre os setores públicos e privados, em projetos de urbanização e ampliação de
espaços públicos da cidade, mediante o uso de instrumentos para o
desenvolvimento urbano, atendendo as funções socioeconômicas; Incentivo ao
Transporte Multimodal, (criação da zona portuária), fazendo a integração dos
componentes estruturadores da mobilidade, planejando e otimizando a implantação
de um sistema futuro de transporte de alta e média capacidade; Reordenamento
urbano (zoneamento e transporte urbano) ampliando e otimizando o sistema de
transporte coletivo integrado, incluindo entre outros, tráfego gerado,
acessibilidade, estacionamento, carga e descarga, embarque e desembarque; e o
Sistema Viário (perimetral leste, integrando áreas industriais, portos e EADIS),
melhorandoa eficiência com a prevalência do uso público sobre o privado,
assegurando acesso satisfatório a todos os núcleos adensados.
O alvo é possibilitar uma vida urbana e rural mais confortável, aproveitável e
segura, para nós e para as gerações futuras. Só será possível transformar Foz do Iguaçu
para melhor com a cooperação de todos, contribuindo para que seja mais igualitária, com
equidade e justiça social.
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LISTA DE SIGLAS
ABAV: Associação Brasileira de Agências de Viagens;
ABEOC: Associação Brasileira de Empresas Organizadoras de Congressos e
Convenções.
ABIH: Associação Brasileira da Indústria de Hotéis.
ACDD: Associação Cristã de Doentes e Deficientes Físicos.
ACIFI: Associação Comercial e Industrial de Foz do Iguaçu.
ADSL: Asymmetric Digital Subscriber Line (Internet Turbo).
AGETURFI: Associação de Agências de Viagens e Turismo Receptivo de Foz do Iguaçu.
AIDIS: Associação Interamericana de Engenharia Sanitária e Ambiental.
AIH: Autorização de Internações Hospitalares
AMOP: Associação dos Municípios do Oeste do Paraná.
ANATEL: Agência Nacional de Telecomunicações.
ANEEL: Agência Nacional de Energia Elétrica.
APAE: Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais.
APASFI: Associação dos Pais e Amigos dos Surdos de Foz do Iguaçu.
APP: Área de Preservação Permanente.
ARESFI: Agência Reguladora de Saneamento de Foz do Iguaçu.
ATRIFI: Associação de Receptivo Internacional de Foz do Iguaçu.
CAEDV: Centro de Atendimento Especializado ao Deficiente Visual.
CAPS: Centro de Atenção Psicossocial
CEAEC: Centro de Altos Estudos da Conscienciologia.
CEEBJA: Centro Estadual de Educação Básica para Jovens e Adultos.
CERFER: Centro de Referência em Fontes Alternativas de Energia Renovável.
CESUFOZ: Centro de Ensino Superior de Foz do Iguaçu.
CIB: Comissão Intergestores Bipartite.
CMEI: Centro Municipal de Educação Infantil.
CNI: Confederação Nacional da Indústria.
COART: Cooperativa de Artesanato.
COMTUR: Conselho Municipal de Turismo.
CONFOZ: Feira da Indústria, Comércio e Serviços da Construção.
CONSEFI: Conselho Comunitário de Segurança de Foz do Iguaçu;
COPEL: Companhia Paranaense de Energia Elétrica.
COPET: Comissão Permanente de Turismo.
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Ano XX

Diário Oficial Nº 3.132 de 07 de agosto de 2017

Página 39 de 581

DETRAN: Departamento de Trânsito.
DSTS: Doenças Sexualmente Transmitidas
EAD: Ensino a Distância.
EBCT: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos.
ECA: Estatuto da Criança e do Adolescente.
EMBRATUR: Empresa Brasileira de Turismo.
ETA: Estação de Tratamento de água do lago de Itaipu.
FAEC: Fundo de ações estratégicas e compensação
FARTAL: Feira de Artesanato e Alimentos.
FENARTEC: Feira das Nações Artesanato Turismo e Cultura.
FJP: Fundação João Pinheiro.
FOZTRANS: Instituto de Trânsito de Foz do Iguaçu.
FUNGETUR: Fundo Geral de Turismo.
GRESFI: Grêmio Recreativo Esportivo de Foz do Iguaçu.
HIV: Vírus da Imunodeficiência Humana
IAPAR: Instituto Agronômico do Paraná.
IBAMA: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis.
IBGE: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.
ICMS: Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços.
IC&VB: Iguassu Convention & Visitors Bureau.
IDH: Índice de Desenvolvimento Humano.
IDHM: Índice de Desenvolvimento Humano Municipal.
IEL: Instituto Euvaldo Lodi.
IML: Instituto Médico Legal
INFRAERO: Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária.
IPARDES: Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social.
IPEA: Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada .
IPTU: Imposto Predial e Territorial Urbano.
ISS: Imposto Sobre Serviços.
ITAI: Instituto de Tecnologia em Automação e Informática.
LOAS: Lei Orgânica de Assistência Social.
MERCOSUL: Mercado Comum do Sul.
MTE: Ministério do Trabalho e Emprego.
NBR: Norma Brasileira Regulamentada.
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NOB: Norma Operacional Básica.
OPAS: Organização Pan Americana da Saúde.
PDDI: Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado.
PDM: Plano Diretor Municipal.
PIB: Produto Interno Bruto.
PMFI: Prefeitura do Município de Foz do Iguaçu.
PNAS: Política Nacional de Assistência Social.
PNI: Parque Nacional do Iguaçu.
PNUD: Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento.
PRODEFOZ: Programa de Desenvolvimento de Foz do Iguaçu.
PRODETUR: Programa de Desenvolvimento do Turismo.
PTI: Parque Tecnológico de Itaipu.
PUC: Pontifícia Universidade Católica.
RAIS: Relação Anual de Informações Sociais.
RALF: Reatores Anaeróbios de Lodo Fluidizado.
RDH: Relatório de Desenvolvimento Humano.
SANEPAR: Companhia de Saneamento do Paraná.
SEBRAE: Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas.
SECHSFI: Sindicato dos Empregados em Turismo e Hospitalidade de Foz do Iguaçu.
SEMA: Secretaria do Meio Ambiente do Estado.
SENAI: Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial.
SENAC: Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial.
SESI: Serviço Social da Indústria.
SGA: Sistema de Gestão Ambiental.
SHRBSFI: Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares.
SIA: Sistema de Informação Ambulatorial
SINDETUR: Sindicato das Empresas de Turismo de Foz do Iguaçu.
SINGTUR: Sindicato dos Guias de Turismo de Foz do Iguaçu.
SMED: Secretaria Municipal de Educação.
SMEL: Secretaria Municipal de Esportes e Lazer.
SMFA: Secretaria Municipal da Fazenda.
SMMA: Secretaria Municipal do Meio Ambiente.
SMOB: Secretaria Municipal de Obras.
SMPU: Secretaria Municipal de Planejamento Urbano.
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SMSA: Secretaria Municipal da Saúde
SMSP: Secretaria Municipal de Segurança Pública.
SMTU: Secretaria Municipal do Turismo.
SUAS: Sistema Único de Assistência Social.
SUBPLAN:

Subprocuradoria-Geral

de

Justiça

para

Assuntos

de

Planejamento

Institucional.
SUS: Sistema Único De Saúde.
UDC: União Dinâmica de Faculdades Cataratas.
UF: Unidade de Federação.
UFRGS: Universidade Federal do Rio Grande do Sul.
UNESCO: Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura.
UNIFOZ: Faculdades Unificadas de Foz do Iguaçu.
UNIOESTE: Universidade Estadual do Oeste do Paraná.
USP: Universidade de São Paulo.
UTC: Université Technomolgie de Compiègne.
VIGIAGUA: Programa de Vigilância da Qualidade da Água
VIGISOLO: Programa de Vigilância da Qualidade do Solo
VPN: Virtual Private Network (Rede Virtual Privada).
ZR: Zona Residencial.
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APRESENTAÇÃO
Cidades são entes mutantes, mudam a sua economia, mudam os interesses de
seus habitantes, surgem novas oportunidades, aumentam

os

desafios

para

seus

administradores. É nesse cenário de mudanças, que apresenta-se o presente Plano
Diretor Municipal para a cidade de Foz do Iguaçu.
Passados mais de dez anos desde o último documento que discutia e propunha
mudanças para nossa cidade de forma abrangente, fica evidente a necessidade de se
rever, aquilo anteriormente formulado. Nesses anos, a situação econômica do país e da
cidade passou por momentos difíceis, a crise social se fez recorrente, as estruturas
urbanas se consolidaram, algumas se renovaram e outras envelheceram.

Todavia,

aprendeu-se a melhor administrar a cidade, conta-se com mais recursos de
gerenciamento, fiscalização e de planejamento. Ao mesmo tempo, os técnicos estão mais
bem preparados para o exercício da função que lhes é confiada,
população,

cada

vez

mais,

mostra-se

preparada

assim como a

para discutir aquilo que lhes

interessa.
Se a situação de nossas cidades, incluindo-se Foz do Iguaçu, é, muitas vezes, de
problemas ambientais, econômicos e sociais, outros fatores confirmam mudanças no
sentido positivo. É nesse cenário que as propostas foram elaboradas, consciente dos
problemas, porém certo dos potenciais que existem nessa cidade e dos instrumentos com
os quais ela conta para enfrentá-los.
A forma como este Plano foi elaborado, demonstra a utilização dos novos
instrumentos ora disponíveis: a informatização da Prefeitura e de outras instituições
fornecedoras de dados e de análises, a facilidade de se conhecer outras experiências
urbanas que deram certo, e o compromisso de se discutir com a população, aqui
entendido mais como um facilitador para as análises e propostas, que propriamente um
compromisso legal, são exemplos que indicam a validade e o sucesso deste Plano.
O resultado deste trabalho não está apenas na qualidade de seu conteúdo
técnico, mas, sobretudo, na nossa capacidade de implementá-lo, e entendê-lo não como
limitador das atividades econômicas, mas sim como indutor do bom crescimento urbano e
na capacidade da população de discuti-lo, de exigir sua aplicação e a de fiscalizar os
compromissos assumidos.
Conjunto de princípios e regras orientadoras das ações dos agentes que
constroem e utilizam o espaço urbano, o Plano Diretor parte de uma leitura da cidade real,
envolvendo temas e questões relativos aos aspectos urbanos, sociais, econômicos e
www.pmfi.pr.gov.br
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as

opções

de

desenvolvimento e de modelos de territorialização.
O objetivo do Plano não é o resolver todos os problemas da cidade, mas sim ser
um instrumento para a definição de uma estratégia de intervenção, estabelecendo
princípios de ação para o conjunto dos agentes envolvidos na construção da cidade, e
servindo de base para a sua gestão pactuada.
Neste documento, são apresentados os diagnósticos setoriais para, no
documento seguinte, serem apresentadas as ações e diretrizes para os próximos 10
anos. A intenção é a de desenvolver a capacidade da cidade em atingir soluções integrais
e sustentáveis para os problemas enfrentados.
A própria elaboração do Plano, segundo a metodologia adotada, a qual valorizou,
em todas as etapas, a participação de técnicos locais, pode também ser considerada uma
oportunidade positiva de transformação da cidade. Apostando na capacitação dos
técnicos da Prefeitura envolvidos com o dia adia da cidade de Foz do Iguaçu e reforçando
a importância do melhor conhecimento do objeto com o qual se trabalha, a equipe
responsável pelo Plano acredita ter otimizado sua importância para a cidade.
É importante ressaltar que o diagnóstico aqui apresentado, assim como as
diretrizes e propostas dele decorrentes, devem ser submetidas a uma constante
reavaliação e atualização, sobretudo sob a ótica de novas prioridades da sociedade
residente no município. Com isso, sua discussão e crítica devem ser entendidas não
como um descompromisso com aquilo aqui indicado, mas ao contrário, como uma
continuidade do processo aqui iniciado.
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METODOLOGIA
O trabalho de revisão do Plano Diretor Municipal contou com as seguintes etapas

metodológicas:
Este documento realiza a atualização do Plano Diretor de Desenvolvimento
Integrado (PDDI, 2006), descrevendo a evolução dos aspectos urbanos, de saúde,
educação e infraestrutura urbana. Foram inseridos dados relativos ao Índice de
Desenvolvimento Humano Municipal (IDH-M), patrimônio cultural, segurança pública e
drogas.
Assim, foram revisadas as propostas existentes no PDDI, analisadas pelos
técnicos municipais as ações executadas, e por fim, verificou-se as que são viáveis e que
deverão ser mantidas como propostas para os próximos anos, finalizando este
documento, apresentamos quadro síntese das propostas discutidas.
Conscientes da necessidade de democratização da gestão da cidade de Foz do
Iguaçu, o presente Plano é formulado e discutido junto à comunidade municipal em todo o
seu processo. Neste documento estão compilados as informações dos trabalhos
desenvolvidos em discussões com grupos específicos e audiências gerais que
aconteceram em 2015 e 2016.
A partir desse material, foi realizada uma síntese das demandas e a sua
especialização. Foi também procedida uma agremiação dessas demandas para que se
fosse possível distinguir responsabilidades do município das de outras instâncias de
governo, assim como demandas pontuais das demandas estruturais de interesse de todo
o município.
Com isso, obteve-se uma perspectiva espacial dos problemas e propostas,
diferentemente, portanto, da perspectiva trazida pelas discussões dos setoriais.
As audiências públicas e as reuniões setoriais realizadas em 2015 e 2016 com o
propósito de aprimorar o diagnóstico e/ou de reformular propostas, cujos resultados
permeiam a própria elaboração de todo este documento.
Assim, o plano evidentemente apresenta uma série de propostas que tiveram sua
discussão em diversos momentos, como audiências públicas, reuniões setoriais, entre
outros.
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TABELA 1 : REUNIÕES, AUDIÊNCIAS E WORKSHOP REALIZADOS DURANTE A ELABORAÇÃO DO
PLANO DIRETOR MUNICIPAL – 2015/2016
DESCRIÇÃO

DATA

1ª Audiência Pública

17/11/2015

2ª Audiência Pública

18/11/2015

3ª Audiência Pública

20/11/2015

4ª Audiência Pública

24/11/2015

5ª Audiência Pública

27/11/2015

6ª Audiência Pública

07/03/2016

7ª Audiência Pública

08/03/2016

8ª Audiência Pública

09/03/2016

9ª Audiência Pública

10/03/2016

10ª Audiência Pública

17/03/2016

Fonte: Secretaria Municipal de Planejamento e Captação de Recursos, 2016.

Uma das fontes legais para a elaboração deste Trabalho é o Estatuto da Cidade
(Lei Federal 10.257, de 10 de julho de 2001). Seu propósito é o de apresentar e discutir
quais os instrumentos possíveis e como podem ser implantados em Foz do Iguaçu.
O Estatuto da Cidade é aqui considerado um importante documento que inova
não apenas na instrumentalização da política urbana que se origina no Plano Diretor,
mas, também, na própria forma de elaboração deste Plano. Assim, três questões
caracterizam o presente Plano:
Foram aqui valorizados os instrumentos de participação popular de toda a
sociedade na definição de soluções e prioridades que devem ser adotadas na inversão do
recurso público, reforçando a forma democrática de como ele deve ser elaborado.
 A preocupação com o cumprimento da função social da cidade, de seu solo e
da forma como são priorizadas as ações decorrentes de sua gestão.
 O fato de o Plano Diretor ser compulsório para municípios de interesse turístico
(atividade fundamental para a economia de Foz do Iguaçu) e que contenham áreas de
influência de empreendimentos ou atividades com significativo impacto ambiental de
âmbito regional ou nacional (considera-se aqui a infraestrutura da Hidroelétrica de Itaipu).
Além desse fato, vale lembrar que o Plano Diretor é necessário também para aqueles
municípios que decidam utilizar os instrumentos de valorização de função social de
propriedade urbana, tal qual anunciado no Estatuto das Cidades.
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Especificamente com relação ao Estatuto das Cidades, foram realizadas:
1. Análises críticas dos instrumentos urbanísticos ora em uso e sua interface com
o estabelecido pelo Estatuto da Cidade;
2. Definição dos instrumentos passíveis de uso em Foz do Iguaçu;
3. Definição das áreas sujeitas à aplicação dos principais instrumentos de
desenvolvimento urbano (instrumentos urbanísticos e de gestão);
Vale lembrar que, a adoção de alguns dos instrumentos citados pelo Estatuto das
Cidades será motivo de legislação específica, como é o caso do entendimento adotado,
na prática, por vazio urbano e por área subutilizada.
Em princípio, como áreas subutilizadas entendem-se aquelas que, constituindo
lotes ou glebas, com uma infraestrutura mínima exigida pela lei municipal quando de
loteamentos (abertura de rua, energia elétrica, rede de água), e que não estejam
utilizando o mínimo proposto pela legislação em vigor. A partir dessa informação, tem-se
como embasar ações do município que visem a redução de perdas financeiras no
atendimento por serviços públicos (extensão desnecessária ou subtilizadas de redes, as
quais já se encontram em deficiência não apenas em Foz do Iguaçu, mas na quase
totalidade dos municípios brasileiros), e a redução de gastos sociais da parte de
moradores das periferias da cidade que se deslocam quotidianamente por um tempo
superior ao desejado, causando desgastes e custos adicionais. Para o caso de vazio
urbano, discussões específicas deverão ser feitas para a definição do tamanho mínimo do
lote que será entendido, aí considerado para inserção na malha urbana.
Da mesma maneira, ainda no diagnóstico, o presente Plano detecta, lista e
analisa imóveis/glebas específicas com interesse para conservação do patrimônio
histórico/arquitetônico, áreas verdes de interesse e grandes áreas construídas sub ou não
utilizadas.

2.

OBJETIVOS DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL
Este trabalho pretende revisar e descrever setorialmente os principais problemas,

levantando suas causas e estabelecendo diretrizes para reverter as questões de ordem
econômica e social através do incentivo ao desenvolvimento diversificado do município.
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A intenção é a de orientar Foz do Iguaçu para a sua transformação. Propõe-se ações
como: valorização da Beira Rio, novos Parques Industriais, incentivo ao Transporte
Multimodal (criação de zona portuária) e Via Perimetral integrando Áreas Industriais,
Portos.
As políticas sustentáveis já estão sendo aplicadas em outros locais no mundo e
estão colhendo frutos visíveis. Pretende-se que Foz do Iguaçu, a exemplo de outras
cidades brasileiras, realize intervenções urbanas dentro da filosofia da sustentabilidade,
iniciando um processo de melhoria urbana, ambiental e social.
A orientação de um planejamento estratégico definindo padrões de uso sustentável
do território iguaçuense busca um futuro respeitando seus cidadãos e o meio em que
vivem. Porém uma cidade sustentável é um fenômeno em construção e pressupõe um
conjunto de mudanças, algumas subjetivas e individuais e outras objetivas e que devem
ser alcançadas de forma coletiva.
Mas, de uma forma ampla, como tão bem destaca Alva (1997), a sustentabilidade
das cidades brasileiras vai depender de nossa capacidade de reorganizar os nossos
espaços, gerir novas economias externas, eliminar as deseconomias de aglomeração,
melhorar a qualidade de vida das nossas populações e superar as desigualdades
socioeconômicas como condição para o crescimento econômico, e não como sua
consequência.
A cidade é um organismo dinâmico tão complexo quanto a própria sociedade e
suficientemente ágil para reagir rapidamente às mudanças. É uma construção coletiva de
cada população urbana. Os habitantes de Foz do Iguaçu deverão se engajar nesta luta de
transformação buscando o ideal de cidade de cada um, a cidade que cada habitante
escolheu para a realização do seu sonho de vida. Mobilizando-se o imaginário coletivo,
deverão ser criados novos paradigmas, definindo o que se deseja que permaneça, o que
se deseja transformar, os limites e as modalidades da transformação, baseando-nos,
sempre, no desejo humano de viver com qualidade.

3.

ASPECTOS REGIONAIS

3.1

LOCALIZAÇÃO
O Município de Foz do Iguaçu está geograficamente situado à 25° 32’ 55" de

latitude sul e 54° 35’ 17" de longitude oeste, com altitude média de 173 metros, no extremo
oeste do Estado do Paraná.
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FIGURA 01.: LOCALIZAÇÃO DE FOZ NO ESTADO DO PARANÁ E LOCALIZAÇÃO DO ESTADO NO
BRASIL

Elaboração: Secretaria Municipal de Planejamento e Captação de Recursos, 2016.

O município é limitado:


Ao norte, pela Usina Hidrelétrica Itaipu Binacional, considerando-se ainda que

a represa formou um lago de 1.350 Km 2 e dividiu o território municipal em duas áreas
descontínuas;


Ao sul, pelo Rio Iguaçu, que marca a fronteira com a Argentina e a cidade de

Puerto Iguazú;


A leste, pelos Municípios de Santa Terezinha de Itaipu e São Miguel do

Iguaçu, no estado do Paraná;


A oeste, pelo Rio Paraná, que delimita a fronteira com o Paraguai e as

cidades de Presidente Franco e Ciudaddel Este.
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DADOS GERAIS

3.2.1 EXTENSÃO TERRITORIAL
Segundo levantamentos da Secretaria Estadual do Meio Ambiente, no ano de
1940, a área total do município era de 8.132 km2, e atualmente, segundo o IBGE, após
sucessivos desmembramentos, esta área é de 617,70 km2.
FIGURA 02.: EVOLUÇÃO DA DIVISÃO TERRITORIAL DO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU: 1924 2003

Fonte: PMFI, 2006.
Adaptação: Pinto, 2011.
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FIGURA 01.: ALTERAÇÕES TERRITORIAIS RECENTES DE FOZ DO IGUAÇU

Fonte: Pinto, 2011.

A partir das últimas modificações em sua configuração, Foz do Iguaçu ficou
limitada ao norte pelo lago da Usina de Itaipu e pela Ilha do Bananal (porção fragmentada
do território) e pelo Município de Itaipulândia, ao sul pelo Rio Iguaçu que faz fronteira com
a cidade de Puerto Iguazú na Argentina, a leste com os municípios brasileiros de Santa
Terezinha de Itaipu e São Miguel do Iguaçu e a oeste faz limite com o Rio Paraná, que
delimita a fronteira com o Paraguai, através de Ciudad del Este, Hernandárias e Presidente
Franco (PDFI, 2006).
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FIGURA 02.: : MAPA DO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU

Fonte: IPARDES, 2010.

Segundo a Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu, o município possui área
territorial totalizada em 617,70 km2. A parte do município ocupada pela área urbana totaliza
165,50km2 e corresponde a 31% do total, enquanto a área rural representa 164,50km2,
respondendo por 22,37% do total. O Parque Nacional do Iguaçu, por sua vez, ocupa 138,6
km2, o que representa 22,44% da área total, e a área alagada pela Usina Hidrelétrica de
Itaipu corresponde a 149,10 km2, que equivale a 24,14% do território do município.
TABELA 2: ÁREA TERRITORIAL
ÁREA TERRITORIAL
Área Urbana

191,46 km2

Área Rural

138,17 km2

Área do Parque Nacional do Iguaçu

138,60 km2

Área Alagada pela U.H. de Itaipu

149,10 km2

Ilha Acaray

0,38 km2

Área Total

617, 71 km2

Fonte: SMPC, 2016.
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GRÁFICO 1.:DIVISÃO TERRITORIAL DO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU
0,38

24,13

31
Área Urbana
Área Rural
Parque Nacional
Área Lago de Itaipu
Ilha Acaray: 0,38%

22,43
22,36

Fonte: SMPC, 2016.
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FIGURA 05.: ÁREA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

Elaboração: Secretaria Municipal de Planejamento e Captação de Recursos, 2016.
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Na menor porção do seu território localizado, a oeste do Município de São Miguel
do Iguaçu, está a localidade denominada Vila Bananal, que possui aproximadamente 61
km2, e é banhada pelo reservatório de Itaipu em todo o perímetro sul, oeste e norte.
TABELA 3: POPULAÇÃO
POPULAÇÃO
Urbana
Rural
Total

2000
256.524
2.019
258.543

2014
261.617
2.030
263.647

2015
263.915

Fonte: IBGE. Posição dos dados, no site do IBGE, 05 de outubro de 2016.

3.2.2 ACESSOS E DISTÂNCIAS
A principal via de acesso terrestre é a BR-277 ou Rodovia Pan-Americana, que vai
do Porto de Paranaguá, passando pela capital do estado do Paraná, até a Ponte
Internacional da Amizade, que promove a ligação com o Paraguai, em Ciudad del Este. O
acesso também se faz por meio da Ruta Internacional 01, sentido Paraguai / Brasil, que
liga Assunção à Ciudad del Este.
A partir do centro da cidade, através da BR-469, chega-se às Cataratas do Iguaçu,
localizada dentro do Parque Nacional do Iguaçu, e à Ponte Tancredo Neves, com
passagem para a Argentina, em Puerto Iguazú. pela Ruta 12, em território argentino,
chega-se à Posadas, capital da província de Missiones, e continuando para o sul, chega-se
até Buenos Aires.
Foz do Iguaçu está distante 640 km da capital do estado, Curitiba, e 731 km do
Porto de Paranaguá. Num raio de 1.600 km, situam-se cidades como São Paulo, Rio de
Janeiro, Buenos Aires, Assunção e Montevidéu.
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FIGURA 06.: ACESSIBILIDADE

Fonte: Ecoparaná, 2003.

Para o acesso aéreo, o Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu, (administrado
pela Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária – INFRAERO) permite conexões
nacionais e internacionais, e situa-se às margens da BR-469, distante cerca de 16 km do
centro da cidade e a 12 km das Cataratas.

FIGURA 07.: LOCALIZAÇÃO DO AEROPORTO INTERNACIONAL

Fonte: PDDI, 2003.
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HISTÓRICO DO MUNICÍPIO
Os primeiros habitantes da região de Foz do Iguaçu, que em tupi-guarani significa

“água grande”, foram os índios caingangues. Imigrados do Paraguai, eram inimigos da
nação Guarani e desapareceram sem deixar maiores vestígios.
A região foi descoberta pela expedição colonizadora do aventureiro Alvar Nunes
Cabeza de Vaca, em 1542, capitão espanhol guiado por índios guaranis. A expedição
partiu da costa de Santa Catarina em direção a Assunção, atravessando este estado de
Leste a Oeste, até o rio Paraná, tendo então descoberto as Cataratas, as quais batizou
com o nome de Cachoeiras de Santa Maria.
A região, por estar situada na confluência dos rios Paraná e Iguaçu, recebeu o
nome de Foz do Iguaçu, a partir de 10 de julho de 1910. Oficialmente, desde então,
chegaram novos colonizadores, principalmente os imigrantes europeus, na sua maioria
alemã e italiana, que asseguravam sua fonte de renda através da produção da erva-mate e
do corte de madeira.
A evolução da ocupação e desenvolvimento deu-se de forma bastante irregular.
Inicialmente, em 1881, a cidade de Guarapuava era a única frente de expansão. O
desenvolvimento turístico iniciou-se em 1939, com a criação do Parque Nacional do
Iguaçu, o qual possibilitou um incremento da economia local.
A década de 60 foi marcada por diversas transformações que geraram crescimento
e desenvolvimento para a região. Em 1965, houve a integração do sistema de
telecomunicações e a conclusão do aeroporto internacional. Em 1969, foram concluídas as
obras da BR 277, o que facilitou a integração do município com as demais regiões do
estado.
Um expressivo aumento populacional, 383% segundo o IBGE, deu-se entre as
décadas de 70 e 80 motivadas pela construção da Usina de Itaipu. Em meados de 80,
percebe-se um crescimento importante nas transações entre Brasil e Paraguai, quando se
intensificou o turismo de compras e o comércio atacadista exportador na região fronteiriça.
Este segmento do turismo já foi responsável por 10,6%(1)(1993), dos turistas em Foz do
Iguaçu, assumindo parte da economia local através da geração de emprego e renda, pela
movimentação de hotéis, agências de viagens, lanchonetes, restaurantes, transporte entre

1

PARANÁTURISMO, Estatística de Turismo em Foz do Iguaçu, 2003.
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outros. Entretanto, este segmento turístico sofreu uma queda de 85% nos últimos anos,
chegando, em 2003, a apenas 1,6% dos turistas que visitaram Foz do Iguaçu.
Os registros cronológicos da tabela a seguir retratam a evolução da ocupação da
região.
TABELA 4: REGISTROS CRONOLÓGICOS
ANO
1509
1609
1750
1765
1881

1888
1889
1892
1897
1903

FATO HISTÓRICO
ÁlvarNuñezCabeza de Vaca, aventureiro espanhol, chega ao rio Iguaçu, guiado por índios
Caingangues, e descobre as Cataratas, dando-lhes o nome de "Cachoeiras de Santa Maria".
Bandeirantes paulistas iniciam a conquista para Portugal da região de domínio espanhol. Nos
anos seguintes, Manoel Preto e Raposo Tavares investem contra as povoações organizadas
pelos jesuítas espanhóis e habitadas principalmente pelos guaranis.
Tratado de Madri estabelece as novas fronteiras, confirmando o domínio português sobre a
região.
Conde Oeyras Pombal solicita junto ao Capitão Geral de São Paulo ordens e instruções para
fundar estabelecimento militar na fronteira com o Paraguai, em território hoje paranaense.
Registro dos primeiros habitantes, o brasileiro Pedro Martins da Silva e o espanhol Manoel
Gonzalez. Em seguida chegam os irmãos Goycochéa, que se estabeleceram com a exportação
de erva-mate.
Criada a Comissão Estratégica do Paraná, sob a chefia, desde Guarapuava, do capitão
Belarmino de Mendonça, engenheiro militar, que tinha como principais encargos construir
estradas até a foz do rio Iguaçu e fundar no local uma colônia Militar.
Fundada a Colônia Militar.
Em 20 de outubro, a Colônia Militar do Iguaçu desmembra-se da Comissão Estratégica.
Capitão Edmundo de Barros levanta a planta dos saltos do Iguaçu e organiza plano diretor de
parque a ser construído na margem brasileira do rio.
Em 20 de julho, são inaugurados os marcos brasileiro e argentino na confluência dos rios
Paraná e Iguaçu.

1920
1935

Através do Decreto Federal nº 5.292, é autorizada a instalação da Mesa de Rendas
Alfandegárias de Foz do Iguaçu, repartição pública federal que cuidaria da arrecadação dos
impostos internos e externos do futuro município.
Em 9 de abril, através da Lei Federal n° 971, é criada a Vila Iguassú.
Através da Lei Estadual n°1383, em 14 de março de 1914, eleva de categoria a Vila Iguassu
para Município do Iguassu, instalado no dia 10 de junho do mesmo ano. O primeiro prefeito é o
Coronel Jorge Schimmelpfeng.
Inaugurado o primeiro hotel na cidade: o Hotel Brasil
Alberto Santos Dumont, tido como o “Pai de Aviação”, visita as Cataratas, até então situadas
em terras particulares e intercede para que as mesmas sejam declaradas de utilidade pública.
Em julho, o estado do Paraná declara 1.008 hectares ao lado dos Saltos de Santa Maria, na
margem direita do rio Iguaçu, como área de utilidade pública para instalação de um parque.
O Município do Iguassu é elevado à condição de Comarca e passa a adotar a grafia Iguaçu.
A Comarca passa a denominar-se Município de Foz do Iguaçu, nome que conserva até hoje.
Edição do primeiro jornal, editado pelo estudioso suíço Moisés Santiago Bertoni, em português
e espanhol.
Inaugurada a estrada ligando Foz do Iguaçu à Guarapuava.
Inauguração do primeiro campo de pouso de Foz do Iguaçu.

1938

Construção do Hotel Cassino Iguaçu.

1939

Criado o Parque Nacional do Iguaçu, através do Decreto Federal nº 1.035, de 10 de Janeiro.
13 de setembro: Foz do Iguaçu passa a fazer parte do Território Federal do Iguaçu, pelo
Decreto nº. 5.812, com sede em Laranjeiras do Sul, e desmembra-se do Estado do Paraná.

1904
1910
1914
1915
1916
1917
1918

1943

www.pmfi.pr.gov.br

Ano XX

1946
1956
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
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18 de setembro: Promulgação da Constituição Federal; o Município de Foz do Iguaçu volta a
integrar o território do Estado do Paraná.
Lançamento da Pedra Fundamental da Ponte da Amizade, pelos presidentes Juscelino
Kubitschek e Alfredo Stroessner.
27 de março: Inauguração da Ponte Internacional da Amizade pelos presidentes Castelo
Branco, do Brasil, e Alfredo Stroessner, do Paraguai
22 de junho: Assinada a Ata do Iguaçu, pelos chanceleres do Brasil e do Paraguai, criando a
Itaipu, para utilização do potencial hidráulico do rio Paraná, em condomínio aos dois países,
desde e inclusive o Salto Grande de Sete Quedas ou Salto del Guairá até a foz do rio Iguaçu.
12 de fevereiro: Implementação da Ata do Iguaçu com a instituição da Comissão Mista Técnica
Brasileiro-Paraguaia, criada para acelerar os estudos do potencial hidráulico.
Foz do Iguaçu passa a integrar a área de Segurança Nacional, e seus prefeitos passam a ser
nomeados pelo Governo do Estado com anuência do Presidente da República.
27 de março: Entregue pelos presidentes Costa e Silva, do Brasil, e Alfredo Stroessner, do
Paraguai, a BR 277 asfaltada ao tráfego comum. A estrada cortaria o Paraná, ligando Foz do
Iguaçu a Paranaguá.
10 de abril: Os dois países, Brasil e Paraguai, firmam um convênio de Cooperação entre a
Comissão Mista, a Eletrobras e a Administración Nacional de Eletricidad (ANDE).
03 de junho: Assinada a Declaração de Assunção sobre o aproveitamento do rio Paraná.
26 de abril: Firmado o "Tratado de Itaipu" entre os presidentes Emílio Garrastazu Médici, do
Brasil, e Alfredo Stroessner, do Paraguai.

1973

1974

1978

1979
1982
1983
1984

1985
1986

03 de dezembro: Publicação de Portaria informando a transferência da jurisdição do Aeroporto
do Gresfi para a atual localização.
07 de janeiro: Passagem de administração do Aeroporto pelo Ministério da Aeronáutica para a
Infraero. 17 de maio: Constituição da entidade Itaipu Binacional.
20 de outubro: Desvio do rio Paraná, na presença dos presidentes Ernesto Geisel, do Brasil, e
Alfredo Stroessner, do Paraguai. Toneladas de explosivos desmontaram os diques da
montante e jusante, permitindo o deslocamento do rio para o canal lateral de desvio, aberto na
margem esquerda, com dimensões aproximadas de 2.000 metros de comprimento, 150 metros
de largura no fundo e 90 metros de profundidade máxima, sendo descerrada pelos presidentes
uma placa comemorativa.
Criação da Comissão Binacional (Brasil e Argentina) para construção de uma ponte ligando os
dois países.
13 de outubro: Fechamento das comportas do canal de desvio da Itaipu para a formação do
lago.
Itaipu começa a gerar energia para o Paraguai.
13 de janeiro: Início da construção da Ponte Brasil – Argentina, com a presença dos
presidentes João Batista de Oliveira Figueiredo, do Brasil, e General Alberto Biñone, da
Argentina. 05 de maio: Acionada a 1ª turbina de Itaipu, com geração de energia para o
Paraguai.
Inaugurada a Ponte Internacional Tancredo Neves, unindo Foz do Iguaçu ePuerto Iguazú
(Argentina).
Parque Nacional do Iguaçu é declarado pela UNESCO como patrimônio natural da
humanidade.

1989

Concluída a primeira etapa do Centro de Convenções de Foz do Iguaçu.

1991

Ocorre a conclusão da hidrelétrica de Itaipu.

1997

Entregue a primeira etapa do Terminal Turístico de Três Lagoas, no Lago de Itaipu.

1999

Criado o Iguassu Convention & Visitors Bureau

2000

Revitalização do Complexo Turístico do Parque Nacional e das Cataratas do Iguaçu

2003

Implantação do Projeto da Iluminação Monumental de Itaipu, juntamente com a revitalização do
Ecomuseu e do Centro de Recepção aos visitantes de Itaipu.
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Início da implantação do Parque Tecnológico Itaipu, com gestão do ITAI – Instituto de
Tecnologia em Automação e Informática.

2003
2006

Fundação do Parque Tecnológico Itaipu
Inauguração do JL Shopping

2007
Foi assinado o protocolo de intenções da Gestão integrada – GIDI
Inauguração do Polo Astronômico Casimiro Montenegro – Itaipu Binacional
2009
Instituição do Fundo de Desenvolvimento e Promoção Turística do Iguaçu – Fundo Iguaçu
Cataratas do Iguaçu foram eleitas uma das Novas Sete Maravilhas da Natureza – Campanha
New 7 Wonders of Nature
Assinatura do Acordo de Cooperação da Gestão Integrada do Destino

2011
2013

2014
Inauguração do Museu de Cera Dreamland e Vale dos Dinossauros
Fonte: SMTU 2016.

3.4

EVOLUÇÃO SOCIOECONOMICA
Pode-se afirmar que a evolução socioeconômica de Foz do Iguaçu contemplou

quatro ciclos distintos, e que agora vivencia o começo de uma nova etapa, com
investimentos em infraestrutura turística, integração com a comunidade e projetos
diversos.


1° Ciclo (1870 a 1970): Extração da madeira e cultivo da erva-mate.

Neste período, ocorre a chegada dos primeiros desbravadores, predominando a
presença de paraguaios, argentinos e indígenas. Este ciclo caracteriza-se pela exploração
de grandes propriedades de forma predatória, com o deslocamento sazonal de
trabalhadores exclusivamente para o corte da madeira e extração da erva-mate. O
processo implicava na mudança sucessiva de locais de acampamento em busca de novas
frentes de trabalho, de forma a não permitir a fixação definitiva dos trabalhadores na terra.
Esta prática dura cerca de um século, estendendo-se para toda a região oeste do
Paraná até o Município de Guarapuava, que na época era parte integrante do Município
de Foz do Iguaçu. O território de Foz do Iguaçu estendia-se pelo triângulo formado por
Guaíra, Laranjeiras do Sul e pela confluência dos rios Paraná e Iguaçu.
A instalação da Colônia Militar do Iguassu possibilitou um adensamento maior de
brasileiros, dando início a um movimento de pequeno comércio. Em 09 de abril de 1910, a
Colônia Militar passou à condição de distrito do Município de Guarapuava.
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Em 10 de junho de 1914 foi criado oficialmente o Município de Vila do Iguaçu,
com a nomeação do primeiro prefeito, o Coronel Jorge Schimmelpfeng, sendo que
somente em 1918 passou a denominar-se Foz do Iguaçu.
Em 1943, o município tornou-se território, possibilitando a intervenção direta do
Governo Federal na região, efetivando a colonização por brasileiros. Havia esta
preocupação porque o acesso à região pela Argentina era mais fácil do que por
Guarapuava, por isso a população recebia fortes influências daquele país. A moeda
corrente em Foz do Iguaçu era a mesma moeda usada na Argentina, e as crianças
frequentavam suas escolas. Além disso, grande parte da população era estrangeira, e os
brasileiros resumiam-se praticamente às autoridades locais.
Ainda neste período, com a chegada de catarinenses e gaúchos, ocorre o
desenvolvimento de uma agricultura familiar, gerado de excedentes exportados para os
países vizinhos. Isso possibilitou o surgimento da pequena propriedade rural, no momento
em que o ciclo madeireiro e da erva-mate mostrava sinais de desativação. Com a
ocupação do solo para a agricultura, foram realizadas queimas anuais regulares nos
campos para novas plantações, acelerando a destruição da vegetação nativa.
Com a implantação do sistema viário, ainda que precário, deu-se a dinamização
da agricultura, possibilitando a comercialização de seus produtos. Este comércio
aumentou a renda da população, provocando uma demanda por bens manufaturados,
crescendo o número de estabelecimentos comerciais e possibilitando maior dinamismo
nos centros urbanos existentes.


2° Ciclo (1970 a 1980): Construção da Usina Hidrelétrica de Itaipu

A construção da Usina Hidrelétrica de Itaipu foi iniciada em 1974 e afetou
diretamente os municípios vizinhos à obra, inundando terras férteis e produtivas,
interrompendo vias de comunicação entre eles e deslocando a população local.
A construção da hidrelétrica atraiu grande contingente de mão de obra, tanto
operacional quanto especializada. Assim, a população do município quase quadriplicou
neste período, e a cidade sofreu as consequências, procurando desde então se
reestruturar e se reorganizar. Grandes avenidas, obras de infraestrutura e loteamentos
mudaram o perfil da cidade. O desenvolvimento urbano acelerado causou na cidade
distorções e desequilíbrios, observados também em toda a região, provocando mudanças
profundas e irreversíveis.
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A conclusão das obras de Itaipu marca o final deste ciclo, iniciando no município
uma tendência de estabilização da taxa de crescimento populacional, bem como de
acomodação das atividades econômicas.
Durante o período da construção da hidrelétrica de Itaipu, o Paraguai consolida
em sua fronteira com o Brasil, a instalação de uma Zona de Livre Comércio, localizada em
Ciudad Del Este.


3° Ciclo (1980 a 1995): Exportação e turismo de compras

Coincidindo com o término das obras e início de operação de Itaipu, intensificouse o comércio de exportação e o turismo de compras com o Paraguai. Estes fatores
consolidaram-se

em

função

de

uma

conjuntura

de

crises

e

transformações

socioeconômicas que atingiram o Brasil.
O movimento do turismo de compras deu origem a um grande fluxo de pessoas
da região e de outras cidades, que foram envolvidas no processo do comércio e
movimentação de mercadorias, gerando um dinamismo aparente. Essa concentração de
atividades deu-se ao longo do eixo da BR-277 e bairros próximos a região da Ponte da
Amizade, resultando em um trânsito (pessoas, ônibus, veículos e vans brasileiras e
paraguaias) totalmente desordenado.
Apesar desta alta demanda ter gerado aumento nos serviços de transporte,
hospedagem e alimentação em estabelecimentos com pouca estrutura e qualificação, os
benefícios econômicos não foram compatíveis com os danos causados. Além disso, com
o declínio deste ciclo, o contingente envolvido e os estabelecimentos a ele direcionados,
não conseguiram adaptar-se à nova realidade econômica, resultando em um grande
número de estabelecimentos fechados e o aumento de desocupados.
O contingente de novos desempregados, mais as centenas de famílias de baixa
renda que já viviam no município contribuíram então para uma ocupação desordenada de
áreas públicas e privada.


4° Ciclo (1995 a 2003): Abertura de mercados - Globalização

Com a consolidação do MERCOSUL - Mercado Comum do Sul, tem início no
Brasil o processo de abertura do mercado econômico. Ao romper com o ciclo anterior de
uma economia mais protecionista, acentua o agravamento da situação econômica e das
políticas sociais do município, pois fez desaparecer grande parte do setor exportador,
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reduzindo significativamente o turismo de compras e a ocupação de estabelecimentos
hoteleiros não classificados.
O agravamento da situação social do município, com o crescente desemprego e
desenvolvimento de uma economia informal, resultou no aumento de favelas na área
urbana, nas dificuldades de inúmeros setores sociais, especialmente nas áreas de
educação, saúde e segurança pública.
Nesta fase, a abertura de postos de trabalhos não acompanha o mesmo ritmo de
crescimento da população economicamente ativa. O desaparecimento do turismo de
compras motivou a dispensa de trabalhadores informais, tanto em Foz do Iguaçu como
em Ciudad Del Este (PY).
Hoje, porém, Foz do Iguaçu ainda goza das vantagens de sua localização
estratégica no contexto do MERCOSUL, possuindo perspectivas otimistas de crescimento
econômico, com a possibilidade de atração de novos investimentos e a consolidação das
empresas que poderão usufruir desse nicho de mercado potencial.
A expansão de cursos superiores na cidade, verificada nos últimos anos, além de
fator de atração de estudantes e profissionais especializados, possibilita também a
consolidação do município como polo tecnológico de referência internacional, constituindo
um novo segmento para a economia local.
Assim, atualmente, Foz do Iguaçu consolida seu papel como polo especial da
região, devido ao crescimento ocorrido no setor terciário e à própria especialização
desses serviços, dentre eles o turismo de lazer e de eventos, projetado nacional e
internacionalmente, e a implantação do Parque Tecnológico Itaipu, com gestão do ITAI –
Instituto de Tecnologia em Automação e Informática.
s atuais ligações rodoviárias e as perspectivas da cidade de se tornar um
entreposto comercial para o mercado do CONESUL (ampliando-se, portanto a área do
MERCOSUL), fortalecem ainda mais as projeções do desenvolvimento local, baseado nos
intercâmbios da América Latina nas áreas da educação, cultura e atividades produtivas,
atraindo indústrias e serviços.


5° Ciclo (2003 até os dias atuais): Ciclo do turismo, eventos, logística e polo

universitário.
Além dos investimentos na área turística, a cidade possui um dos cinco parques
tecnológicos existentes atualmente do Paraná, o Parque Tecnológico de Itaipu que é um
projeto de cooperação entre o Brasil e países vizinhos para desenvolvimento tecnológico
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da região onde se situa as áreas da usina Itaipu Binacional, e atua no desenvolvimento de
tecnologias diversas, em software, automação e TIC, e tecnologia em automação e
informática. (IPARDES, 2008). O setor educacional continua a ganhar corpo com a
abertura de novas faculdades particulares. Nos últimos três anos foram inaugurados o
IFET – Instituto Federal Tecnológico, com cursos técnicos inicialmente voltados às
atividades do setor turístico da cidade e a UNILA – Universidade Federal da Integração
Latino Americana, universidade federal brasileira, pública e gratuita, que tem por missão
contribuir para a integração latino-americana por meio do conhecimento compartilhado e
da cooperação solidária, que já conta com mais de 300 alunos de vários países da
América Latina em suas instalações provisórias. Além delas, a cidade conta com um dos
polos da UAB – Universidade Aberta do Brasil, que em parceria com várias universidades
federais tais como: Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), Universidade
Federal do Paraná (UFPR), Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) e a
Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) que juntas disponibilizam 11
cursos de graduação para a região.

4.

ASPECTOS AMBIENTAIS

4.1

CLIMA
O clima na região é temperado subtropical úmido, sem estação seca, verões

quentes com tendência de concentração das chuvas (temperatura média superior a 22°C),
invernos com geadas pouco frequentes (temperatura média inferior a 18°C). Temperatura
média anual de 40º C para as máximas e 0º C para as mínimas. Há chuvas em todos
os meses do ano e a precipitação média anual é de 1.798,72mm. O mês de maior
precipitação é maio, com média de 262,06 mm, sendo que março com 56,88 mm e agosto
com 59,25mm, são os meses menos chuvosos.
Também é importante a atuação da Baixa do Chaco, principalmente no verão,
quando as temperaturas médias dos meses mais quentes ultrapassam os 22ºC. Em razão
de sua proximidade com a Bacia do Paraná, predomina o clima Cfa (subtropical).
A média anual da umidade relativa do ar é de 73,92%, sendo uniforme ao longo do
ano.

A região sofre influência dos dois grandes rios, Paraná e Iguaçu, e do lago de

represamento da Hidrelétrica de Itaipu, que provoca o aumento desta umidade.
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As temperaturas máximas absolutas atingem 40ºC (janeiro) e em qualquer mês
podem ser superiores a 30ºC. As mínimas absolutas dificilmente são inferiores a 0º C
(julho). A média do mês mais quente (janeiro) é de 28,1ºC a do mês mais frio (julho) é de
14,6ºC. Apresenta bruscas variações de temperaturas sendo a média anual, segundo o
PDM, de 27,7ºC.
4.1.1

PRESSÃO ATMOSFÉRICA
Compreendida entre latitudes médias, a Região Sul é atingida pelos principais

centros de ação de pressão atmosférica, quer das latitudes baixas, quer daqueles
originários das latitudes elevadas.
Segundo MAACK (1968), “A curva da pressão atmosférica de Foz do Iguaçu
desvia-se extraordinariamente do tipo geral das curvas no Paraná. As observações
revelam que a máxima de pressão atingida é no mês de maio. Em seguida abaixa
uniformemente até o mês de dezembro, subindo novamente a partir do mês de janeiro. Até
o mês de abril, a curva mostra os movimentos turbulentos das massas de ar em infiltração.
Isso pode ser atribuído à presença de anticiclones frios subindo antecipadamente a
profunda depressão do vale do rio Paraná”.
A atuação do anticiclone do Atlântico no inverno dificulta o ingresso de frentes frias
e isto pode ser facilmente constatado através da observação dos últimos registros da
pressão atmosférica, onde altas pressões são detectadas nos meses de maio a setembro,
com um pico máximo no mês de julho, causadas pela presença de massas de ar de origem
polar.
PRECIPITAÇÃO (2)

4.1.2

Entre outros fatores, a precipitação é imposta pela passagem dos sistemas frontais
oriundos do Sul, beneficiadas pelo elevado grau de um ciclone na região do Chaco que
normalmente inicia-se em outubro, perdurando até maio. Essas precipitações de invasão
ciclônicas são motivadas pelas correntes de ar tropical-atlântico provenientes do norte e
explicam o alto índice de chuvas no trimestre mais chuvoso (dezembro, janeiro e
fevereiro).
2

Para esta análise foram utilizados dados fornecidos pelo Ministério da Aeronáutica (Posto de

Meteorologia do Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu). Os dados disponíveis são relativos ao ano de
2006.
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Segundo NIMER (1989), “Como se trata de região de clima temperado, cujo
regime de precipitação se caracteriza por uma distribuição ao longo do ano, é
absolutamente impossível prever, pela climatologia, a época ou trimestre do ano em que
as máximas ou as mínimas concentrações vão se verificar, pelo fato de o principal sistema
de correntes perturbadas (geradoras de tempo instável), ser formadas por aqueles
provenientes do quadrante sul representadas pelo anticiclone polar e sua frente.” Esse
anticiclone, no seu deslocamento para o Equador, atinge todo território do sul do Brasil
com maior ou menor intensidade de chuvas durante e após sua passagem. A maior ou
menor frequência das chuvas por elas proporcionadas, e a intensidade dependem da
estrutura da frente polar e do índice da umidade absoluta contida na massa de ar tropical
no momento que precede a chegada dessa descontinuidade e a velocidade dessa frente.

TABELA 5: PRECIPITAÇÃO 2000 - 2005
MÊS
2000
2001
2002
Janeiro
415,0
180,8
276,5
Fevereiro
311,5
172,6
96,1
Março
41,0
93,2
79,2
Abril
144,0
100,1
24,6
Maio
162,5
270,3
411,2
Junho
232,7
106,1
65,1
Julho
63,3
86,7
122,7
Agosto
148,5
50,0
70,0
Setembro
114,3
171,5
207,5
Outubro
215,6
89,4
154,02
Novembro
174,8
214,8
289,2
Dezembro
320,9
104,0
245,6
Media p/ ano

195,34

136,62

170,14

Total
2344,1 1639,5
Precipitação
Média
Anual
Média Total do Ano
Fonte: Ministério da Aeronáutica, 2006.

2041,72

2003
111,2
158,3
73,2
132,9
61,9
60,6
71,2
66,3
198,5
427,9
113,6
385,4
155,0
8
1861

2004
5,7
45,9
23,8
168,3
287,3
81,4
152,8
16,7
42,9
264,4
166,7
37,2

2005
Media p/ mês
206,7
199,31
15,0
133,33
30,9
56,88
115,0
114,15
379,2
262,06
253,1
133,16
87,6
97,38
4,0
59,25
132,7
144,56
208,2
226,58
159,9
186,5
20,6
185,61

107,75

134,40

-

1293,1

1612,9

-

1.798,72
149,88

Os índices de precipitação da cidade de Foz do Iguaçu possuem grande variação,
como apresentam as Tabelas 5 e 6. Segundo o Ministério da Aeronáutica e o Sistema
Meteorológico do Paraná (SIMEPAR), em 2000 obteve-se a maior média anual de
precipitação de 195,34 e em 2011 a menor média de 46,2.
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TABELA 6: PRECIPITAÇÃO 2010 - 2015
MÊS
2010
2011
2012
2013
119,9
64,7
140,8
149,6
Janeiro
91,8
60,7
38,0
425,0
Fevereiro
181,8
29,4
52,4
175,2
Março
33,2
24,2
206,4
99,0
Abril
26,8
5,4
84,8
283,2
Maio
22,8
11,6
151,8
306,2
Junho
10,2
33,4
154,1
26,0
Julho
4,4
48,2
6,6
37,4
Agosto
8,4
26,6
46,2
153,4
Setembro
180,7
79,0
246,6
108,8
Outubro
30,4
127,8
139,8
148,4
Novembro
162,6
42,8
206,4
157,0
Dezembro
72,8
46.2
122,8
172,4
Media p/ ano
873,0
553.8 1,473.9 2,069.2
Total
Fonte: Sistema Meteorológico do Paraná – SIMEPAR - 2016

4.1.3
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2014
2015
Media p/ mês
148,8
121,0
124,13
128,4
140,0
147,32
227,2
260,4
154,40
226,2
102,4
115,23
251,2
171,2
137,10
407,4
105,2
167,50
157,6
260,8
107,02
6,2
40,0
23,80
246,4
52,0
88,83
46,6
118,2
129,98
215,8
311,2
162,23
154,6
343,4
177,80
184,7
168,8
2,216.4 2,025.8
-

UMIDADE RELATIVA DO AR
A região apresenta um elevado índice de umidade relativa. A umidade relativa

média no ano de 2005 para a região foi de 73,58% e é bastante uniforme ao longo do ano.
TABELA 7: UMIDADE RELATIVA DO AR (%)
ANO
2008
2009
MÊS

2010

2011

2012

2013

MÉDIA

MÉDIA

MÉDIA

MÉDIA

MÉDIA

MÉDIA

Janeiro

75

70

77

81

68

70

Fevereiro

75

73

74

86

66

76

Março

74

71

76

76

66

79

Abril

73

71

77

82

82

79

Maio

79

82

85

84

81

83

Junho

84

82

78

83

83

88

Julho

69

82

76

81

79

76

Agosto

74

73

66

76

64

71

Setembro

64

78

69

71

62

70

Outubro

72

75

72

76

71

72

Novembro

66

74

69

69

71

70

Dezembro
MÉDIA
ANUAL

60

78

83

66

76

77

72

75,7

75,1

75,6

72,4

75,9

Fonte: MINISTÉRIO DA AERONÁUTICA, 2014.
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REGIME DOS VENTOS
Segundo Reinhard Maack, no período de 1950-1953, foram observados ventos N,

NE e NW com 43,5% de freqüência; ventos S, SE e SW com 28,7% sendo de calmarias e
1.8 nós de força média dos ventos; 5,9% de ventos diretamente do leste, e apenas 2,7%
diretamente do oeste. As observações obtidas do Ministério da Aeronáutica em Foz do
Iguaçu apresentam as seguintes tendências:


A velocidade predominante entre 2001 a 2005 situa-se entre 8 e 12 km;



A velocidade média mínima observada durante os cinco anos ocorreu

em2002 (6 Km/h - SW) e a máxima predominou em setembro (12 Km/h - L).
TABELA 8: OBSERVAÇÕES METEOROLÓGICAS - 2001-2003

Mês

Direção

Velocidade
predominante
(km/h)

Mês

Direção

Velocidade
predominan
te (km/h)

Mês

06
06
08
08
10
08
12
08
10
06
08
06

Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez

2001
2002
Jan
Leste
10
Jan
Sudoeste
Fev
Leste
08
Fev
Sudoeste
Mar
Sudeste
10
Mar
Sudoeste
Abr
Leste
10
Abr
Sudoeste
Mai
Leste
08
Mai
Leste
Jun
Sudeste
08
Jun
Leste
Jul
Leste
08
Jul
Leste
Ago
Sudeste
10
Ago
Leste
Set
Leste
12
Set
Sudoeste
Out
Sudeste
08
Out
Sudoeste
Nov
Sudeste
08
Nov
Sudoeste
Dez
Sudoeste
08
Dez
Sudoeste
Fonte: MINISTÉRIO DA AERONÁUTICA, 2006.

Direção
2003
Leste
Leste
Leste
Sudeste
Leste
Sudeste
Leste
Sudeste
Leste
Sudeste
Sudeste
Sudoeste

Velocidade
predominante
(km/h)
08
08
08
08
08
08
08
10
12
08
08
08

TABELA 8: OBSERVAÇÕES METEOROLÓGICAS - 2004 E 2005

Mês

Direção

Velocidade
predominante
(km/h)

2004
Jan
Leste
10
Fev
Sudeste
08
Mar
Sudeste
08
Abr
Sudeste
10
Mai
Sudeste
06
Jun
Leste
08
Jul
Leste
08
Ago
Leste
08
Set
Sudoeste
08
Out
Leste
08
Nov
Sudoeste
08
Dez
Leste
08
Fonte: MINISTÉRIO DA AERONÁUTICA, 2006.

Mês

Direção

Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez

Leste
Sudoeste
Sudeste
Sudeste
Leste
Sudeste
Leste
Sudeste
Leste
Sudeste
Sudeste
Sudoeste

Velocidade predominante
(km/h)
2005
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GEOMORFOLOGIA
O Estado do Paraná possui cinco grandes paisagens naturais: o litoral, a Serra do

Mar e os três planaltos (o de Curitiba, o de Ponta Grossa e o de Guarapuava).
O Município de Foz do Iguaçu ocupa a porção oeste do terceiro planalto que é
dividido pelos rios Tibagi, Ivaí, Piquiri e Iguaçu em cinco áreas menores: planalto de
Cambará e São Jerônimo da Serra; planalto de Apucarana; planalto de Campo Mourão;
planalto de Guarapuava e vertente do planalto de Palmas.
Nesta

região,

predomina

vertentes

levemente

onduladas,

voltadas

predominantemente para o sudoeste, confluência dos dois maiores rios: Paraná e Iguaçu.
As altitudes municipais variam de 100 metros, no Marco das Três Fronteiras, a 285
metros, no bairro de Três Lagoas.
Na área urbana, os terrenos mais altos estão situados junto à BR 277 e a leste do
município. As principais encostas, com inclinações superiores a 15%, estão ás margens
dos rios Paraná e Iguaçu. Em menor proporção, é verificada uma faixa de inclinação ao
longo das margens dos rios M’Boicy e Almada.
As estruturas de relevo em colinas com pequenas altitudes que acompanham os
eixos de drenagem, associada aos solos férteis propiciaram o desenvolvimento da
agricultura, que representa 20% do território municipal.

4.3

SOLOS
A área onde se localiza a cidade de Foz do Iguaçu apresenta ocorrência dos

seguintes solos:


LATOSSOLO ROXO DISTRÓFICO: com A moderado, textura argiloso, fase

floresta tropical perenifólia, relevo suave ondulado;


TERRA ROXA EUTRÓFICA: com A moderada, textura argilosa, fase floresta

tropical perenifólia, relevo ondulado;


LATOSSOLO ROXO EUTRÓFICO: com A moderada, textura argilosa, fase

floresta tropical perenifólia, relevo suave ondulado;


ASSOCIAÇÃO

DE

PODZOL

VERMELHO-AMARELO

EQUIVALENTE

EUTRÓFICO: com A moderada, textura argiloso, fase floresta tropical perenifólia, relevo
ondulado;


LATOSSOLO VERMELHO ESCURO EUTRÓFICO: com A moderada, textura

argiloso, fase floresta tropical perenifólia, relevo suave ondulado;
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SOLOS HIDROMÓRFICOS CLEYZADOS INDISCRIMINADOS: fase floresta

tropical perenifólia de várzea, relevo plano.
A área do município é caracterizada, em sua maioria, por solos de textura argilosa
profundo, originado da decomposição de rochas basálticas, do tipo Latossolo Roxo
Distrófico e Eutrófico, abrangendo a maior parte do município; PodzólicoVermelho-Amarelo
Eutrófico que se estende no sentido norte-sul, dentro da área urbana, desde a barragem
de Itaipu, até as proximidades do principal eixo de desenvolvimento, a Avenida Juscelino
Kubitschek.
O substrato aflorante do município é composto por uma sucessão de cerca de
cinco derrames superpostos de lavas básicas, capeados pelos produtos de intemperismo,
os solos laterizados avermelhados. Esses têm espessura dependente da topografia e da
evolução geomorfológica.
Originados de material proveniente das rochas eruptivas básicas, o solo e o
subsolo do município apresentam uma extensa cobertura de solos argilosos. Em regiões
altas predominam os Latossolos Roxos e nas encostas com declividade pouco acentuada,
predominam a Terra Roxa Estruturada. Excepcionalmente, ao longo de segmentos do leito
das drenagens menores, ocorrem solos de cobertura originados pela pequena declividade
local, que provoca a saturação e hidromorfização.
Os Latossolos Roxos são solos não hidromórficos, bem intemperizados, profundos
e porosos, com alto teor de ferro. Pertencem às espécies caulínítica, o que lhes confere
maior plasticidade e pegajosidade que os Latossolos roxos típicos. Devido a essas
características, assemelha-se à terra roxa, compactando-se com facilidade, processo
agravado pelos altos teores de argila e deficiência de matéria orgânica. Sob condições de
manejo adequado, porém, não apresentam riscos acentuados de erosão.
As declividades que ocorrem estes solos oscilam entre 2% e 8%, tornando-se
propícios à ocupação, tanto urbana quanto rural, normalmente esta última através e
mecanização. A estabilidade das obras escavadas, no Latossolo roxo, é boa, já pelo seu
emplacamento geomorfológico e boa para drenagem interna.
Nos vales e nos leitos dos rios, em especial os grandes Paraná e Iguaçu, a rocha
está exposta continuamente. Nessas drenagens do município, a cobertura é de Solos
Litólicos que se caracterizam pela presença de fragmentos de rocha intemperizada ou não,
em meio a uma matriz argilosa. Os solos LitólicosEutróficos ocorrem em locais de
topografia acidentada, normalmente de relevo ondulado e montanhoso com declividades
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superiores a 20%, particularmente onde a área urbana margeia o rio Paraná: são pouco
profundos e de elevada susceptibilidade à erosão requerendo especial cuidado quando
retirada à cobertura vegetal existente, principalmente por causa da inclinação da encosta
nessa região. Quanto á estabilidade de obras escavadas, as considerações relevantes,
dizem respeito a deteriorização dos taludes por quedas de blocos e/ou cunhas liberados a
partir de planos de descontinuidade preenchidos por argilas que podem ter sua resistência
reduzida por erosão ou por saturação.
Os solos de várzea, localizados nas regiões mais baixas e aplainadas, estão
relacionados ao hidromorfismo, sendo derivados de sedimentos coluvio-aluviais. Estão
sujeitos a inundações freqüentes e sedimentação, por receberem águas superficiais das
áreas mais altas, e por situarem-se às margens dos canais de drenagem. A importância do
seu estudo está voltada para aqueles situados na área urbana, por causa das suas
restrições para o assentamento. Localizam-se principalmente nas regiões de Porto Meira,
na área do quartel do Batalhão de Infantaria Militarizada de Fronteiras – BIMTZ (onde
inclusive se encontra uma importante cobertura de mata subtropical) e deste local
estendem até a Avenida República do Paraguai.

4.4

GEOLOGIA
O clima mesotérmico brando é um fator que, associado ao arcabouço geológico,

determina a evolução do perfil de intemperismo e por consequência as características dos
produtos de alteração das rochas basálticas e sua subsequente e evolução pedogenética.
Assim entendido, explica-se a extensiva cobertura de solos argilosos residuais, maduros
que nas porções de topografia mais altas e aplainadas constituem-se o maior patrimônio
mineral do município, a terra roxa. É sob essas características climáticas e geológicas,
privilegiadas por uma topografia suave ondulada, com declividade pouco acentuada
apenas às margens dos grandes Paraná e Iguaçu, que se desenvolve a agricultura local.
As terras do município, em sua maioria, pertencem à classe II de fertilidade e
topografia levemente ondulada. Apresentam, no geral, boa aptidão agrícola tanto para
culturas manuais como para as mecanizadas. No Município de Foz do Iguaçu, destacamse as seguintes culturas agrícolas:
Na área da pecuária o município conta com uma área de 4.000 ha destinadas à
pastagens, com um total de 8.000 cabeças de gado.
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Quanto às práticas conservacionistas, a partir de 1978, Foz do Iguaçu entrou no
Programa Estadual de Micro bacias, evitando a erosão, melhorando as condições de
textura e estrutura, mantendo a fertilidade do solo.
A partir de 1982, os agricultores aderiram ao plantio direto, onde o cultivo se dá
sem o revolvimento do solo, refazendo a camada com alto teor de matéria orgânica.

4.5
4.5.1

HIDROGRAFIA
LENÇOIS SUBTERRÂNEOS
O Brasil é o país que apresenta a maior área de ocorrência do aquífero,

perfazendo um total de 900.000 km 2, distribuídos nos estados de São Paulo, Minas
Gerais, Goiás, Mato Grosso, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.
Sua ocorrência no Estado do Paraná, é de 138.000 km 2, coincidindo com a área
de todo terceiro planalto paranaense.
A região possui uma das maiores reservas estratégica de água doce do mundo, o
Aquífero Guarani. Em alguns pontos, atinge temperaturas de até 80 Cº, e valor médio de
50 Cº, possibilitando um leque de usos múltiplos, tais como, secagem de grãos, geração
de vapor em caldeiras industriais, climatização de ambientes, estâncias hidrominerais,
prevenção de geadas, etc.
Considerando a vocação agropecuária da região, e uma forte vontade de se
implantar uma agroindústria consistente, que possibilite agregar um maior valor de troca à
produção primária existente, além do aspecto socioeconômico da geração de empregos, a
oferta de água com condições apropriadas para este fim (termalizada e com baixo custo de
bombeamento), torna-se de valor estratégico para a política de desenvolvimento
pretendido.
A maior parte das temperaturas utilizada na agroindústria oscila entre 37Cº e 70Cº,
correspondendo a águas de lavagem de carcaças e ambientes, secagem de grãos,
climatização de chocadeiras e aviários, etc., sendo atualmente conseguida mediante
queima de combustível originado na biomassa, petróleo ou energia elétrica.
Esta utilização apresenta custos significativos, além da poluição ambiental
decorrente dos produtos residuais gerados pelos combustíveis tradicionalmente utilizados,
que geram CO2, H2S, metais pesados, desmatamento e, alagamentos por barragens.
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Atualmente, o MabuThermas e Resort em Foz do Iguaçu já utilizam o potencial do
Aquífero Guarani, bem como uma Estância Hidromineral no Município de Marechal
Cândido Rondon.
Os poços neste aquífero apresentam produtividade média de 300.000 l/h sendo
possível a execução de até 6.000 poços no Estado do Paraná.
O surgimento do reservatório de Itaipu não parece ter afetado a qualidade das
águas subterrâneas, pois se trata de área de descarga dos aquíferos, apesar de
inexistirem dados históricos hidroquímicos das unidades de captação que permitam avaliar
eventuais mudanças.
As características hidroquímicas das águas dos aquíferos da região apresentam
diferenças em função das diversas litologias existentes. Todas as águas dos poços
tubulares, amostradas e analisadas por órgãos públicos ou entidades privadas, revelaramse próprias para consumo humano. Algumas águas apresentam-se mineralizadas e são
comercializadas, como pode ser observado nos Municípios de Foz do Iguaçu e Santa
Helena.

4.5.2

BACIAS HIDROGRÁFICAS
O Município de Foz do Iguaçu é delimitado pelos dois maiores rios do estado do

Paraná: o rio Iguaçu e o rio Paraná. Os seus afluentes formam o sistema de drenagem
natural, onde se podem destacar dez micros bacias hidrográficas sendo sete delas
circunscritas ao perímetro municipal. Em escala decrescente de área estão:


Da Bacia do Baixo Iguaçu: rio Tamanduá (rio Tamanduazinho), rio

Carimã,

rio São João, Rios do Parque Nacional (Sanga Boqueirão, Córrego Santa Luzia, Córrego
Mingau, Córrego Apepuzinho, Córrego Apepu – mais 6 afluentes), Arroio Corredeiras
(Córrego Barra Funda -mais 2 afluentes), Córrego L, Córrego K.


Da Bacia do Paraná: rio Mathias Almada, rio M’Boicy, rio Pomba-Cuê, rio

Guabiroba, Arroio Ouro Verde, Arroio Jupira, Arroio Monjolo, Arroio Pé-Feio, Córrego dos
Porcos, rio Passo-Cuê, rio Ocuí, rio Califórnia (mais 3 afluentes), Córregos (entre vila “B” e
rio Paraná), Córrego do Festugato (mais 10 afluentes), Córrego I.
Os dois maiores rios que deságuam no rio Iguaçu são o rio São João, cuja
nascente situa-se fora dos limites do município, e o rio Tamanduá, este com sua micro
bacia situada dentro do município. A Bacia do rio Tamanduá se estende pelos Municípios
de Foz do Iguaçu (5.813,63 ha) e Santa Terezinha do Itaipu (8.720,46 ha). O rio
Tamanduá, desde a BR 469 (Rodovia das Cataratas), possui uma extensão (sem a
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contribuição dos seus afluentes) de 27.900m, com uma largura variável entre 3m e 10m.
Vem sendo utilizado ao longo dos anos para a agricultura, pecuária, lazer, irrigação,
tanque de peixes, captação de água para consumo humano e outros fins.
Foz do Iguaçu possui um grande reservatório de água, que é o próprio lago de
Itaipu, responsável pelo abastecimento de 40% da população do município. O outro
manancial é o rio Tamanduá, que abastece os restantes 60% da população.
O rio Tamanduá, junto com o seu afluente, o Tamanduazinho, cruzam regiões
periféricas no sentido sudoeste até chegar ao rio Iguaçu, desaguando à jusante das
quedas. Esta micro bacia é a que detém maior extensão de uso agrícola (1920 ha) com
nível de manejo de baixa à média mecanização em produção de grãos.
Nessa bacia, em 2003, segundo dados da Prefeitura Municipal, predominam
áreas ocupadas com agricultura (61,35%), seguidas de áreas de pastagem, campo sujo e
agricultura de subsistência (19,27%). Cerca de 17,8% da área da bacia é ocupada por
florestas, incluindo mata ciliar e vegetação de várzea. Os locais que merecem maior
atenção ambiental estão localizados, em geral, nas porções adjacentes às drenagens dos
rios e córregos, ocupados por agricultura de subsistência, ainda que não ocupem grande
extensão na bacia.
TABELA 9: AFLUENTES E SUB-AFLUENTES DO RIO IGUAÇU
NOME DO RIO/
EXTENSÃO
CÓRREGO
(metros)
1
Rio Tamanduá
18.765
2
Rio Tamanduazinho
11.111
3
Córrego Dourado
4.500
4
Sanga Funda
2.400
5
Sanga Luco-cuê
1.039
6
Córrego Leão
994
7
Arroio Leão
283
8
Córrego Barra Funda
2.600
9
Arroio Corredeiras
2.000
10
Rio São João
13.500
11
Sanga Rio Brilhante
2.500
12
Córrego Boqueirão
3.300
13
Córrego Santa Luzia
4.100
14
Córrego Mingau
6.800
15
Córrego Apepuzinho
4.900
16
Córrego Apepu
3.700
17
Rio Carimã
4802
Fonte: Secretaria Municipal de Planejamento e Captação de Recursos, 2016.
ITEM

( * ) Distância estimada do rio (sem restituição aerofotogramétrica em parte ou toda extensão).
(+) Existe continuidade do rio fora do município (sem restituição aerofotogramétrica).
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TABELA 10: AFLUENTES E SUB-AFLUENTES DO RIO PARANÁ

ITEM

NOME DO RIO/ CÓRREGO

EXTENSÃO (metros)

1

Arroio Califórnia

2.688

2

Rio Mathias Almada

16.423

3

Córrego Esperança

2.036

4

Sanga Santa Rosa

2.855

5

Córrego Viva Vida

1.775

6

Rio Renascer

1.470

7

Arroio Jupira

4.937

8

Córrego do Festugato

9

Arroio Monjolo

3.607

10

Rio M’Boicy

10.118

11

Córrego Águas Claras

12

Rio Mimbi

2.496

13

Sanga Romão

1.493

14

Rio Poti

1.754

15

Arroio Pé Feio

3.177

16

Arroio Ouro Verde

5.103

17

Córrego dos Porcos

2.218

18

Rio Ocoí

17.200

19

Água do Aterro

2.800

20

Córrego Azul

5.200

21

Córrego Jacutinga

8.300

22

Córrego Jaquapetinguaí

9.300

23

Rio Passo-Cuê

21.000

24

Córrego Morangone

4.500

25

Rio Guabiroba

11.000

26

Córrego Pomba-Cuê

5.000

740

946

Fonte: Secretaria Municipal de Planejamento e Captação de Recursos, 2016.
(* ) Distância estimada do rio com provável(is) trecho(s) canalizado(s).
(+) Distância estimada do rio submerso no lago de Itaipu (sem restituição aerofotogramétrica), porém, dentro dos limites do município.
(°) Existe continuidade do rio fora do município (sem restituição aerofotogramétrica).
( “ ) Distância estimada do rio, (sem restituição aerofotogramétrica) remanescente após o alagamento do lago de Itaipu.
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FIGURA 08.: BACIA DO RIO TAMANDUA

Elaboração: Secretaria Municipal de Planejamento e Captação de Recursos, 2016.
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O rio Carimã, situado ao sul do município, é um rio menor, tanto em fluxo d’água
quanto em extensão. O mesmo deságua em região próxima a foz do rio Iguaçu e ao
centro do município.
O volume de água dos rios perenes aumenta muito nas épocas de chuvas em
virtude de uma conjugação de fatores tais como: solo pouco permeável, extinção da
cobertura vegetal primitiva, o fato de serem, na maioria, desprotegidos de mata ciliar e a
ampla impermeabilização da superfície, seja pela urbanização ou pela agricultura
mecanizada.
Os rios existentes em Foz do Iguaçu apresentam diversos problemas em suas
margens: inexistência ou inadequação de mata ciliar em grande parte de suas margens e
com a utilização destas, principalmente para a exploração agropecuária agravada pelo
uso de agrotóxico.
Além da importância ambiental, os rios Paraná e Iguaçu desempenham papel
importante no desenvolvimento municipal. O primeiro pelo seu conhecido potencial
hidroelétrico e o segundo pelo potencial turístico.

4.6

VEGETAÇÃO
A área de abrangência deste Plano está sob o domínio da fito formação Floresta

Estacional

Semidecidual,

especificamente

a

Floresta

Estacional

Semidecidual

Submontana, domínio que estende-se desde o sul da Bahia até o sudoeste do Paraná. As
florestas semideciduais remanescem em manchas isoladas, bastante alteradas em
termos fisionômicos e florísticos, salvo raras exceções, como o Parque Nacional do
Iguaçu. Na região, esta floresta foi substituída por cultivos anuais diversos.
No Estado do Paraná, a Floresta Estacional Semidecidual subdivide-se, de
acordo com a altitude, em montana, submontana e aluvial.
Em

épocas

pretéritas

a

Floresta

Estacional

SemidecidualSubmontana

compreendia a maior extensão desta formação em termos de área. Sua ocorrência atual
restringe-se ao Parque Nacional do Iguaçu, devido às intensas intervenções humanas
ocorridas em sua faixa de domínio, para instalação de sistemas agropecuários. Tal
floresta ocorre a partir de 500m a 600m de altitude, com grande uniformidade florística,
exceto por algumas pequenas variações locais. Ocorrem nessa subformação pelo menos
213 espécies arbóreas. Considerando-se a potencialidade madeireira desta subformação,
pode-se afirmar que ela foi uma das florestas brasileiras mais ricas em termos de volume
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de madeira por unidade de área, devido, provavelmente, aos solos derivados do basalto.
Em solos oriundos de arenito, a floresta, embora menos desenvolvida quanto ao seu
porte, torna-se mais diversificada pela presença de espécies características de ambientes
secos.
A Floresta Estacional Semidecidual Aluvial caracteriza-se pela grande diversidade
de cipós, assemelhando-se às florestas de inundação de latitudes inferiores. Na área aqui
estudada, sua ocorrência é restrita, sendo mais comum entre Guaíra e a foz do rio
Paranapanema, tendo sido intensamente explorada.
A formação pioneira com influência fluvial tem ocorrência restrita às planícies
aluviais sujeitas a cheias periódicas ou em depressões alagáveis anualmente, nessas
áreas, estabelecem-se plantas adaptadas aos efeitos do excesso d’água no solo, como é
o caso do Parque Nacional de Ilha Grande. Nestes terrenos, dependendo da quantidade
de água empoçada e do tempo que ela permanece no local, as comunidades variam
quanto às formas de vida e espécies. Caracteriza-se como uma vegetação de primeira
ocupação,

de

caráter

edáfico,

estabelecida

sobre

solos

recém

expostos

ou

constantemente rejuvenescidos pelos sedimentos fluviais depositados.
4.6.1

FAIXA DE PROTEÇÃO DO LAGO DE ITAIPU
O Decreto n° 83.225, de 1° de março de 1979, que delimitou as áreas de terra

necessárias à formação do reservatório de ITAIPU, na margem brasileira, incluiu uma
faixa adicional considerada de preservação permanente, de acordo com o Artigo 2° da Lei
Federal n° 4.771 (Código Florestal Brasileiro).
Desta forma foi criada a Faixa de Proteção do Reservatório, que se estende por
2.919 km de margem, totalizando uma área de 60.701 hectares, cuja largura média é de
aproximadamente 200 metros. Além dessa Faixa, também foram criadas reservas e
refúgios biológicos. Ao todo, as áreas protegidas em torno do reservatório somam
100.732 hectares, representando 42,7% da área de domínio de ITAIPU.
Para avaliar a intensidade e o alcance da eventual modificação climática na
região, em função da formação do lago, são realizados estudos e pesquisas, incluindo
análise estatística, simulações computacionais e monitoramento de variáveis micro
meteorológicas geradas em estações automáticas instaladas em terra e no lago. Os
resultados já obtidos indicam que a influência do reservatório é muito restrita, limitando-se
a um pequeno aumento da umidade específica e da temperatura mínima, em faixas
menores que cinco quilômetros em relação às margens. Os estudos sugerem também
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que a mudança nos padrões climáticos locais é resultado do desmatamento e,
especialmente, de variações globais, e não da massa de água represada.
TABELA 11: ÁREAS PROTEGIDAS DE ITAIPU
ÁREAS PROTEGIDAS DE ITAIPU EM TODA A REGIÃO DA COSTA OESTE
LOCAL

ÁREA PROTEGIDA EM
HECTARES

PAÍS

Faixa de Proteção

41.039

Reserva Biológica de Limoy

14.828

Brasil
Paraguai
Paraguai

Reserva Biológica de Itabó

15.208

Paraguai

Refúgio Biológico de Carapá

3.250

Paraguai

Refúgio Biológico Tati- Yupi

2.245

Paraguai

Refúgio Biológico Bela Vista
Refúgio Biológico de Santa
Helena
Refúgio Biológico Binacional de
Maracaju
Refúgio Biológico Yui-Rupá

1.920

Brasil

1.482

Brasil
Brasil e
Paraguai
Paraguai

1.356
750

TOTAL

82.078

Fonte: ITAIPU, 2016.

As áreas protegidas da Itaipu incluem refúgios e reservas que somam cerca de 40
mil hectares. As duas únicas reservas estão localizadas na margem paraguaia, perto de
três refúgios. Na margem brasileira existem ainda dois refúgios e um terceiro que é
binacional.
No Município de Foz do Iguaçu, está localizado o Refúgio Biológico Bela Vista
com área de 1.920 ha.
4.6.2

PARQUE NACIONAL DO IGUAÇU
Os Parques Nacionais pertencem ao grupo de unidades de conservação de

proteção integral, e destinam-se à preservação integral de áreas naturais com
características de grande relevância sob os aspectos ecológicos, beleza cênica, científico,
cultural, educativo e recreativo, vedadas as modificações ambientais e a interferência
humana direta. Excetuam-se as medidas de recuperação de seus sistemas alterados e as
ações de manejo necessárias para recuperar e preservar o equilíbrio lógico e os
processos naturais, conforme estabelecido em seu plano de manejo.
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Os Parques Nacionais comportam a visitação pública com fins recreativos e
educacionais, regulamentada pelo plano de manejo da unidade. As pesquisas científicas,
quando autorizadas pelo órgão responsável pela sua administração, estão sujeitas às
condições e restrições determinadas por este, bem como ao que for definido em seu
plano de manejo.
O Parque Nacional do Iguaçu/PR, cujos objetivos específicos envolvem a
proteção dos ecossistemas existentes na unidade, em especial as Cataratas do rio
Iguaçu, que apresentam uma paisagem de grande valor, foi criado pelo Decreto Federal
n.º 1.035 de 10.01.1939 e alterado pelo decreto 86.676 de 01.12.81, e formando uma
unidade de conservação do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis - IBAMA, em conjunto com o Parque Nacional localizado no território
argentino. É o mais conhecido dos parques nacionais brasileiros, com uma área de
170.086 hectares, recebe cerca de 750 mil visitantes por ano e engloba áreas dos
Municípios de Foz do Iguaçu, São Miguel do Iguaçu, Matelândia, Medianeira, Lindoeste e
Céu Azul.
O Parque Nacional do Iguaçu foi declarado pela UNESCO como "Patrimônio
Natural da Humanidade", em 1986, com a ajuda dos projetos desenvolvidos pela Itaipu
Binacional, na área do reservatório da hidrelétrica. Seu acesso é feito através da BR-469,
do centro de Foz do Iguaçu, numa distância de 20 km. O Parque possui superfície de
185.262 hectares e perímetro de cerca de 420 km, distribuídos da seguinte maneira: 125
km no limite norte, 15 km no limite oeste, 180 km no limite sul e 100 km no limite leste.
A região, compreendida pelo Parque, estão inseridas em uma das maiores e mais
importantes reservas mundiais de água subterrânea que é o Grupo São Bento,
principalmente no que concerne à Formação Botucatu (Aquífero Guarani). Os derrames
basálticos constituem um bom aquífero fraturado, representados pelas tramas estruturais,
configuradas pelos sistemas de fraturas tanto tectônicos como atectônicos. O referido
aquífero tem sido responsável pelo abastecimento de um grande número de comunidades
nas circunvizinhanças do PNI, apresentando, de formas relativamente frequente, a
ocorrência de água mineral em poços tubulares, mineralização essa condicionada à
presença de calcita, natrolita e escolecita.
O volume extraído é variável em função da existência ou não de extensos
alinhamentos. Na região há poços tubulares profundos nos aquíferos fraturados, com
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produções superiores a 60 m3/h. Poços que atingem o aquífero Botucatu tendem a
vazões bem mais altas, podendo chegar a 300 m 3/h.
O PNI está situado na porção sudoeste do Estado do Paraná praticamente entre
os paralelos de 25º05’ e 25º40’ de latitude sul e os meridianos de 54º30’ e 54º40’ de
longitude oeste. A sua divisa norte é feita com a antiga estrada de rodagem Cascavel-Foz
do Iguaçu e a BR-277, a leste com o rio Gonçalves Dias, a oeste com o rio São João,
sendo limitado ao sul com o rio Iguaçu. A partir da foz do rio Santo Antônio faz fronteira
com a República Argentina. Os Municípios limítrofes são: Foz do Iguaçu, São Miguel do
Iguaçu, Medianeira, Matelândia, Céu Azul, Toledo, Cascavel, Capitão Leônidas Marques
e Capanema.
A floresta tropical cobre quase a totalidade do Parque, com árvores de grande
porte como figueiras-bravas, cedro, angico, canela, açoita-cavalo, cabreúva, pau-marfim e
pau-rosa. O Parque ainda comporta as Cataratas do Iguaçu, as quais são formadas pelo
rio Iguaçu, que percorre, no sentido leste-oeste1320 km até sua foz, 15 km antes de
juntar-se ao rio Paraná, onde vence um desnível de terreno que se precipita em
aproximadamente 275 quedas de 65 m de altura em média, uma vazão média de 1500
m3 por segundo, numa largura de 4800 m.
Seu primeiro Plano de Manejo foi elaborado em 1981, e, em 2000, foi elaborado
outro Plano, readequando questões associadas à preservação dos ecossistemas
existentes e modernizando os serviços oferecidos aos visitantes em parceria com a
iniciativa privada na sua operacionalização. A previsão de implementação do Plano de
Manejo é de cinco anos e esta revisão pautou-se nos seguintes objetivos:


Proteger amostras dos ecossistemas representativos da região, sua

biodiversidade e os recursos genéticos de que dispõe;


Proteger a beleza cênica das Cataratas do Iguaçu, assim como a fauna e

flora nativas, com ênfase nas espécies raras, endêmicas, ameaçadas de extinção e
migratórias;


Propiciar a manutenção dos recursos hídricos e dos patrimônios geológico e

arqueológico do parque, recuperando a sua memória histórico-cultural;


Diversificar as opções de uso público e educação ambiental, de forma a

sensibilizar os usuários, especialmente do entorno, sobre o valor do parque;


Contribuir com o planejamento e o ordenamento do uso e ocupação do solo

na Zona de Transição do Parque, estimulando o desenvolvimento regional e integrando
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os municípios lindeiros, com base no estímulo ao ecoturismo e em práticas de
conservação;


Propiciar atividades compartilhadas entre o Parque e demais Unidades de

Conservação, de modo a atuarem como um sistema único de áreas protegidas;


Integrar o Parque no contexto do MERCOSUL, especialmente nas questões

relativas ao meio ambiente e assegurar a qualificação do Parque Nacional do Iguaçu
como Patrimônio Natural da Humanidade.

Para a consecução destes objetivos e à luz dos conhecimentos obtidos sobre a
unidade e seu entorno, o atual Plano de Manejo propõe um novo zoneamento, definindo
ações, agrupando-as em programas e subprogramas, e estabelecendo áreas de
desenvolvimento que atendam às necessidades atuais do parque. Ações previstas pelo
Plano de Manejo apresentam-se nos seguintes programas:


Programa de Uso Público;



Programa de Integração com a Área de Influência;



Programa de Conhecimento;



Programa de Manejo do Meio Ambiente Programa de Operacionalização.

O Programa de Uso Público tem como objetivo geral ordenar, direcionar e
estabelecer novas atividades de uso público para o parque, realçando e valorizando os
seus atributos naturais e culturais. Este se divide em dois subprogramas: Subprograma de
Recreação e o Subprograma de Interpretação e Educação.
O Programa de Integração com a Área de Influência tem como objetivo estimular
o comprometimento com a conservação da biodiversidade entre os moradores da Zona
de Transição e da área de influência do parque. Divide-se em quatro subprogramas:
Subprograma de Relações Públicas, Subprograma de Educação Ambiental, Subprograma
de Controle Ambiental e Subprogramas Incentivos a Alternativas de Desenvolvimento.
O Programa de Conhecimento tem como objetivo fornecer subsídios para a
proteção e o manejo ambiental. Relacionam-se aos estudos, pesquisas e atividades de
monitoramento ambiental desenvolvidos na unidade. Compreende dois subprogramas:
Pesquisa e Monitoramento Ambiental.
O Programa de Manejo do Meio Ambiente visa garantir a proteção e, em
consequência, a evolução natural dos ecossistemas, e, quando necessário, realizar
intervenções capazes de corrigir ações praticadas, facilitando a restauração das
condições originais da área, sempre de acordo com recomendações científicas. Possui
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dois subprogramas: Subprograma de Manejo do Meio Ambiente e Subprograma de
Proteção.
O Programa de Operacionalização tem como objetivo assegurar os meios para
que

os

demais

programas

sejam

desenvolvidos.

Estrutura-se

nos

seguintes

subprogramas: Regularização Fundiária, Administração e Manutenção e Cooperação
Institucional.
O Plano de Manejo do Parque, o qual visa minimizar os aspectos negativos ora
observados, está na sua primeira fase de implementação. Suas intervenções
centralizaram-se basicamente em áreas que já sofreram algum tipo de modificação
antrópica. A implementação do Plano de Manejo pretende abordar os impactos negativos
sofridos pela unidade, minimizando-os até sua completa extinção.
O mapa a seguir refere-se ao zoneamento proposto no Plano de Manejo, o qual
aborda as seguintes zonas:

FIGURA 09.: ZONEAMENTO ESTABELECIDO NO PLANO DE MANEJO DO PARQUE NACIONAL DO
IGUAÇU

Elaboração: Secretaria Municipal de Planejamento e Captação de Recursos, 2016.
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Zona Intangível – Representa o mais alto grau de preservação, atuando como

matriz de repovoamento de outras zonas. Trata-se de uma área em que a integridade do
ambiente permanece intocável, não sendo permitidas quaisquer intervenções humanas.
Esta zona ocupa cerca de 60% da área total do Parque.
b)

Zona Primitiva – É definida em função da intervenção humana mínima e onde

ocorrem espécies da flora, fauna e fenômenos naturais de relevância científica.
c)

Nesta Zona, permitem-se atividades de pesquisa, educação ambiental e formas

primitivas de recreação.
d)

Zona de Uso Extensivo – Constituída em sua maior parte por áreas naturais com

alterações antrópicas, o seu objetivo de manejo é manter o ambiente com mínimo
impacto, oferecendo acesso ao público para finalidades educacionais e recreativas em
baixa intensidade. Esta Zona corresponde às áreas em que serão implantadas trilhas e
estradas.
e)

Zona de Uso Intensivo – Trata-se de áreas naturais ou caracterizadas por

alterações antrópicas, onde serão oferecidos serviços e facilidades aos usuários. O
objetivo desta zona é disponibilizar ações de uso público com recreação intensiva e
atividades educativas. Esta Zona situa-se na área onde está o Centro de Visitantes, a
entrada e a sede do Parque, toda a área de visitação das Cataratas, a área do Hotel das
Cataratas e da trilha do Macuco e o Porto Canoas, além dos Postos de Informação e
Controle de Céu Azul e Santa Tereza do Oeste.
f)

Zonas Histórico-culturais – Corresponde a áreas onde ocorrem manifestações

históricas, culturais ou arqueológicas, que deverão ser preservadas, restauradas,
interpretadas e disponibilizadas à pesquisa, à interpretação e à educação. Compreende
uma faixa entre a Zona de Uso Intensivo e a Zona de Uso Extensivo.
g)

Zona de Recuperação – Abrange os locais consideravelmente alterados, em que

se torna necessário remover espécies exóticas, restaurando os padrões originais para
que a área seja novamente incorporada a uma das zonas permanentes, já que esta é
considerada uma zona transitória. O objetivo é deter a degradação e recuperar a área.
Duas porções do Parque estão nesta condição: a estrada do Colono e áreas contíguas,
onde existem trechos de florestas destruídos por vendavais, e outra junto à Zona
Primitiva, situada no Município de Foz do Iguaçu, margeando o rio Iguaçu, ao sul e
estendendo-se até o rio do índio, ao norte.
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Zona de Uso Especial – Nessa categoria estão todos os locais onde se situa a

infraestrutura necessária ao funcionamento do Parque, como administração, oficinas,
residências funcionais, que devem ser controladas para que não haja conflito de uso em
relação à área natural. No caso do Parque Nacional do Iguaçu, abrange as áreas
residenciais na região das Cataratas e a área de residências funcionais.
4.6.3

COMO SE FORMARAM AS CATARATAS
Há cerca de 1 a 1,5 milhões de anos as Cataratas do Iguaçu situavam-se na foz

do rio Iguaçu, junto ao rio Paraná. A partir do pé da Garganta do Diabo, corre num cânion
estreito de 80 a90 m de largura, e altura média de 70m até a sua foz, no rio Paraná. Este
cânion, com 21 km de extensão foi escavado pela erosão regressiva das cataratas, ao
longo de falhas e fraturas nas rochas.
Este desnível entre os leitos dos rios Paraná e Iguaçu é devido a maior força
erosiva do rio Paraná, que entalhou seu canal mais profundamente que seus afluentes,
dando origem a uma queda na foz de cada um.
Atualmente estas quedas são encontradas a uma certa distância do rio Paraná,
desde algumas centenas de metros no caso de rios menores, até 21 km no rio Iguaçu. A
percepção humana não consegue observar a velocidade da erosão regressiva dos saltos
(uma média entre 1,4 a 2,1 cm/ano para as Cataratas do rio Iguaçu), porém a sua marca
está ilustrada pelo grande cânion do rio Iguaçu, desde a sua foz até as Cataratas.
As imagens mostram a existência de três derrames na área das Cataratas, sendo
que o contato entre os derrames superior e intermediário criou uma subdivisão nítida nos
saltos, formando um patamar constituído pela parte superior do derrame intermediário. É
nos contatos entre os derrames que a erosão atua mais efetivamente, fazendo com que a
ação das águas crie reentrâncias neste nível.
Acima deste contato encontram-se os basaltos maciços colunares do derrame
superior, os quis vão desabando a medida que progride a reentrância. O topo do derrame
intermediário, constituído de brecha basáltica ou basalto vesicular pouco fraturado, forma
uma plataforma plena e mais resistente à erosão. É sobre esta plataforma que desabam e
se acumulam os detritos das colunas do derrame superior. A queda que se forma nos
basaltos colunares mantém-se na vertical, sendo esta uma das características peculiares
e conhecidas das cachoeiras em rochas basálticas.
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FAUNA
A área, representada principalmente por florestas, cerrados e campos, tem

grande importância no sentido biogeográfico, não somente porque possui fauna própria
integrante do Complexo da Mata Atlântica mas, principalmente, por situar-se em uma
zona de transição entre florestas tropicais do interior e as florestas de araucária do
Planalto Meridional Brasileiro.
A composição ictiofaunística da bacia do rio Paraná é bastante variada e os
elementos que antes da existência da barragem estavam separados do Alto Paraná pelo
Salto de Sete Quedas, no momento, não apresentam as composições originais.
A região pode ser considerada uma das mais ricas em espécies de aves em todo
o Estado do Paraná, rivalizando com outras áreas amostradas nas regiões sul e sudeste
do Brasil. Praticamente, 522 espécies compõem a avifauna regional, distribuídas em
61 famílias.
Essa riqueza de espécies na região está relacionada com fatores como:
significativa diversidade de ambientes, que variam entre florestas primárias (como é o
caso do Parque Nacional do Iguaçu) e zonas antropizadas; e existência de
remanescentes dos ambientes primitivos com certo grau de continuidade.
Estudos realizados sobre a fauna silvestre que vêm sendo realizados estimam
que nas matas, reservas e refúgios localizados na margem brasileira do Lago de Itaipu,
existem 44 espécies de mamíferos e 305 de aves. Na margem paraguaia, onde a mata
não foi tão devastada pela expansão agrícola, já foram observadas 62 espécies de
mamíferos e 409 de aves. No que diz respeito à relação entre a ictiofauna e a pesca,
ressalta-se que todas as espécies de maior porte e interesse comercial utilizam,
sucessivamente, durante seus ciclos de vida os ambientes de várzea, alagados, os
braços do Lago de Itaipu e das calhas.
Nesta região, ocorrem espécies tanto da Floresta Atlântica do Interior Brasileiro
como da Floresta de Araucária. Esta primeira abriga, entre outras, duas espécies
importantes

que

são

o

Mergusoctosetaceus

(pato-mergulhão)

e

a

Aratingaauricapilla(jandaia), as duas ameaçadas globalmente, sendo a primeira
considerada como provavelmente extinta, mas com registros recentes no Paraná.
Esta região abriga uma das principais populações da espécie Pantheraonca
(onça-pintada), principalmente na área do Parque Nacional do Iguaçu, que possui uma
população média em sua área de cerca de 60 indivíduos a qual encontra-se ameaçada
pela caça furtiva.
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Entre essas aves destacam-se a Pipile jacutinga (jacutinga), o Tinamussolitárius
(macuco) e a Pionopsitapileata (cuiu-cuiu) e o Phacellodomusstriaticollis.
Já a Floresta de Araucária abriga o papagaio-de-peito-roxo (Amazona vinacea)
espécie importante, endêmica e ameaçada. Abriga também o Leucopternispolionota
(gavião-pombo-grande) e o Biatasnigropectus (pato-branco) aves raras e ameaçadas.
Os principais problemas relacionados à redução da fauna na região podem ser
classificados em diretos e indiretos. A redução indireta implica na destruição do habitat,
especialmente aqueles críticos, utilizados para nidificação, por exemplo. Neste caso, o
habitat original desta região foi intensamente modificado resultando hoje numa
fragmentação deste isolando populações de várias espécies, o que deverá causar, ao
longo do tempo, efeitos deletérios nestas populações. Já a forma direta trata das caças de
subsistência e comercial. Neste caso destacam-se como principais infrações e objeto da
atuação por parte do Instituto Ambiental do Paraná a caça a paca, cateto, capivara e
veado e o porte de couro de Pantheraonca (onça-pintada) e Leoparduspardalis
(jaguatirica).

4.8

CONDICIONANTES NATURAIS
O relevo da área urbana é suave a ondulado, com declividade acentuada nas

margens próximas aos rios Paraná (a oeste), Iguaçu (ao sul) e na foz dos afluentes
destes rios como, por exemplo, o Rio M’Boicy.
A topografia da cidade apresenta-se praticamente estável nos extremos ou
arroios. Entretanto, o traçado regular da malha urbana, no centro, com ruas muito
inclinadas ou onduladas, com encontros em baixadas curtas, dificultando o escoamento
das águas pluviais. Apesar das novas vias obedecerem à topografia, observa-se
descontinuidades entre elas.
Segundo a legislação federal em vigor, não é permitido a ocupação urbana em
terrenos com declividade superior a 30%. Todavia, em Foz do Iguaçu, o desrespeito à
essa imposição ocorre justamente pelo baixo condicionante natural.
Nas margens dos cursos d’água, ocorrem declividades de 8% a 15%, sendo raro,
entretanto, o extremo superior. Exceção deve ser feita para as margens do Rio Paraná,
onde se observam declividades superiores a 80%.
Com relação ao solo, predominam os Latossolos Roxo Distrófico e Eutrófico em
quase toda a faixa da superfície situada acima dos 180 metros e com boa permeabilidade.

www.pmfi.pr.gov.br

Ano XX

Diário Oficial Nº 3.132 de 07 de agosto de 2017

Página 87 de 581

Porém, os Solos HidromórficosGelizados (Gley Úmido e Gley Pouco Ùmido) que
precisam receber alguns cuidados para ocupação, encontram-se em duas áreas: ao sul,
na altura do Arroio dos Porcos (antiga localidade de Porto Meira), hoje bastante ocupado
e o norte do quadrilátero central, na área do Batalhão de Fronteiras, estendendo-se ainda
ao norte dos terrenos compreendidos entre a Avenida Juscelino Kubistchek, Avenida
Paraná, Avenida República Argentina e o Arroio Catalã. Os cuidados necessários
envolvem o aterramento da área por um material argiloso permeável, para que não
ocorram alagamentos nesses locais.
Além do Latossolo Roxo e Hidromórfico Gleizados, existe a presença de outros
tipos de solos como: Terra Roxa Estruturada nas meias encostas, Litólicos nos vales e
nos leitos dos rios e Saprolito, que são também conhecidos como “moledo” ou “cascalho”,
nas vertentes dos rios Iguaçu e Paraná.
A inclinação topográfica na área urbana varia entre 3% e 8%, favorecendo a
drenagem. Há exceção nas regiões relativamente planas e hidromórficas localizadas na
região de Porto Meira e da nascente do Rio Monjolo, onde há uma conformação
adequada para o escoamento das águas Entretanto houve uma implantação inadequada
do traçado viário que não é compatível com a topografia.
As enchentes são resultados destes fatores citados e da ausência de faixa de
proteção nos córregos, rios e arroios. A mata ciliar tem por objetivo conter a erosão e
proteger as margens dos rios. Apesar da sua importância, a maioria dos rios de Foz do
Iguaçu não apresenta esta proteção. Conforme legislação ambiental federal, estas áreas,
que variam conforme a largura do rio, constitui-se como Faixas de Proteção Permanente
e não podem ser ocupadas, destruídas ou removidas. Hoje existem poucas áreas verdes
no município, sendo necessário, portanto, implantar ações para proteção destas áreas
remanescentes, das matas ciliares e da mata do entorno das nascentes. Abaixo, em
comparação com Curitiba, tem-se a situação da área verde em Foz do Iguaçu.
TABELA 12: COBERTURA VEGETAL EM FOZ DO IGUAÇU E CURITIBA
Área
Estágio
Estágio
Estágio
Município
Área (ha)
(km²)
inicial
médio
avançado
FOZ DO
598,38 59.538,08
6.973,03
10.671,18
891,72
IGUAÇU
CURITIBA
436,50 43.649,54
2.259,99
2.669,40
Fonte: SMMA, 2002. (ESTIMATIVA)
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PROGRAMA FLORESTAS MUNICIPAIS

O programa Florestas Municipais é uma parceria do Governo do Paraná com os
municípios para recuperar a cobertura florestal do Estado e garantir matéria-prima para a
indústria madeireira, preservando o meio ambiente. O governo estadual repassa para os
municípios os insumos e um veículo para uso exclusivo no programa.
A prefeitura monta e cuida dos viveiros. Depois distribui as mudas para
produtores rurais, além de plantá-las em praças, ruas e outras áreas. A prefeitura cede
também um técnico, responsável pelo projeto no município. Com isso, consegue-se aos
poucos, recompor as áreas de preservação permanente, as reservas legais e o equilíbrio
entre o consumo e a reposição de matéria-prima florestal.
Lançado em 1995, o programa Florestas Municipais tem hoje a adesão de 300
prefeituras. Em Foz do Iguaçu, desde o início do programa, em 1997, já foram plantadas
mais de 810.000 mudas (mais de 1.270.000 só nos últimos dois anos), principalmente de
espécies nativas, como o ipê-roxo (Tabebuia ssp.), canafístula (Senna spectabilis), angico
(Piptadeniassp.), jacarandá mimoso (Jacarandamimosaefolia), entre outras.

5.

ASPECTOS SOCIOESPACIAIS

5.1

EVOLUÇÃO POPULACIONAL

De acordo com os dados do Plano Diretor Municipal (PDM), o processo histórico
da ocupação do município está fortemente relacionado aos acontecimentos de ordem
econômica e social que surgiram no Estado do Paraná durante a fase de expansão da
fronteira agrícola.
A fixação real da população deu-se a partir da mudança na estrutura produtiva,
através da associação da agricultura de subsistência com a exploração das matériasprimas que eram levadas para o centro e centro-sul do estado.
Em 1889, a população em Foz do Iguaçu totalizava 324 habitantes, constituída
por: 58,02% de paraguaios; 28,70% de brasileiros e 10,19% de argentinos e 3,09% de
franceses, espanhóis, ingleses e orientais.
O primeiro movimento migratório iniciou-se a partir de 1924, com a chegada de
imigrantes europeus, principalmente italianos e alemães. Entretanto, o movimento
populacional foi intensificado a partir da década de 30, através de migrantes nacionais, a
maioria oriunda do Rio Grande do Sul.
Por volta de 1970, iniciou-se uma mudança econômica, acentuando o cultivo
mecanizado de safras agrícolas.
De acordo com o IBGE, no século XX, mesmo com o incentivo da ocupação e
exploração da terra, a explosão demográfica foi gradativa e ordenada, chegando em 1970
com uma população de 33.966 habitantes.
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Nessa década, porém, ocorre a ruptura do crescimento demográfico ordenado,
devido principalmente ao início da construção da Usina Hidrelétrica de Itaipu, que
romperia de vez com a evolução populacional gradativa experimentada pelo município em
função dos seus ciclos econômicos.
As obras da Hidrelétrica de Itaipu, a partir de 1974, desencadearam um processo
de grande crescimento populacional. Este adensamento urbano da população, pode ser
justificado pelas mudanças produtivas com a mecanização do campo, provocando uma
redução efetiva no contingente da população rural e o aumento da população em idade
ativa na composição dos migrantes.
Origina-se, a partir deste momento, o incremento nos índices de pobreza do
município, tendo em vista, principalmente, que a obra da Hidrelétrica de Itaipu atraiu para
a cidade mais de 30 mil trabalhadores, com suas famílias, num período curto de tempo.
Após a conclusão da obra, grande parte destes trabalhadores não foram
empregados na economia local. Segundo dados do IBGE, o número estimado de
desempregados é de 40 mil pessoas em Foz do Iguaçu. Isso representa 25% da
população economicamente ativa na cidade (acima de 18 anos), estimada em 170 mil.
Grande parte dos empregos estáveis está no serviço público e o restante se divide em
comércio e prestação de serviços.
Na tabela abaixo é possível verificar a evolução do contingente populacional no
período de 1889 a 2010.
TABELA 13: EVOLUÇÃO POPULACIONAL
EVOLUÇÃO POPULACIONAL*
ANO
N.º HABITANTES
CRESCIMENTO %
1889
324 habitantes
1920
6.430 habitantes
1.884,57%
1940
7.645 habitantes
18,90%
1950
16.412 habitantes
114,68%
1960
28.080 habitantes
71,09%
1970
33.966 habitantes
20,96%
1980
136.321 habitantes
301,35%
1990
190.194 habitantes
39,52%
2000
258.543 habitantes
35,84 %
2001
266.771 habitantes
3,25 %
2002
272.939 habitantes
2,31 %
2003
279.620 habitantes
2,45 %
2004
293,646 habitantes
5,02 %
2005
301,409 habitantes
2,58 %
2007
311.336 habitantes
3,19%
2010
256.088 habitantes
-17,74%
2016
263.915 habitantes
2.97%
Fonte: IBGE. / Diário Oficial da União, 2016.
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GRÁFICO 2. : EVOLUÇÃO DA POPULAÇÃO DE 1884 A 2016.
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Fonte: PMFI, Diário Oficial da União, 2016.
* Dados aproximados

De 1970 a 1980, o crescimento populacional se deu a um índice de 17,5% ao
ano, sendo responsável por essa aceleração, o processo migratório, que se estendeu na
região participando com incremento de 9,5% no crescimento demográfico, tendo por base
o crescimento médio da população do estado, que foi de 4,3% no mesmo período. Em
1980, a participação de pessoas inatas em Foz do Iguaçu era de 75% em relação ao total
de habitantes.
O processo migratório (que na década de 70 acelerou as taxas de crescimento
populacional) no período seguinte (80 à 90) também contribuiu para o aumento da
população, mas agora ocorre um processo inverso, ou seja, decorrente da não migração
da população, que se estabilizou no município durante a construção da Hidrelétrica de
Itaipu.
Segundo o IBGE, Foz do Iguaçu em 1980 contava com uma população de
136.321 habitantes, sendo que 74,33% residiam na área urbana em aproximadamente
25.800 domicílios. Em 2000, o total de domicílios ocupados era de 69.911, para uma
população total de 258.368, sendo 99,29% na área urbana. A média de ocupação destes
domicílios era de 3,67 na área urbana e na área rural 3,84.
Segundo o IBGE, em 2000, o índice de crescimento registrado foi de 35,84% em
2001, de 3,25%, em 2002, 2,31%, 2,45% em 2003, 5,02% em 2004. Em 2005, o índice foi
de 2,58%. Podem se indicar alguns fatores que justificam esta queda no crescimento:
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Diminuição do agregado familiar que passou de 4,38, em 1991, para 3,67

em 2000;


Diminuição do fluxo migratório para a região;

O processo migratório para a região nas últimas décadas foi o responsável pela
caracterização da estrutura interna. Foz do Iguaçu apresenta uma composição
demográfica em constante mutação em virtude do fluxo de visitantes presente no
município ao longo dos meses do ano.
Além dos movimentos migratórios e do crescimento vegetativo da população
residente, cabe destaque, na dinâmica populacional de Foz do Iguaçu, à população
flutuante, a qual tem influência significativa a ser considerada na demanda da
infraestrutura disponível no município e na prestação de serviços à comunidade.


A população flutuante em Foz do Iguaçu é decorrente fundamentalmente

das seguintes situações:


Da sua condição de cidade fronteiriça, envolvida nas relações comerciais

com a Argentina e o Paraguai;


Da presença da Hidrelétrica de Itaipu que atrai contingentes de visitantes;



Das amplas reservas ambientais e do Parque Nacional do Iguaçu, com

elevado potencial turístico baseado no ecoturismo;


Da existência de uma Zona Livre de Comércio no Paraguai em sua fronteira

com o Brasil, estimulando o comércio de compras;


Da estrutura hoteleira com acomodações de padrões internacionais e

infraestrutura para realização de grandes eventos;


Do deslocamento da população residente nos países vizinhos aos serviços

disponíveis em Foz do Iguaçu, devido à carência em suas origens.

TABELA 14: TOTAL DE ESTRANGEIROS RESIDENTES EM FOZ DO IGUAÇU
PAÍS

EM NÚMERO DE RESIDENTES

Argentina
Chile
China
Coréia do Sul
Grã-Bretanha
Índia
Líbano
Paraguai
Portugal
Síria
Fonte: Polícia Federal (2016)

1.184
178
0
0
97
91
3.030
4.779
130
168
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O IBGE mostra ainda que, na cidade vivem 8.528 estrangeiros procedentes de 62
países dos cinco continentes. Segundo dados da Polícia Federal, os estrangeiros
residentes oficialmente em Foz do Iguaçu em setembro de 2003, totalizavam 9.431
habitantes de 62 países diferentes. A vocação da região de fronteira para o turismo e o
comércio explica a atração de povos tão diferentes.
Os árabes, que hoje constituem a principal comunidade estrangeira, com cerca de
12 mil imigrantes e descendentes, começaram a chegar nos anos de 1950. Bem depois,
já na década de 80, chegaram os primeiros chineses, que hoje somam cerca de cinco mil
pessoas. Juntos, os árabes e chineses impulsionaram o comércio de artigos importados
da cidade vizinha, (Ciudad Del Este - PY) dando origem ao chamado turismo de compras.

5.2

DINÂMICA DEMOGRÁFICA
A dinâmica populacional de Foz do Iguaçu está relacionada com as atividades

econômicas desenvolvidas na região. O IBGE identifica quatro ciclos econômicos desde
1870:


extração de madeira e cultura de erva-mate;



construção da Hidrelétrica de Itaipu;



exportação e turismo de compras;



abertura do mercado, turismo de compras e eventos.

Estes ciclos polarizaram os movimentos migratórios em direção ao oeste
paranaense, e determinaram significativos acréscimos no número de habitantes,
expressos na tabela 15.
TABELA 15: NÚMERO DE HABITANTES EM FUNÇÃO DOS CICLOS ECONÔMICOS
Nº DE HABITANTES EM FUNÇÃO DOS CICLOS ECONÔMICOS
ACRÉSCIMO DE
PERÍODO
CICLO ECONÔMICO
HABITANTES
1870-1970 Extração da madeira e cultivo da erva mate
3.400
1970-1980 Construção de da Hidrelétrica de Itaipu

102.000

1980-1995 Exportação e turismo de compras
Abertura de mercados, turismo de compras e
1995-2003
eventos
Turismo de lazer e eventos, logística e pólo
2003- 2016
universitário

74.000

Fonte: IBGE - Radiografia socioeconômica de Foz do Iguaçu – 2016
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PERFIL DA POPULAÇÃO

As características gerais da população residente hoje em Foz do Iguaçu retratam
a diversidade da sua formação. A explosão demográfica da década de 70, com a
migração de mão de obra para construção da Hidrelétrica de ITAIPU, somada ao
comércio livre da década de 80 que atraíram etnias até então não encontradas no
município, definiu o perfil encontrado hoje na população.
A tabela abaixo mostra a evolução da população por sexo nos últimos 10 anos em
Foz do Iguaçu. Observa-se um crescimento equilibrado entre homens e mulheres
acompanhando os índices estaduais que, segundo o IBGE (2010), a população era
dividida em 48,51% de homens e 51,49% de mulheres.
TABELA 16: POPULAÇÃO POR SEXO
POPULAÇÃO POR SEXO
HABITANTE SEXO
MASCULINO
1991
94.648
2000
127.739
2002
135.105
2003
138.412
2005
145.355
2007
153.192
2010
124.218
Fonte: PMFI, IBGE, 2010.
ANO

(%)
49,76
49,50
49,50
49,50
49,50
49,20
48,51

HABITANTE
SEXO FEMININO
95.546
130.804
137.384
141.208
148.291
158.144
131.870

(%)

TOTAL

50,24
50,50
50,50
50,50
50,50
50,80
51,49

190.914
258.543
272.939
279.620
293.646
311.336
256.088

GRÁFICO 3.: POPULAÇÃO POR SEXO
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Fonte: PMFI, IBGE, 2010.
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Em relação à faixa etária da população, observa-se que, segundo a pesquisa
socioeconomica realizada em 2010, 43,99% da população era formada por menores de
24 anos e 24,75% da população encontrava-se na faixa de 25 a 39 anos, e 31,26%
estavam na faixa de 40 a 80 anos.

TABELA 17: FAIXA ETÁRIA DA POPULAÇÃO RESIDENTE EM FOZ DO IGUAÇU
IDADES
(%)
00-04 ANOS
7,76
05-14 ANOS
17,72
15-24 ANOS
18,51
25-39 ANOS
24,75
40-59 ANOS
23,33
60-69 ANOS
4,93
70 EM DIANTE
3
Fonte: IBGE, 2010.
GRÁFICO 4.: FAIXA ETÁRIA DA POPULAÇÃO RESIDENTE EM FOZ DO IGUAÇU

4,93 7,76
00-04 ANOS
23,33

05-14 ANOS

17,72

15-24 ANOS
25-39 ANOS
40-59 ANOS
18,51

60-69 ANOS

24,75

Fonte: IBGE, 2016.
TABELA 18: PERFIL DOS ELEITORES
SEXO
IDADE
DE 16/17 ANOS
DE 18/24 ANOS
DE 25/34 ANOS
DE 35/44 ANOS
DE 45/59 ANOS
DE 60/69 ANOS
MAIS DE 69 ANOS
IDADE NÃO
INFORMADA
TOTAL
Fonte: TSE, 2015.

TOTAL

792
14.292
23.027
21.753
26.724
9.241
5.760

NÃO
INFORMADO
0
0
0
0
49
35
26

------

------

------

------

88.544

101.589

110

190.243

MASC

FEM

774
13.824
19.312
18.192
22.499
8.268
5.675
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GRÁFICO 5.: PERFIL DOS ELEITORES
200000
180000
160000
140000
120000
100000

80000

Masculino

60000

Feminino

40000

Não Informado

20000

Total

0

Fonte: TSE, 2015.

TABELA 19: GRAU DE INSTRUÇÃO DA POPULAÇÃO (GRAU CONCLUÍDO)
GRAU
Até o Ensino fundamental
Até o Ensino Médio
Até o Ensino Superior

%
36,25%
45%
18,75%

Fonte: IBGE, 2016.

GRÁFICO 6.: GRAU DE INSTRUÇÃO DA POPULAÇÃO (GRAU CONCLUÍDO)
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Fonte: PMFI / IBGE, 2016.
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TABELA 20: ESCOLARIDADE DA POPULAÇÃO ESTUDANTE DE FOZ DO IGUAÇU
ESTUDANTES MASCULINO
%
FEMININO
%
TOTAL

%

1º GRAU

15.109

51

14.701

49

29.810

61,37

2º GRAU

3.847

44

4.978

56

8.825

18.17

3º GRAU

1.940

44

2.462

56

4.402

9,06

ED. INFANTIL

2.205

51

2.089

49

4.294

8,84

ED.
ESPECIAL

251

57

193

43

444

0,91

ALFAB.
ADULTOS

259

32

538

68

797

1,64

23.611

49

24.961

51

48.572

100

TOTAL
Fonte: IBGE, 2010.

GRÁFICO 7.: ESCOLARIDADE DA POPULAÇÃO ESTUDANTE DE FOZ DO IGUAÇU
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Fonte: IBGE, 2010.

TABELA 21: GRAU DE INSTRUÇÃO DA POPULAÇÃO ESTUDANTE DE FOZ DO IGUAÇU
GRAU DE INSTRUÇÃO
INSTRUÇÃO
EDUCAÇÃO INFANTIL
EDUCAÇÃO ESPECIAL
ENSINO FUNDAMENTAL
ENSINO MÉDIO
CURSOS
PROFISSIONALIZANTES
ENSINO SUPERIOR
TOTAL
TOTAL DA POPULAÇÃO

2010
ALUNOS
6.211
573
39.590
10.830
288
2.156
59.648
256.088

Fonte: IBGE, 2010.
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TABELA 22: ESCOLARIDADE DA POPULAÇÃO DE FOZ DO IGUAÇU COM ESTUDOS CONCLUÍDOS
CONCLUÍDOS
MASCULINO
%
FEMININO
%
TOTAL
%
1º GRAU
23.091
48
25.472
52
48.563
63,10
2º GRAU
12.084
47
13.619
53
25.703
33,40
3º GRAU
1.078
40
1.614
60
2.692
3,50
TOTAL
36.253
47
40.705
53
76.958
100
Fonte: IBGE,2010.
GRÁFICO 8.: ESCOLARIDADE DA POPULAÇÃO DE FOZ DO IGUAÇU COMESTUDOS CONCLUÍDOS
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Fonte: IBGE, 2010.

5.4

DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DA POPULAÇÃO
A Secretaria de Governo de Foz do Iguaçu - Departamento de Informações

Institucionais, dividiram o município, para efeitos administrativos, em 12 regiões
homogêneas, conforme o perfil da população em 2006. Estas regiões são caracterizadas
pela presença uniforme de elementos físicos, econômicos e sociais.
a)

R- 01 - Região de Três Lagoas: População Estimada: 29.237 habitantes:

Região limitada ao norte pelo Lago de Itaipu, ao sul pela Área Rural, a Leste por Santa
Terezinha de Itaipu e a oeste por subestação de Furnas e Av. Irio Manganelli.


Arroio Leão, Conjunto Habitacional Fernanda, Conjunto Habitacional Novo

Mundo, Conjunto Habitacional Sol de Maio, Conjunto Residencial Dourados, Conjunto
Residencial Graúna, Conjunto Residencial Tucurui, Gleba Guarani*, Imóvel Foz do Iguaçu
-

Parte II, Jardim Alvorada, Jardim Bandeirantes, Jardim Cedro, Jardim Congonhas,

www.pmfi.pr.gov.br
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Jardim Ipanema, Jardim Mônaco, Jardim Porto Dourado, Jardim Santa Rita, Jardim Três
Fronteiras, Jardim Vale do Sol, Jardim Vasco da Gama, Loteamento Don Ricardo,
Loteamento Gleba Guarani, Loteamento Jardim Colombelli, Loteamento Jardim Imperial,
Loteamento Jardim Madre Tereza, Loteamento Jardim Madre Tereza II, Loteamento
Menger, Loteamento Novo Mundo, Loteamento Pilarzinho, Loteamento Residencial
Jacqueline*,

Loteamento

Residencial

Lagoa

Vermelha,

Loteamento

São

João,

Loteamento Três Lagoas, Loteamento Witt, Parque Residencial Lagoa Azul, Parque Três
Fronteiras (Imóvel M`Boicy), Vila Guarani, Vila Miranda, Vila Tibagi.
b)

R- 02 - Região da Vila “C”: População Estimada: 37.678 habitantes: Região

limitada ao norte pela Hidrelétrica de Itaipu (Lago), a oeste pelo Rio Paraná, a leste pela
subestação de Furnas e ao sul pelo Rio Mathias Almada.


Jardim Almada*, Imóvel Gleba Bela Vista, Loteamento Bela Vista I*,

Loteamento Bela Vista de Itaipu –Parte I, Loteamento Budel, Vila Res. "C"-NE, "C"-NW,
"C"-SE e "C"-SW, Jardim Califórnia, Cidade Nova, Cidade Nova II, Loteamento Jardim
Curitiba, Jardim Evangélico, Jardim Florença, Jardim Irmã, Jardim Ita, Jardim Itaipu*,
Jardim Marisa, Jardim Nova Califórnia, Jardim Olívia, Parque Linear, Pólo Universitário,
Porto Belo*( lado direito e lado esquerdo), Loteamento Jardim Princesa Diana, Jardim Rosi
Magalhães, Parque Industrial e Comercial São Paulo, Loteamento São Roque, Vila São
Sebastião, Loteamento Universitário das Américas I, Loteamento Universitário das
Américas II, Jardim Veneza, Cidade Nova Vila Rural.
c)

R-03 - Região do São Francisco: População Estimada: 48.830 habitantes:

Região limitada ao norte pela BR-277, a oeste com a Rua Iapó e Rio M’Boicy,a leste com
o Rio Tamanduazinho e ao sul com a Avenida República Argentina.


Distrito Industrial de Foz do Iguaçu (2005),Imóvel M´boicy, Imóvel M´Boicy

(1º de Maio / Mutirão), Jardim Copacabana II, Jardim Europa, Jardim Liberdade, Jardim
Pacaembu, Jardim San Rafael I, Jardim San Rafael II, Jardim São Miguel, Jardim
Soledade, Jardim Soledade II, Jardim Tarobá II, Jardim Terra e Lar, Loteamento Parque
Residencial Itália, Loteamento Popular Jardim Residencial Caiobá, Loteamento Rincão
São Francisco (Cohapar III), Parque Residencial Morumbi I, Parque Residencial Morumbi
II, Parque Residencial Morumbi III, Parque Residencial Morumbi IV, Parque Residencial
Santa Rita, Portal da Foz, Vila Borges.
d)

R-04 – Região do Porto Meira: População Estimada: 40.390 habitantes:

Região limitada ao norte pelo Rio M’Boicy e Av. Dos Imigrantes, a oeste pelo Rio Paraná,
a leste pelas Av. Das Cataratas e do Mercosul e ao sul pelo Rio Iguaçu.
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Condomínio Horizontal Fechado Quinta do Sol, Condomínio Lazer Helena,

Condomínio Residencial Fechado Solar das Crisálidas (Yang Ming), Conjunto Remador,
Conjunto Residencial Aristides Merhy (Profilurb I), Conjunto Residencial Piracema
(Profilub II), Jardim Ana

Rouver, Jardim Boa Esperança, Jardim Cecília, Jardim das

Flores, Jardim Eliza, Jardim Eliza II, Jardim Guaíra, Jardim Horto, Jardim Iara, Jardim
Morenita, Jardim Morenita II, Jardim Oriente, Jardim Polônia, Jardim Residencial Deville,
Jardim Santa Cecília II, Jardim Tropical, Jardim Veraneio, Loteamento Bourbon,
Loteamento Nossa Senhora da Luz, Loteamento Parque das Três Fronteiras, Parque
Residencial Ouro Verde, Parque do Patriarca, SOAB, Vila Adriana, Vila Adriana II, Vila
Padre Monti, Vila Shalon.
e)

R-05 - Região do Jardim São Paulo: População Estimada: 17.784

habitantes: Região limitada ao norte pela Av. República Argentina, a oeste pelas Av. Das
Cataratas e João Paulo II e Rua Harry Shinke, a leste pelo Rio Tamanduazinho e ao sul
pela Região do Carimã na altura da linha do Condomínio Mata Verde.


Chácaras Dom Emílio, Condomínio Residencial Fechado Village Iguaçu,

Jardim Copacabana, Jardim Dom Miguel Osman, Jardim Don Pedro I, Jardim Dona
Fátima Osman, Jardim Dona Leila, Jardim Estela*, Jardim Niterói, Jardim Niterói II, Jardim
Panorama, Jardim Panorama II, Jardim Residencial Bela Vista, Jardim Residencial São
Roque, Jardim Residencial São Roque II, Jardim São Bento, Jardim São Luiz, Jardim São
Paulo I, Jardim São Paulo II, Jardim São Roque III, Jardim Três Pinheiros, Jardim Vitória,
Linha Guarapuava, Loteamento Lindóia, Loteamento Residencial Cohiguaçu.
f)

R-06 – Região do Jardim América: População Estimada: 15.965

habitantes: Região limitada ao norte pela Vila “B”, a oeste pelo Rio Paraná, a leste Av.
Paraná e ao sul pela Avenida República Argentina.


Condomínio Horizontal Fechado Maria Tereza, Condomínio Horizontal

Fechado Moradas do Parque, Imóvel Farro, Imóvel Olaria Fulgêncio, Imóvel Portes,
Imóvel Porto Alegre, Imóvel Rodrigues “A”, Imóvel Santo Inácio, Jardim América, Jardim
Boa Vista, Jardim Central, Jardim Cristina, Jardim das Nações, Jardim Jupira, Loteamento
Paraguaçu, Loteamento Renato Festugato, Parque Monjolo (Comercial das Bandeiras),
Vila Brasília, Vila Paraguaia, Vila Pérola, Vila Portes.
g)

R-07 - Região do Parque Imperatriz: População Estimada: 16.578

habitantes: Região limitada ao norte pelo Rio Mathias Almada, a oeste pela Av. Garibaldi
a leste pelo Rio Mathias Almada, Rua Alberto Batista, Rua Ouro Preto e Av. Irio
Manganelli e ao sul BR-277.
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Condomínio Arco di Roma, Conjunto Habitacional Fechado Lago do Cisnes,

Conjunto Habitacional Parque Imperatriz, Conjunto Habitacional Plazza, Distrito Industrial,
Jardim Ana Cristina, Jardim Aurora, Jardim Canadá, Jardim Canadá II, Jardim Curitibano
IV, Jardim das Palmeiras I, Jardim das Palmeiras II, Jardim Dona Rocca, Jardim Duarte,
Jardim Lancaster, Jardim Lancaster III, Jardim Lancaster IV, Jardim Lancaster V,
Loteamento Nacional, Parque Imperatriz, Parque Presidente II, Parque Residencial Três
Bandeiras, Pilar Parque Campestre.
h)

R-08 - Região da KLP/Vila “A”: População Estimada: 27.128 habitantes:

Região limitada ao norte pelo Rio Mathias Almada, a oeste pelo Rio Paraná, a leste pela
Av. Garibaldi e ao sul pela BR-277.


Condomínio Horizontal Fechado Porto Seguro, Condomínio Vila Residencial

"B", Conjunto Belvedere I, Conjunto Residencial Aporã, Ilha Acaray, Jardim

das

Laranjeiras, Jardim Bárbara, Jardim Curitibano, Jardim Curitibano II, Jardim Curitibano III,
Jardim do Paraná, Jardim Estrela, Jardim Ipê, Jardim Ipê II, Jardim Ipê III, Jardim Jasmim,
Jardim Lancaster, Jardim Lancaster II, Jardim Norma, Jardim Petrópolis, Jardim Santa
Rosa, Loteamento Belvedere II, Parque Residencial Karla, Vila Residencial "A1","A2 "
,"A3" e "A4".
i)

R-09 - Região do Centro/V.Yolanda: População Estimada: 36.170

habitantes: Região limitada ao norte pela Av. República Argentina, a oeste pelo Rio
Paraná, a leste pela Rua Harry Shinkler e Av. João Paulo II e ao sul pelo Rio M’Boicy e
Avenida dos Imigrantes.


Centro (Zona "A","B", "C", "D", "E", "F", Vila Maracanã, Vila Itajubá, Vila

Remigio e Jardim Los Angeles), Condomínio Horizontal Fechado Residencial Central
Park, Condomínio Horizontal Country Iguaçu, Jardim Eldorado, Jardim Esmeralda, Jardim
Esmeralda II,Jardim Guarapuava, Jardim Guarapuava II, Jardim Iguaçu, Jardim Naipi,
Jardim Social, Jardim Tarobá, Loteamento Roth, Vila Bom Jesus, Vila Matilde, Vila
Yolanda.
j)

R-10 - Região do Campos do Iguaçu: População Estimada: 24.111

habitantes: Região limitada ao norte com a BR 277, ao sul pela Av. República Argentina, a
Leste com o Rio M’Boicy e Rua Iapó e a Oeste com a Av. Paraná.


Alto São Francisco, Beverly Fall´s Park, Campos do Iguaçu II, Condomínio

Fechado Residencial Castel Franco, Condomínio Horizontal Fechado Izadora Residencial
Parque, Conjunto Residencial Libra, Conjunto Residencial Libra III, Imóvel Acaraizinho,
Imóvel Edmundo Weirich, Imóvel São Francisco, Imóvel Sotelo, Jardim Acaray, Jardim
Alice, Jardim Alice II, Jardim Amazonas, Jardim Claudia, Jardim João Paulo II, Jardim
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Langwinski, Jardim Liberdade II, Jardim Manaus, Jardim Residencial Itamaraty, Jardim
São Francisco (Libra: I, II e IV), Loteamento Amauri Rainho, Loteamento Campos do
Iguaçu, Loteamento Jardim Cappuccino, Loteamento Pólo Centro, Loteamento Rincão de
São Francisco, Parque Presidente, Vila CR-I, Vila Militar.
k)

R-11 - Região do Carimã: População Estimada: 4.525 habitantes: Região

limitada ao Norte com a linha da Mata Verde, ao sul com Rio Iguaçu e Rio Tamanduá, a
leste com o Rio Tamanduá e Tamanduazinho, e a Oeste com a Av. das Cataratas e Av.
Mercosul.


Condomínio Mata Verde, Jardim Comercial e Residencial Cataratas, Jardim

Novo Horizonte, Loteamento Darcy Werner, Loteamento Dona Amanda, Loteamento João
Gonçalves Batista, Parte Norte, Parte Sul, Vila Anita Garibaldi, Vila Carimã*.
l)

R-12 - Região Mista-leste (Sul/Leste), Norte e Bananal:População

Estimada: 3.013 habitantes


REGIÃO MISTA- lesteLimitada ao Norte pela região de Três Lagoas, a

Leste pelo Município de Santa Terezinha de Itaipu e Parque Nacional do Iguaçu, a oeste
pelo Rio Tamanduazinho e Rio Tamanduá e ao Sul pelo Parque Nacional do Iguaçu e Rio
Iguaçu.

Condomínio

Clube

Residencial

Chácaras

Natureza,

Cosmoética

(Condomínio

Condomínio

Horizontal

Horizontal
Fechado

Fechado),
Serenologia,

Condomínio Residencial Conscienciológico Campo dos Sonhos, Imóvel Alwin(Lote
Grande*), Imóvel Cataratas - Gleba I (Remanso Grande*), Imóvel Cataratas - Gleba II
(Arroio Dourado*), Imóvel Cataratas - Gleba III (São João*, Linha Keller*, Sanga Funda*,
Aeroporto), Imóvel Foz do Iguaçu - Parte I (Vila Aparecidinha*), Imóvel Tamanduá, Imóvel
Tamanduazinho, Loteamento de Chácaras Grafel, Parque Nacional do Iguaçu.


REGIÃO RURAL NORTELimitada ao Norte, Sul e Oeste pelo Lago de

Itaipu e a Leste pelo Lago de Itaipu e Município de Santa Terezinha de Itaipu.


Alto da Boa Vista, Gleba Passo Cuê, Imóvel Foz do Iguaçu - Parte II (Alto

da Boa Vista*, Gleba Passo Cuê)


REGIÃO RURAL BANANAL Limitada ao Norte, Sul e Oeste pelo Lago

de Itaipu, e a Leste pelo Lago de Itaipu e Município de São Miguel do Iguaçu.


Vila Bananal

(*) localidades com identificação provisória.
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FIGURA 10.: DIVISÃO DE REGIÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

Elaboração: Secretaria Municipal de Planejamento e Captação de Recursos, 2016.
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A característica singular de Foz do Iguaçu, perante as demais cidades da região
Oeste do Paraná, é a pequena população rural que, segundo o censo do IBGE em 2000,
era de 2.019 habitantes, ou seja, 0,78% da sua população total. Em 2014 essa população
chega a 2.030 habitantes, 0,76% da população total.
A grande maioria da população é, portanto, urbana, distribuída em mais de 200
bairros, constituídos principalmente por loteamentos periféricos, de infraestrutura
deficiente e que constituem as regiões urbanas identificadas de R-01 a R-12.
TABELA 23: EVOLUÇÃO DA POPULAÇÃO POR REGIÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA
HABITANTES
2001

2002

2003

2004

2005

RANKING

R-01 Região de Três Lagoas

25.876

26.475

27.160

28.485

29.237

58

% da
POP.
TOTAL
10

R-02 Região da Vila "C"
R-03
Região
do
São
Francisco
R-04 Região do Porto Meira
R-05 Região do Jardim São
Paulo
R-06 Região do Jardim
América
R-07 Região do Parque
Imperatriz
R-08 Região da AKLP/Vila "A"
R-09 Região do Centro/V.
Yolanda
R-10 Região dos Campos do
Iguaçu
R-11 Região do Carimã

33.346

34.118

35.001

36.709

37.678

44

13

43.216

44.217

45.361

47.575

48.830

36

15

35.747

16.575

37.521

39.511

40.390

40

13

15.739

16.104

16.520

17.326

17.784

98

6

14.130

14.457

14.831

15.555

15.965

110

5

14.672

15.012

15.400

16.151

16.578

109

6

24.009

24.565

25.201

28.431

27.128

63

9

32.012

32.753

33.601

35.240

36.170

45

12

21.342

21.836

22.401

23.491

24.111

72

8

4.005

4.098

4.204

4408

4525

312

2

R-12 Região Rural

2.667

2.729

2.799

2935

3013

371

1

REGIÕES

TOTAL
266.761 272.939 280.000 295,817 301,409
___
Fonte: IBGE: 2005.
Obs.:Ranking é a posição que ocuparia pela população dentre os 399 municípios paranaenses.

5.4.1

100

CARACTERIZAÇÃO DA EVOLUÇÃO DA OCUPAÇÃO URBANA

Conforme é possível observar nos mapas a seguir, nas décadas de 50 a 60, o
núcleo embrionário de Foz do Iguaçu estava localizado na confluência do rio Paraná com
seu afluente M’Boicy, condicionando o crescimento que se orientava para leste na direção
da Vila Maracanã, a partir dos eixos das Avenidas República Argentina e Jorge
Schimmelpfeng. Estas eram as saídas para Curitiba e Argentina, através do antigo Porto
General Meira.
A área militar do Batalhão de Fronteiras representava uma barreira ao
crescimento para o sentido norte, pela estrada de Guaíra. Na Avenida Brasil, se
consolidava o uso comercial.
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Segundo o Plano Diretor de Desenvolvimento e Turismo de Foz do Iguaçu
1968, a cidade se desenvolvia, numa ocupação em linha, no sentido norte-sul do
Paraná, mas chegando a estender-se, contudo, às áreas ribeirinhas. Na época, já
manifestava à preocupação com os imensos vazios existentes em contraste com
loteamentos mal planejados e adensados que ocupavam a periferia da cidade.
FIGURA 11.: EVOLUÇÃO DA OCUPAÇÃO URBANA

Fonte: PUCPR/UTC/UDC, 2001.
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Até o início dos anos 70,a intensificação das relações entre Foz do Iguaçu e
Guaíra, bem como a construção da Estrada das Cataratas, reforçou o papel do turismo na
cidade, redirecionando o crescimento na direção norte-sul, ao longo destes eixos.
A partir da interceptação da estrada para Guaíra, a instalação das obras da
Hidrelétrica, a construção das vilas de Itaipu, a implantação da estrutura viária desta parte
norte, e a intensificação do turismo, provocou-se uma dinâmica distorcida sobre o uso
potencial das áreas forçando uma expansão em todas as direções (exceto para a direção
leste onde surgiu um grande número de conjuntos habitacionais e bairros com uma
população de baixa renda salarial).

5.4.2

ESTRUTURA DA OCUPAÇÃO E USO DO SOLO URBANO
A cidade se desenvolveu ao longo dos principais eixos viários formados na

direção norte-sul e do centro para o leste, formando uma mancha urbana em torno de
grandes áreas desocupadas (vazios urbanos). O processo de verticalização das
construções está mais evidente ao longo das avenidas Paraná, JK, Rua Belarmino de
Mendonça e no próprio centro da cidade. No restante da cidade observa-se um
predomínio de construções com pouca altura, de até dois pavimentos.
Atualmente, existe uma forte tendência de ocupação, voltada à condomínios
residenciais horizontais fechados, onde há uma necessidade de acompanhamento da
legislação urbanística, evitando a formação de barreiras tanto no que se refere ao sistema
viário, como de exclusão do seu entorno, visto que foram implantados de forma espalhada
pela cidade. Os conjuntos habitacionais em blocos uniformes e extensos já não são tão
evidentes como aconteceu no início dos anos 90, com o surgimento de construções de
até quatro pavimentos, destinado basicamente às famílias de renda média capazes de se
inserir em programas de financiamento. As construções acima de dez pavimentos
continuam atingindo a população de classe média-alta e alta, contudo em menos volume,
devido à crise no mercado imobiliário.
As importantes concentrações populacionais não verticalizadas, comparáveis à
densidade verificada no centro da cidade, continuam na região do Porto Meira, (tradicional
vila de pescadores) e na região denominada Rincão de São Francisco, onde acontece o
maior contingente populacional do município.
O centro comercial é bem definido, estabelecendo-se especialmente ao longo das
avenidas JK, Brasil e Almirante Barroso, limitando-se entre as avenidas Jorge
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Schimmelpfeng e República Argentina. Neste local, concentram-se o comércio varejista e
a maioria dos hotéis, restaurantes, serviços bancários, agências de turismo e câmbio,
entre outros estabelecimentos comerciais. A partir do quadrilátero central, na extensão da
Avenida JK, estão concentrados uma série de serviços e especialidades tais como: o
entreposto do CEASA, lojas de materiais diversos com depósito, oficinas mecânicas,
hipermercados e hotéis, até o acesso para a Ponte da Amizade. Na região da próximo a
ponte da amizade ( Vila Portes e Jardim Jupira) consolidou-se o comércio atacadista, o
qual ocupa uma área conturbada, porém, a diminuição do movimento de compras
possibilitou uma melhor disciplina no sistema de tráfego.
Do lado oposto, em direção às Cataratas, situam-se os principais hotéis de
categoria quatro e cinco estrelas, espaçados e distantes de quaisquer serviços urbanos
complementares.

Surgiram

aí

também,

alguns

empreendimentos

privados

de

entretenimento de relevância, como Golf Clube Resort e o Aquamania (integrado ao Hotel
Panorama).
A área industrial de Foz do Iguaçu está localizada na saída para Curitiba, na
porção nordeste do quadro urbano. Contudo as áreas disponíveis para esse fim sempre
tiveram aquém das potencialidades que a região necessitaria para um pleno
desenvolvimento do setor industrial.
A zona de serviço se consolidou ao longo da BR-277, sendo ocupada por
transportadoras e serviços pesados com depósito. As demais áreas são de uso
predominantemente residencial, com acentuada variação de tamanho das propriedades e
de padrões construtivos, espelhando o traço social do lugar, principalmente no que se
refere às áreas mais periféricas da cidade, onde se encontram as regiões mais pobres e
mais desprovidas de infraestrutura.

5.5

ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO HUMANO MUNICIPAL
O Índice de Desenvolvimento Humano foi criado originalmente para medir o nível

de desenvolvimento humano dos países a partir de indicadores de educação
(alfabetização e taxa de matrícula), longevidade (esperança de vida ao nascer) e renda
(PIB per capita). O índice varia de 0 (nenhum desenvolvimento humano) a 1
(desenvolvimento humano total). Países com IDH até 0,549 têm desenvolvimento humano
considerado baixo, entre 0,555 e 0,699 são considerados de médio desenvolvimento
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humano, entre 0,700 e 0,799 são considerados com elevado desenvolvimento humano e
com IDH maior que 0,800 têm desenvolvimento humano considerado muito elevado.
O Brasil está na 75ª colocação no ranking do IDH de 2014 (levando em
consideração o total de 188 países e territórios reconhecidos pela ONU), com um índice
de 0,755 (elevado desenvolvimento humano). De 1990 até 2005, subiu 14 posições e de
2005 até 2014, desceu 12 posições.
Em educação, o Brasil tem uma taxa de 7,4% de analfabetismo e na taxa bruta de
matrícula (um dos melhores avanços recentes na área) o Brasil é de 89,4%.
Em longevidade, a esperança ao nascer no Brasil é de 74,5. A esperança de vida
supera a média global, mas não a latino-americana.
Em renda estimada, é utilizado o dólar internacional como paridade de poder de
compra, comparando preços de produtos e serviços em diferentes países.

O Brasil

apresentou US$15.175 em 2014, sendo esse valor 36% superior que o US$ 11.161 do
ano 2000.
Na América Latina e no Caribe, 11 países têm desempenho superior ao
brasileiro, entre eles México (74º no ranking, IDH de 0,758), Cuba (67º no ranking, IDH de
0,789), Uruguai (52º no ranking e IDH de 0,793), Chile (42º no ranking, IDH de 0,832) e
Argentina (40º no ranking, IDH de 0,836). A Noruega lidera o ranking novamente, com
IDH de 0,955. O Brasil aparece abaixo do México e acima da Georgia.
Para aferir o nível de desenvolvimento humano de municípios os parâmetros são
os mesmos utilizados para os países, sendo eles a educação, a longevidade e a renda da
população, mas alguns dos indicadores usados são diferentes. Embora analisem os
mesmos fenômenos, os indicadores levados em conta no IDH Municipal (IDHM) são mais
adequados para avaliar as condições de núcleos sociais menores.
Em 1980, o IDHM de Curitiba era de 0,76. Em 20 anos, este índice evoluiu
12,63%, alcançando o índice de 0,856. Foz do Iguaçu apresentou um crescimento
percentual menor em relação a Curitiba. O IDHM de Foz do Iguaçu em 1980 era de 0,721,
e apresentou, no mesmo período, um crescimento de 9,29% atingindo o índice de 0,788,
em 2000.
Em janeiro de 2003, o IPARDES publicou o Índice de Desenvolvimento Humano –
Anotações sobre o Desempenho do Paraná, onde analisa o comportamento dos
municípios paranaenses quanto ao IDHM de 2000 e de seus componentes. Nesse
documento, Curitiba é classificado como o município com o melhor IDHM do Estado, com
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0,856, enquanto o Município de Foz do Iguaçu encontra-se na 41º posição no Estado,
com um índice de 0,788.
De 2000 a 2010, o IDHM de Curitiba regrediu 3,85%, passando de 0,856 a 0,823.
Em relação a Foz do Iguaçu, o IDHM regrediu cerca de 4,69%, com índice de 0,788 a
0,751.
Em outubro de 2016 o IPARDES publicou no Caderno Estatístico do Município de
Curitiba e no Caderno de Estatísticas do Município de Foz do Iguaçu, dados referentes à
essas cidades. Nesse documento, Curitiba apresenta IDHM de 0,823 e Foz do Iguaçu de
0,751.
Em relação aos indicadores usados para determinar o IDH municipal observa-se
que a renda foi o único índice a variar negativamente. Em Curitiba, houve uma perda de
10,57% de 1980 a 2000 e, em Foz do Iguaçu, a análise para o mesmo período apresenta
uma queda de 22,70%.
A diferença do índice do IDHM de Curitiba e Foz do Iguaçu de 2010 é de 0,072 .
Entretanto ao serem comparados os indicadores, destaca-se a relação entre a renda per
capita dos municípios. Em Foz do Iguaçu, a renda per capita corresponde a 53,27% do
valor apresentado na capital do Estado, isto é R$ 842,26 do total, de Curitiba que totaliza
R$ 1.581,04. Esse indicador de renda é, na realidade, o que mais diferencia Foz do
Iguaçu da capital do estado, em termos de IDHM (com fortes reflexos porém no ranking
estadual e nacional) conforme confirma a tabela abaixo:

TABELA 24: PARÂMETROS DO IDH-M
ITEM
Esperança de vida ao nascer
Taxa de alfabetização

CURITIBA
(2000)
71,570

FOZ DO IGUAÇU CURITIBA
(2000)
(2010)
68,283
76,30

FOZ DO IGUAÇU
(2010)
76,50

96,90%

93,3%

90,90%

90,35%

0,904

0,865

0,780

0,690

619,822

326,188

1.581,04

842,26

Índice de Longevidade (IDHM-L)

0,776

0,721

0,855

0,858

Índice de Educação (IDHM-E)

0,946

0,905

0,768

0,661

Índice de Renda (IDHM-R)
Índice de Desenvolvimento Humano
Municipal (IDHM)
Classificação por UF

0,846

0,739

0,850

0,748

0,856
1

0,788
41

0,823

0,751

1

29

10

526

Taxa bruta de frequência escolar
Renda per capita em R$

Classificação Nacional
19
Fonte: PNUD, IPARDES, Ipea , IBGE, FJP, 2000/2010.
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SÍNTESE DOS PROBLEMAS SOCIAIS
Para a elaboração dessa síntese contou-se fundamentalmente com a análise

qualitativa dos profissionais que trabalham na área, uma vez que o principal problema da
área é justamente a falta de um diagnóstico que possa quantificar e priorizar as ações
necessárias.
A falta desse diagnóstico é revelada na dificuldade de comprovação da real
necessidade de políticas de atendimento a uma demanda que se especula ser crescente.
A falta de um diagnóstico revela-se importante também quando da elaboração do pedido
de recursos, onde o município acaba sendo prejudicado por não poder comprovar sua
real necessidade, tendo em vista o falseamento de dados que possam indicar a
priorização para outras áreas do estado e mesmo do Brasil.

Hoje, o problema social

se revela através do volume de serviço prestado, não sendo disponibilizada a informação
da demanda reprimida; ou seja, não se sabe quantificar o volume de pessoas não
atendidas. É evidente, pois que esse fato dificulta até mesmo o pedido de recursos junto à
própria administração da prefeitura, fragilizando a defesa da internalização de recursos
para a assistência social municipal, e ainda, fazendo com que esse setor seja passível de
redução de recursos, quando do corte dos mesmos.
Outro problema causado pela falta desse diagnóstico é ainda a dificuldade no
momento da elaboração dos instrumentos de gestão, que se caracterizam como
ferramentas de planejamento técnico e financeiro nas três esferas de governo, tendo
como parâmetro o diagnóstico social e os eixos de proteção social básica e especial,
sendo eles: Plano Municipal de Assistência Social; Orçamento; Monitoramento, Avaliação
e Gestão da Informação; e Relatório Anual de Gestão.
Um segundo problema considerado relevante em termos dos serviços de
assistência social é a falta de documentação civil das pessoas brasileiras que retornam do
Paraguai. O número de pessoas sem documentação não é dimensionado, porém sabe-se
que seja significativo se considerada sua proporção no volume de pessoas atendidas.
Uma fonte que pode ser utilizada é da Pastoral do Migrante (Organização integrante da
Igreja Católica, que atende às pessoas migrantes em termos sociais e legais). Especulase também, que a maior parte dessas famílias, venham para Foz do Iguaçu, pela maior
concentração demográfica paraguaia nas imediações dessa última cidade. A vinda
dessas famílias acontece devido à redução de oportunidades econômicas no país vizinho,
o que acaba por influenciar o retorno de famílias que, na década de 70, foram
incentivadas a trabalhar no Paraguai.
www.pmfi.pr.gov.br
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Os documentos civis são fundamentais para a prestação de serviços. Os serviços
de saúde que são reembolsados pelo Sistema Único de Saúde / SUS (o maior prestador
de serviços médicos para a população mais carente) deixam de ser computados quando
da impossibilidade de o usuário poder identificar-se e comprovar a utilização do serviço.
No caso da educação, a documentação do aluno é importante por garantir a comprovação
da ão do ensino. A vaga na escola pública municipal, porém, é ofertada e garantida por
um período; durante esse período a família compromete-se a apresentar o documento.
Apesar do município contar com serviço de assessoria jurídica, ofertada gratuitamente, a
documentação é dificultada pelos custos de cartório e de serviços de tradução, no caso
de famílias brasileiras retornadas do Paraguai.
A IV Conferência Nacional de Assistência Social que culminou na elaboração da
nova versão da Política de Assistência Social – PNAS - e NOB – Norma Operacional
Básica – NOB/SUAS -, deliberou sobre a implantação do Sistema Único de Assistência
Social – SUAS, sendo o mesmo implantado em 2005 , cujo modelo de gestão é
descentralizado e participativo, constitui-se na regulação e organização em todo território
nacional das ações socioassistenciais. Pressupõe também a gestão compartilhada e cofinanciamento da Política de Assistência Social nas três esferas do governo.
A partir da implantação do SUAS, os serviços, programas, projetos e benefícios
têm como foco prioritário a atenção às famílias, seus membros e indivíduos e o território
como base de organização, que passam a ser definidos pelas funções que
desempenham, pelo número de pessoas que deles necessitam e pela sua complexidade.
A falta de diagnóstico, nesse caso, revela-se mais uma vez importante, por não ser
possível quantificar as pessoas que encontram-se nessa situação, o que impossibilita a
ideal elaboração de projetos solicitando recursos financeiros para co-financiamento da
Proteção Social no município.
Com a implantação do SUAS, o Município de Foz do Iguaçu que já encontrava-se
em gestão municipal, foi automaticamente habilitado ao nível de gestão inicial. Cabe
ressaltar que (segundo a NOB/SUAS) o Sistema Único de Assistência Social comporta
três níveis de gestão municipal, sendo eles: Inicial, Básica e Plena.
O atendimento dos requisitos necessários, estabelecidos pela NOB/SUAS, para
ascensão ao nível de gestão possibilitará ao município assumir a gestão da proteção
social básica, no nível de gestão básica e na gestão plena ter a gestão total das ações de
assistência social; isso reflete também na questão do co- financiamento das ações pelo
Governo Federal, visto que o município poderá pleitear o aumento do repasse de recursos
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para co-financiamento da Proteção Social logo que cumpra requisitos estabelecidos para
outros níveis de habilitação, ou seja, gestão básica ou plena.
Outro problema observado na área da assistência social é o desrespeito aos
objetivos e diretrizes estabelecidas no Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA (5).
Esse estatuto estabelece diversas ações que priorizam o segmento da criança e do
adolescente quando da realização de políticas públicas sociais, porém, na prática, isso
não tem sido observado. Um exemplo disso é a implementação de infraestrutura que não
respeitam os limites estabelecidos nesse estatuto em termos de tamanho, volume de
pessoas atendidas e eficiência dos serviços prestados.
Uma situação similar é observada no caso da pessoa idosa, que também conta
com a Política Nacional do Idoso (6), pela qual estabelece-se diretrizes e prioridades que
não são respeitadas na prática da Prefeitura. Na prática, isso significa, por exemplo, a
oferta de serviços ocorre de forma passiva, sem uma análise prévia dos interesses e
necessidades dos usuários. Com isso, tem-se um cadastro de 6.000 usuários idosos,
assim constituído para uma determinada atividade, o que indica, sua não correspondência
ao volume real e a uma virtual demanda reprimida.
Na prestação dos serviços, a relação usuário / atendente, de forma geral, é
bastante deficitária. A falta de profissionais é visível no nível médio e no nível superior, o
que indica queda na qualidade do serviço e até mesmo a falta deste. Essa deficiência é
ainda agravada se considerarmos a falta de capacitação dos trabalhadores sociais. No
caso dos serviços sociais prestados pela Prefeitura, a ação do profissional, por ser de
caráter eminentemente operacional, quase sempre trabalhando em nível de emergência,
impossibilita a sua própria capacitação sistemática e continuada (situação diferente, por
exemplo, daquela que trabalha com planejamento que, intrinsecamente, permite e exige o
conhecimento de outras realidades e de outros projetos).
E ainda, além da PNAS e NOB/SUAS que priorizam o concurso público e
capacitação sistemática e continuada como critérios para desenvolvimento do trabalho

5

O segmento Criança e Adolescente faz parte dos Objetivos e Diretrizes estabelecidos na Lei

Orgânica da Assistência Social, Lei Federal n. 8742/93 da Política Nacional da Assistência Social e Norma
Operacional Básica da Assistência Social.
6

O segmento Idoso fazparte dos Objetivos e Diretrizes estabelecidos na Lei Orgânica da

Assistência Social, Lei Federal n. 8742/93. da Política Nacional da Assistência Social e Norma Operacional
Básica da Assistência Social.
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com qualidade, também a versão preliminar da NOB-RH/SUAS que apresenta a Política
de Recursos Humanos como eixo estruturante do SUAS, aponta como uma das diretrizes
aos gestores municipais a realização do concurso público e capacitação sistemática e
continuada dos trabalhadores que atuam na área social, de acordo com o nível de gestão
em que o município se encontra.
Outro problema que dificulta a assistência social é o acesso do prestador de
serviços em determinadas áreas, justamente aquelas que mais necessitam do serviço.
Nesses casos, há um conjunto de problemas sociais como saúde, educação, habitação,
higiene pessoal com outros problemas mais emergenciais como tráfico de armas e de
drogas, criando portanto duas tipologias de ocupação que mereçam a assistência social:
os focos de pobreza e os focos de criminalidade, que podem inclusive, sobrepor-se.
Especulativamente, pode-se dizer que esses problemas são mais graves nas ocupações
irregulares dentre estas: Jupira, Bambu, Sadia, Cemitério, Porto Meira (vários focos),
Almada, Jardim Paraná, Bela Vista, Portal da Foz (Vila das Batalhas e Vila Alegria), Vila
Independente, Jardim Primavera, etc.
Na totalidade de serviços prestados pela prefeitura em termos de assistência
social, pode-se dizer que há segmentos emergenciais que estão melhor atendidos que
outros (sem, no entanto, garantir a universalidade do serviço em nenhum dos casos). De
maneira geral, todos os segmentos estão sendo atendidos, porém em nenhum deles
observa-se essa universalidade. No extremo negativo dos serviços prestados pela
prefeitura, pode-se lembrar da falta de atendimento à pessoas com deficiência (tal
serviço, no entanto, é prestado por entidades não-governamentais); à mulheres e crianças
vítimas de maus tratos (problema agravado pelo fato de tais situações estarem próximas
dos problemas da criminalidade os quais, como dito anteriormente, dificultam a ação da
assistência externa); e uma deficiência no atendimento a crianças de sete a dezessete
anos no contra turno (o que expõe as crianças a um risco social, se considerado a
realidade familiar de miserabilidade absoluta muitas vezes observada).
A PNAS enfatiza a premissa da centralidade na família quando do planejamento e
implantação das ações na área socioassistencial, uma vez que segundo a PNAS, o
reconhecimento “da importância da família no contexto da vida social está explícito no
artigo 226 da Constituição Federal do Brasil, quando declara que a: “família, base da
sociedade, tem especial proteção do Estado” , endossando, assim o artigo 16, da
Declaração dos Direitos Humanos, que traduz a família como sendo o núcleo natural e
fundamental da sociedade, e com direito a proteção da sociedade e do Estado. No Brasil,
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tal reconhecimento se reafirma nas legislações específicas da assistência social –
Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, Estatuto do Idoso e na própria Lei Orgânica
da Assistência Social – LOAS, entre outras” (PNAS – p. 59*).
Assim, a operacionalização da Política de Assistência Social em rede, com base
no território, constitui um dos caminhos para superar a fragmentação na prática dessa
política. Trabalhar em rede, nessa concepção territorial, significa ir além da simples
adesão, pois há necessidade de se romper com velhos paradigmas, em que as práticas
se construíram historicamente pautadas na segmentação, na fragmentação e na
focalização, e olhar para a realidade, considerando os novos desafios colocados pela
dimensão do cotidiano, que se apresenta sob múltiplas formatações, exigindo
enfrentamento de forma integrada e articulada”. (PNAS –p. 65*)

5.7

ÍNDICES RELACIONADOS À POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA
A situação da população baixa renda pode ser considerada no Paraná, através do

estudo Famílias Pobres no Paraná realizado pelo IPARDES em 2003, que quantifica e
caracteriza as famílias em condição de pobreza no estado, utilizando como parâmetro
renda per capita inferior a ½ salário mínimo.
De acordo com o estudo a pobreza é classificada como insuficiência de renda ou
pobreza absoluta, sendo que este último ocorre quando “as necessidades mínimas não
são atendidas, estando abaixo da linha da pobreza e dependendo em grande parte do
atendimento público para suprir suas carências sociais”.
Os dados do IBGE de 2010 indicam que a ocorrência no estado era de 80.959
famílias pobres, representando uma taxa de pobreza de 6,46%, sendo que em 2000 a
taxa de pobreza do estado era de 20,87%, e a mesorregião Oeste, no qual Foz do Iguaçu
está inserida, possuía taxa de pobreza em 21,38% do total do estado.
Correlacionando a distribuição das famílias pobres aos dados do Índice de
Desenvolvimento Humano Municipal - IDH-M, constatou-se em 2000 que 288 municípios
com média abaixo de 0,764 (média brasileira) concentravam juntos 51,38% das famílias
pobres do estado. Foz do Iguaçu, segundo o IBGE em 2010, apresentou índice IDH-M de
0,751, abaixo da média nacional, porém, superior ao IDH-M de 2000 de 0,663. Embora a
taxa de pobreza de 22,9% em 2010, tenha se apresentado superior ao índice de 2000,
que estava em 20,40%, ainda assim constata-se a correlação entre baixo IDH-M e alta
taxa de pobreza.
Contudo, considerando Foz do Iguaçu como parte de uma aglomeração urbana
da região Oeste do Paraná, e que se estende além das fronteiras do país, possuindo,
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portanto, dinâmica própria, o levantamento em 2010 identificou um total de 20.814
famílias pobres entre as cidades brasileiras da aglomeração.
Os problemas sociais relacionados à pobreza podem ser tratados também quanto
às questões habitacionais, sendo um dos problemas mais agravantes principalmente no
meio urbano, gerando déficits habitacionais ligados à falta de novas moradias e
precariedade das existentes. No Paraná, em 2000, 91 mil ou 15,43% das famílias pobres
partilhavam o mesmo tipo de domicílio, revelando uma situação vulnerável das famílias,
isso ocorre devido a alguns fatores que incluem altas taxas de crescimento populacional,
falta de infraestrutura urbana e desemprego.
De acordo com dados do Censo de 2000 do IBGE, em 1991 havia 190 mil
habitantes no município de Foz do Iguaçu, subindo para 311 mil em 2007 em uma taxa de
crescimento de 38%, sendo um dos maiores aumentos do estado. Com o alto índice de
crescimento populacional e a falta de áreas urbanizadas ocorre um problema comum aos
municípios brasileiros que são a invasão de áreas públicas, margens de rios e córregos e
áreas verdes pela população de baixa renda, gerando ocupações desordenadas e
irregulares que não atendem à legislação.
Tento em vista as problemáticas supramencionadas, e visando aprimorar a
gestão da Política Municipal de Habitação foi instituído o Conselho Gestor do Fundo
Municipal de Habitação de Interesse Social – CGFMHIS, por meio da lei de criação Nº
3.343 de 25 de junho de 2007, e esta foi alterada pela Lei 4.101 de 11 de junho de 2013,
tendo como dispositivo regulamentador o decreto nº 18.953 de 15 de junho de 2009.
A natureza do fundo é contábil, com o objetivo de centralizar e gerenciar recursos
orçamentários para os programas destinados a implementar políticas habitacionais
direcionadas à população de menor renda. É constituído por dotações do orçamento geral
do município, classificados na função de habitação, por outros fundos ou programas que
vierem a ser incorporados ao FMHIS, por recurso provenientes de empréstimos internos e
externos para programas de habitação, por contribuições ou doações de pessoas físicas
ou jurídicas, entidades e organismos de cooperação nacional ou internacionais, por
receitas operacionais e patrimoniais de operações realizadas com recursos do FMHIS e
por outros recurso que lhe vierem a ser destinados.
Sobre as aplicações dos recursos do FMHIS, as mesmas serão destinadas a
ações vinculadas aos programas de habitação de interesse social, que comtemplem a
aquisição, construção, melhoria, reforma, locação social e arrendamento de unidades
habitacionais em áreas urbanas, regularização fundiária e urbanística de áreas
caracterizadas de interesse social.
Além disso, outro objetivo é buscar sempre realizar a implantação de saneamento
básico, infraestrutura e equipamentos urbanos, complementares aos programas
www.pmfi.pr.gov.br
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habitacionais de interesse social, adquirir materiais para construção, ampliação e reforma
de moradias, recuperar e reproduzir imóveis em áreas precárias e deterioradas.
A institucionalização do FMHIS para o contexto político e socioeconômico do
município de foz do Iguaçu está na melhoria da qualidade de vida que os recursos do
respectivo fundo podem trazer para a população local. Muitos programas e projetos
podem ser criados e a estrutura municipal, como um todo, pode ser qualificada,
melhorando o espaço urbano de forma muito significativa.
Considerando que a política de habitação envolve tantos elementos, calcula-se
que o desenvolvimento social dessa população beneficiada vá acontecer gradualmente,
visando a melhoria do próprio ambiente doméstico e seu entorno, visando o bem estar
familiar e comunitário.
Outra ação, visando o atendimento da população de baixa renda do município no
âmbito habitacional foi a criação do Instituto de Habitação de Foz do Iguaçu FOZHABITA, uma autarquia do município que tem como missão através de programas de
habitação social retirar e regularizar famílias de áreas de risco e áreas irregulares, e
promover ações socioeducativas. Instituído através da Lei n.2389 de maio de 2001, sua
finalidade é de planejar, organizar, dirigir, coordenar, executar, delegar e controlar a
prestação de serviços públicos relativos à habitação popular e programas de
desfavelamento, bem como e outros programas habitacionais voltados à população de
baixa renda, observando o planejamento urbano municipal.
De acordo com o Plano Diretor de 2006 e o levantamento realizado pelo
FOZHABITA foram constatados no município 27 agrupamentos de ocupações irregulares,
sendo objeto de regularização fundiária os loteamentos e assentamentos irregulares sem
infraestrutura e passíveis de serem regularizados. As demais ocupações de áreas de
riscos, à beira de mananciais ou em locais de preservação ambiental, são consideradas
como ocupações irregulares aptas ao reassentamento. De acordo com o FOZHABITA, até
o ano de 2015, não ocorreram novas invasões em áreas públicas, alterando, no entanto, o
número de ocupações ao longo dos anos conforme Figura 11.
As ocupações das principais áreas de

risco

encontram-se

localizadas

principalmente às margens de rios, córregos e arroios, sendo uma das prioridades quanto
às remoções de ocupações irregulares o perímetro do Rio M'Boicy, que se estende ao
longo da cidade.
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FIGURA 12.: MAPA DAS INVASÕES DO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU– PMFI – 2010.

Elaboração: Secretaria Municipal de Planejamento e Captação de Recursos, 2016.
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Segundo o levantamento que consta no Plano Diretor de 2006, havia cerca de
2.500 famílias vivendo em áreas de risco. Ademais, de acordo com informações dos
levantamentos realizados pelo Instituto de Habitação de Foz do Iguaçu - FOZHABITA,
algumas ocorrências existentes em áreas de risco e que sofriam com inundações e
insalubridade no município foram solucionadas e estão na seguinte situação em 2015:
a)

Avenida Aracaju na Vila C: Invasão com 130 famílias no Córrego Brasília

cujas famílias foram remanejadas para unidades habitacionais na Vila Solidaria, Jardim
Almada e Jardim Andradina.
b)

Invasões consolidadas no Rio M’Boicy: O Jardim Primavera e Acaray

somavam 453 famílias em áreas de invasão, das quais 112 foram instaladas no Conjunto
Habitacional Jardim Primavera construído no mesmo local.
c)

Antigo lixão do Arroio Dourado: Área de invasão com 68 famílias sobre a

área insalubre do lixão, as quais foram parcialmente removidas e destinadas ao
empreendimento Lagoa Azul.
d)

400 famílias que habitavam em barracos ao longo do Arroio Ouro Verde,

Favela do Queijo e Córrego dos Porcos, foram realocadas e receberam unidades
habitacionais no Conjunto Habitacional Bubas.
e)

Favela na área de nascente do Arroio Vitória e Rio Almada na região de Três

Lagoas, com 159 famílias que foram destinadas ao Jardim Colombelli, Cidade Nova II e
Lagoa Dourada.

Para realizar a regularização fundiária, as áreas ocupadas irregularmente devem
ser passíveis de regularização, sendo necessária a existência ou, a possibilidade de
implantação de infraestrutura básica, e atender ao Plano de Zoneamento e Uso e
Ocupação do Solo do município quanto às dimensões mínimas de terrenos e ruas entre
outras especificidades. As famílias que ocupam áreas de risco são retiradas desses locais
e remanejadas para os empreendimentos de habitação de interesse social do município.
Os levantamentos das áreas ocupadas foram realizados para o Plano Local de
Habitação de Interesse Social – PLHIS, de acordo com as regiões da cidade de Foz do
Iguaçu, conforme figura 12.
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FIGURA 13.: MAPA DE REGIÕES, PLANO LOCAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL (2016)

Elaboração: Secretaria Municipal de Planejamento e Captação de Recursos, 2016.

O Instituto de Habitação de Foz do Iguaçu – FOZHABITA realizou inúmeras ações
no âmbito da habitação de interesse social entre os anos de 2005 e 2015, como a
implantação de loteamentos e conjuntos habitacionais de interesse social destinados à
famílias remanejadas e realocadas, conforme figura 13.
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FIGURA 14.: MAPA DOS EMPREENDIMENTOS DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
REALIZADOS ENTRE OS ANOS DE 2005 E 2015 NO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU– FOZHABITA –
2015.

Elaboração: Secretaria Municipal de Planejamento e Captação de Recursos, 2016.

A tabela abaixo evidencia o número de famílias atendidas pelo FOZHABITA com
ações de regularização fundiária ou realocação para novos empreendimentos executados
e entregues.
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TABELA 25: NÚMERO DE FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO FOZHABITA ENTRE OS ANOS DE 2005 A 2015
REGULARIZACOES

REMANEJAMENTOS

TOTAL POR
REGIAO

REGIAO 01 - TRÊS
LAGOAS

260

969

1229

REGIAO 02 - VILA C

1091

981

657

489

168

657

237

468

705

96

0

96

0

0

0

75

24

99

REGIAO 08 - A.K.L.P

30

0

30

REGIAO 09 - CENTRO

0

184

184

REGIAO 10 CAMPOS DO IGUACU

123

112

235

REGIAO 11 - CARIMA

0

111

111

REGIAO 12 - RURAL

0

0

0

2041

3017

REGIAO

REGIAO 03 - SAO
FRANCISCO
REGIAO 04 - PORTO
MEIRA
REGIAO 05 - JARDIM
SAO PAULO
REGIAO 06 - JARDIM
AMERICA
REGIAO 07 - PARQUE
IMPERATRIZ

TOTAL POR
CLASSIFICACAO
TOTAL NO
MUNICIPIO

5418

Fonte: FOZHABITA, 2015.

Em 2011, o município desenvolveu o Plano Local de Habitação de Interesse
Social – PLHIS, que tinha como objetivo traçar metas para solucionar o déficit habitacional
das famílias com baixa renda. No entanto, conforme os dados levantados através do
Diagnostico do Setor Habitacional verifica-se que muitas famílias foram atendidas, porém
o déficit ainda é considerável.
A tabela abaixo mostra o número de famílias a serem atendidas de acordo com o
levantamento do PLHIS em 2011, bem como a circunstância da unidade habitacional em
que se encontram.
As unidades enquadradas em Urbanização Simples e Urbanização Complexa são
de famílias que ocupam áreas passíveis de regularização, sendo que no primeiro caso a
infraestrutura é existente e no segundo caso é necessário que seja implantado
infraestrutura básica.
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TABELA 26: NÚMERO DE FAMÍLIAS A SEREM ATENDIDAS DE ACORDO COM O PLHIS EM 2011.

URBANIZACAO
SIMPLES

URBANIZACAO
COMPLEXA

REASSENTAMENTOS/
REMANEJAMENTOS

TOTAL POR
REGIAO

REGIAO 01 TRES LAGOAS

243

1035

156

1434

REGIAO 02 VILA C

250

108

266

624

REGIAO 03 SAO
FRANCISCO

599

566

723

1888

REGIAO 04 PORTO MEIRA

137

440

510

1087

REGIAO 05 JARDIM SAO
PAULO

21

225

115

361

REGIAO 06 JARDIM
AMERICA

51

78

845

974

REGIAO 07 PARQUE
IMPERATRIZ

50

474

309

833

REGIAO 08 A.K.L.P

32

60

116

208

REGIAO 09 CENTRO

3

31

471

505

REGIAO 10 CAMPOS DO
IGUACU

0

563

476

1039

REGIAO 11 CARIMA

0

0

25

25

REGIAO 12 RURAL

0

0

77

77

1386

3580

4089

REGIAO

TOTAL POR
CLASSIFICACAO
TOTAL NO
MUNICIPIO

9055

Fonte: FOZHABITA, 2011
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A tabela 27 demonstra o número de famílias que aguardam atendimento de
acordo com o levantamento realizado pelo FOZHABITA e classificada conforme a tabela
acima.
TABELA 27: NÚMERO DE FAMÍLIAS AGUARDANDO ATENDIMENTO, LEVANTAMENTO DO
FOZHABITA
URBANIZACA
URBANIZACA
REASSENTAMENTOS/RE TOTAL POR
REGIAO
O SIMPLES
O COMPLEXA
MANEJAMENTOS
REGIAO
REGIAO 01 - TRES
820
264
101
1185
LAGOAS
REGIAO 02 - VILA C
427
108
8
543
REGIAO
03
SAO
535
559
429
1523
FRANCISCO
REGIAO 04 - PORTO
142
458
384
984
MEIRA
REGIAO 05 - JARDIM
0
174
115
289
SAO PAULO
REGIAO 06 - JARDIM
0
284
510
794
AMERICA
REGIAO 07 - PARQUE
222
290
280
792
IMPERATRIZ
REGIAO 08 - A.K.L.P
20
10
104
134
REGIAO 09 - CENTRO
75
30
302
407
REGIAO 10 - CAMPOS
43
156
132
331
DO IGUACU
REGIAO 11 - CARIMA
0
46
35
81
REGIAO 12 - RURAL
0
0
68
68
TOTAL
POR
2284
2379
2468
CLASSIFICACAO
TOTAL NO MUNICIPIO
7131
Fonte: FOZHABITA, 2015

A tabela 26 com levantamento realizado em 2011 apresentou total de unidades
classificadas como Urbanização Complexa em número 50% superior em relação à tabela
27 no qual o levantamento foi realizado em 2015, enquanto o número de Urbanizações
Simples aumentou na tabela 27, apontando que houve expansão no serviço de
infraestrutura básica ofertada pelo município, atendendo maior número de áreas passiveis
de regularização.
Ademais podemos observar que na tabela 27, o número de remanejamentos e
reassentamentos necessários a serem realizados são de aproximadamente 40% menor
em relação ao número apresentado em 2011 na tabela 26, demonstrando que os
empreendimentos de habitação de interesse social implantados no município até o ano de
2015 foram capaz de absorver parte das famílias situadas em áreas impróprias para
moradia.
Através do FMHIS, e com o apoio do Conselho Gestor do FMHIS, bem como a
parceria com o governo federal, através da Caixa Econômica Federal, agente financeiro
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do Sistema Nacional de Habitação, o município de Foz do Iguaçu, por meio do
FOZHABITA vem dando andamento a vários contratos de financiamento.
Para tanto, segundo informações do PLHIS de 2011, o município obteve a
liberação de 27 milhões para a construção de moradias popular, que irá beneficiar 1.250
famílias de baixa renda através dos investimentos do PAC – Programa de Aceleração da
Economia. O município participa com R$ 1,3 milhão de contra partida, que somará um
investimento de R$ 28,3 milhões.
O FOZHABITA encaminhou projetos orçados em quase R$13 milhões ao
Ministério das Cidades, para a etapa final do Diagnóstico será feita uma análise completa
desses pedidos bem como do impacto do Programa Minha Casa, Vida nesses programas
e também no público alvo.
Outras ações realizadas pelo município de Foz do Iguaçu foi a implantação do
programa de habitação de interesse social Casa Foz, que de 2006 a 2008 entregou 83
unidades habitacionais em lotes do Fozhabita, e um total de 200 unidades em áreas
particulares com recursos do FGTS e que possibilitava o acesso ao direito social de
moradia digna às famílias de baixa renda, oferecendo projetos e documentos técnicos,
acompanhamento da construção em terreno próprio, aquisição de terreno para a
construção de unidade habitacional ou ainda na compra de imóvel usado.
Em 2013 foi idealizado o Projeto Viver Bem, cujo objetivo é atender famílias que
não se enquadram nos programas habitacionais e de desfavelamento e que possuam
renda bruta acima de R$ 1.200,00, abrangendo também os trabalhadores autônomos que
declaram imposto de renda acima de R$ 1.500,00. Através do Programa Minha Casa
Minha Vida viabiliza o financiamento junto a Caixa Econômica de terrenos em áreas de
ZEIS destinadas para habitações de interesse social, onde o custo do m2 possui valor
abaixo do mercado, possibilitando acesso à moradia própria a famílias de menor renda.
5.8

VAZIOS URBANOS

A Secretaria de Planejamento Urbano identificou os vazios urbanos, ou seja,
terrenos não ocupados, parcelados ou loteados, em Foz do Iguaçu, dentro de uma área
de cinco quilômetros de raio, tendo como referência o quadrilátero central formado pelas
Avenidas JK, Jorge Schimmelpfeng, República Argentina e Paraná.
Neste estudo, comprova-se que 28% das áreas são ocupadas por terrenos vazios
privados e municipais.
Os números revelam que, na cidade existe um alto índice de reservas
especulativas, isto é, terrenos vazios que receberam infraestrutura do município, sem
interesse de ocupação pelos proprietários, mantidas apenas com o propósito de
valorização venal.
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Uma das possíveis soluções seria a implementação de uma política urbana,
utilizando medidas para coibir os vazios urbanos. Dentre elas, a edificação compulsória, o
IPTU progressivo e a desapropriação.
FIGURA 15.: VAZIOS URBANOS

Elaboração: Secretaria Municipal de Planejamento e Captação de Recursos, 2016.
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SOCIOECONOMICOS
Foz do Iguaçu é um município absolutamente ímpar no cenário nacional. Sua

particularidade é determinada por uma confluência de características que são incomuns
mesmo quando consideradas isoladamente e que, em seu conjunto, emprestam à
economia local uma expressão absolutamente única no país. Assim, o caráter
genuinamente extraordinário da economia de Foz do Iguaçu não resulta desta ou daquela
característica isolada, mas da conjunção, em um mesmo território, de um conjunto de
características atípicas.
Desde logo, Foz do Iguaçu é um município localizado na fronteira do Brasil com
os seus dois principais parceiros econômicos na América do Sul: Argentina e Paraguai. O
protagonismo da Argentina entre nossos parceiros econômicos no subcontinente sulamericano é inquestionável: além de ser nosso terceiro parceiro comercial no mundo em
termos de valores exportados e importados (após China e EUA, nesta ordem), a
Argentina divide com o Brasil o protagonismo político e econômico do Mercosul. (Plano de
Desenvolvimento Econômico de Foz do Iguaçu/2014).
A partir da leitura dos indicadores da economia municipal e da observação da
realidade, podem-se pontuar quatro problemas centrais para o município.


A utilização do mercado local por outras regiões;



A falta de acumulação de capital;



A apropriação da renda pelo exterior;



A falta de crescimento da economia local, gerando desemprego.

Assim, uma das principais questões econômicas refere-se à concentração de
valores e não na produção, o que se traduz num desequilíbrio estrutural importante: a
utilização do mercado local por outras regiões e a consequente apropriação da renda no
exterior. Mesmo a renda gerada da principal indústria em Foz do Iguaçu, a do turismo,
não circula em sua grande parte onde foi gerada, transferindo assim, o seu efeito
multiplicador para fora do município, uma vez que, do que se consome no município muito
pouco é produzido nele.
6.1

DADOS ECONÔMICOS DA POPULAÇÃO ECONOMICAMENTE ATIVA
Em relação à faixa de renda da população economicamente ativa, podemos

observar entre os anos de 2000 e 2010 um crescimento em todas as faixas de renda com
exceção na faixa de 2 a 5 salários mínimos. A maior parte da população continua a
receber entre 1/2 e 5 salários mínimos. A porcentagem da população que recebe acima
de dez salários mínimos aumentou.
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As atividades informais, impulsionadas principalmente pelo comércio paraguaio,
garantem a sobrevivência de uma parcela dos desempregados.
TABELA 28: NÚMERO DE DOMICÍLIOS POR FAIXA DE RENDA DA POPULAÇÃO ECONOMICAMENTE
ATIVA
NÚMERO DE DOMICÍLIOS
FAIXA DE RENDA DA
POPULAÇÃO
2000
2010
Sem Rendimento
5.720
3.378
Até 1/2 salário mínimo
17.913
20.203
De 1/2 a 1 salário mínimo
28.715
33.572
De 1 a 2 salários mínimos
29.207
31.948
De 2 a 5 salários mínimos
22.147
17.678
De 5 a 10 salários mínimos
7.504
14.323
Mais de 10 salários mínimos
3.552
De 10 a 20 salários mínimos
5.938
De mais de 20 salários mínimos
2.385
TOTAL
114.758
129.425
Fonte: IBGE, Posição dos dados, no site do IBGE, 05 de outubro de 2016.

A População em Idade Ativa é a População Economicamente Ativa somada as
Pessoas Não Economicamente Ativas que não podem ser classificadas nem como
empregadas nem como desempregadas, como por exemplo, pessoas que não possuem e
nem estão procurando trabalho.
A População Economicamente Ativa (PEA) compreende o potencial de mão de
obra com que pode contar o setor produtivo, isto é, a população ocupada e a população
desocupada; PNEA são as pessoas não economicamente ativas
A população economicamente ativa no ano de 2000 totaliza 49,59% do total de
habitantes (258.368 habitantes) e a população ocupada em 41,26%. Já no ano de 2010
totaliza 50,60% do total de habitantes (263.915 habitantes).
TABELA 29: POPULAÇÃO EM IDADE ATIVA (PIA), ECONOMICAMENTE ATIVA (PEA), POR TIPO DE
DOMICÍLIO E SEXO
TIPO DE DOMICÍLIO
PIA (10 ANOS
PEA (10 ANOS E
ANO
E SEXO
E MAIS)
MAIS)
Tipo de Domicílio
Urbano
127.142
Rural
1.008
2000
Sexo
Masculino
73.482
Feminino
54.668
TOTAL
128.150
Tipo de Domicílio
Urbano
213.543
Rural
1.786
2010
Sexo
Masculino
103.641
Feminino
111.688
TOTAL
215.329
Fonte: IPARDES. Posição dos dados, no site do IBGE, 05 de outubro de 2016.

www.pmfi.pr.gov.br

132.330
1.217
72.708
60.839
133.547

Ano XX

Diário Oficial Nº 3.132 de 07 de agosto de 2017

Página 127 de 581

TABELA 30: POPULAÇÃO OCUPADA SEGUNDA AS ATIVIDADES ECONÔMICAS
ATIVIDADES ECONÔMICAS

2000

2010

Agricultura, pecuária, silvicultura, exploração florestal e pesca

2.439

2.864

Indústria extrativista, distribuição de eletricidade, gás e água

2.093

3.483

Indústria de transformação

6.334

6.938

Construção

7.693

10.150

31.107

31.083

8.758

8.967

12.110

7.259

-

1.486

Intermediações financeiras, atividades imobiliárias, aluguéis,
serviços prestados a empresas

6.661

10.574

Administração pública, defesa e seguridade social

5.490

6.289

Educação

4.736

7.052

Saúde e serviços sociais

2.748

4.849

-

1.339

Outros serviços coletivos sociais e pessoais

5.388

4.425

Serviços domésticos

9.469

8.655

9

24

1.584

8.205

106.619

123.642

Comércio, reparação de veículos automotivos, objetos
pessoais e domésticos.
Alojamento e alimentação
Transporte, armazenagem e comunicação
Informação e comunicação

Artes, cultura, esporte e recreação

Organismos internacionais e outras instituições extraterritoriais
Atividades mal definidas
TOTAL

Fonte: IPARDES. Posição dos dados, no site do IBGE, 05 de outubro de 2016.

O número de pessoas vivendo em condições sub-humanas é preocupante, pois
Foz do Iguaçu possui 23 favelas, considerando apenas aquelas que não tem
infraestrutura alguma. Considerando todas as ocupações, desde áreas irregulares até
onde antes eram invasões, (e agora já se tem água, luz e ruas) o total chega a quase 80
comunidades.
As características gerais da população residente hoje em Foz do Iguaçu retratam
a diversidade da sua formação. A explosão demográfica da década de 70, com a
migração de mão de obra para construção da Hidrelétrica de Itaipu, somada ao comércio
livre da década de 80, (que atraiu chineses, coreanos e libaneses) definiram o perfil
encontrado hoje na população.
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SETORES DA ECONOMIA

6.2.1

AGROPECUÁRIA
Em 1980, os estabelecimentos agropecuários totalizavam 44.999 hectares, em

1991, após o desmembramento de Santa Terezinha de Itaipu, era de 18.293 hectares,
sendo que 45,4% encontravam-se nas terras separadas pelo lago de Itaipu.
Em 1991, os hortifrutigranjeiros não representavam uma produção expressiva,
com exceção da mandioca e da laranja. Atualmente segundo censo do IBGE (2000) há
lavouras permanentes de banana, café e uma pequena produção de pêssego. Em relação
à economia pecuária, o IBGE registrou em 2000, 12.010 cabeças de gado, 2.918 o efetivo
de porcos. A produção de 1.087 mil litros de leite foi obtida de 574 vacas ordenhadas e
comercializadas entre as famílias locais. Já no ano de 2005, o número de cabeças de
gado era de 3.500 e 2015, 2.950 cabeças de gado.
TABELA 31: ESTABELECIMENTOS AGROPECUÁRIOS E ÁREA SEGUNDO AS ATIVIDADES
ECONÔMICAS
2000

2010

ATIVIDADES ECONÔMICAS
Estabelecimentos

Área (ha)

Horticultura e floricultura

16

-

Lavoura permanente

11

-

Lavoura temporária

172

-

Pecuária e criação de outros animais

115

-

5

-

28

-

1

-

348

-

Pesca e aquicultura
Produção mista
Silvicultura e exploração florestas
TOTAL

Estabelecimentos

Área (ha)

116

247

20

318

651

22.248

235

2.267

17

86

-

-

5

22

1.044

25.188

Fonte: IBGE. Posição dos dados, no site do IBGE, 05 de outubro de 2016.
NOTA: A soma das parcelas da área, não corresponde ao total porque os dados das Unidades Territoriais
com menos de três informantes estão desindentificados com o caracter 'x'. Dados revisados e alterados
após divulgação da 2ª Apuração do Censo Agropecuário 2006, em outubro de 2012.
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TABELA 32: PIB - PRODUTO INTERNO BRUTO AGROPECUÁRIA, INDÚSTRIA, SERVIÇOS, BRUTO TOTAL E PER CAPITA
– FOZ DO IGUAÇU –1997-2004
Valor adicionado
Valor adicionado
Impostos,
bruto, a preços
Valor
Valor
bruto, a preços
líquidos
correntes, da
Produto
Produto interno
adicionado
adicionado
correntes, dos
de
administração,
interno
bruto per capita
bruto, a
bruto, a
serviços, inclusive
subsídios,
Ano de
saúde e
bruto a
dado disponível
preços
preços
administração,
sobre
referência
educação
preços
somente a partir
correntes, da correntes, da saúde e educação
produtos,
públicas e
correntes do ano de 2012.
agropecuária
indústria
públicas e
a preços
seguridade
(R$ 1.000 )
(R$ 1,00 )
(R$ 1.000 )
(R$ 1.000 )
seguridade social
correntes
social
(R$ 1.000 )
(R$ 1.000 )
(R$ 1.000 )
1999
7.643
1.628.017
801.195
173.862
91.056 2.527.911
2000

7.341

2.016.285

862.169

173.338

108.815

2.994.609

2001

7.225

1.894.187

872.190

193.492

112.617

2.886.219

2002

15.031

2.526.059

1.093.131

236.636

154.815

3.789.036

2003

22.119

2.419.487

1.264.279

276.691

167.147

3.873.033

2004

15.776

2.873.859

1.406.261

306.679

182.957

4.478.853

2005

12.851

3.086.292

1.532.417

355.422

308.699

4.940.259

2006

14.712

3.510.555

1.642.962

425.225

302.603

5.470.831

2007

19.240

4.035.997

1.715.799

463.927

364.474

6.135.511

2008

19.901

3.918.156

1.902.972

507.795

389.030

6.230.059

2009

20.458

4.150.357

2.114.085

540.315

417.494

6.702.394

2010

19.661

3.900.696

2.289.937

526.593

522.143

6.732.437

2011

21.308

4.430.202

2.553.239

616.070

600.092

7.604.841

2012

21.190

4.205.689

2.873.218

663.405

671.223

7.771.320

30.390,19

2013

54.183

5.150.454

3.305.077

880.531

486.764

9.877.010

37.482,77

Fonte: IBGE. Posição dos dados no site do IBGE, 05 de outubro de 2016.

www.pmfi.pr.gov.br

Ano XX

Diário Oficial Nº 3.132 de 07 de agosto de 2017

Página 130 de 581

O primeiro setor de agropecuária surpreende mesmo sendo pequena e na
maior parte voltada para o setor exportação, dado que produz soja e milho. No
período, o PIB da agropecuária cresceu 196,66%, passando de R$ 5.813.863,74
(1997) para R$ 17.247.214,26 (2002), em 2003, R$ 25.697.779 e para 54.183.000
em 2013. Este crescimento está ligado ao comportamento favorável no período dos
preços da soja no mercado internacional.
Observando o PIB da indústria do município é necessário cuidado, pois ele
em sua maioria, concentra-se na produção de energia elétrica, o que nos leva as
estimativas contábeis e não necessariamente a renda gerada, pelo fato de Itaipu não
recolher ICMS. Mesmo porque quem se apropria dos benefícios da produção da
Usina são outros centros do sudeste do país.
Entretanto, a o PIB municipal está ligada ao comportamento da variação do
PIB dos serviços, dado o perfil da economia da cidade por ser muito especializa em
serviços, tais como: turismo, hotelaria, energia elétrica, educação. A evolução do
PIB setorial dos serviços mostra que a economia da cidade no período recente está
está crescendo. Entre os anos de 2003 e 2013, teve um crescimento de 61,74%.
Podemos observar ainda que o PIB total cresce a 44,50% e o PIB per capita
variou de 31,17% no período, dado este que deve ser considerado de forma virtual,
pois a estimativa da evolução não é relativa à riqueza financeira gerada e sim,
sustentado pela produção de energia elétrica da ITAIPU.
TABELA 33: EFETIVO DE PECUÁRIA - 2015
EFETIVO (cabeças)
2005
2010
Asininos
25
16
Bovinos
3.500
4.268
Bubalinos
50
40
Caprinos
400
810
Codornas
22.000
18.000
Coelhos
800
490
Equinos
430
408
Galinhas
3.500
4.422
Galos, frangas, frangos e
15.500
17.300
pintos
Muares
15
18
Ovinos
1.000
780
Ovinos tosquiados
500
390
Suínos
1.500
1.861
Vacas ordenhadas
2.000
1.155
Fonte: IBGE.Posição dos dados, no site do IBGE, 05 de outubro de 2016.
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TABELA 34: PRODUÇÃO DE ORIGEM ANIMAL - 2014
2013
2005
PRODUTOS
VALOR
VALOR
PRODUCAO
PRODUCAO
(R$1.000,00)
(R$1.000,00)
Lã (kg)

-

1.000

Leite de vaca
(litros)

-

4.300

Mel de abelha
(kg)

-

12.400

Ovos de codorna
(dúzias)

-

275.000

Ovos de galinha
(dúzias)

2

1.000

2.144

2.680

81

15.000

115

125.000

38
-
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2015

2014
VALOR
(R$1.000,00)

PRODUCAO

VALOR
(R$1.000,00)

PRODUCAO

2

1.000

2

1.000

2.392

2.600

2.392

2.600

88

15.500

88

15.500

120

130.000

120

130.000

50

26.0000

56

29.000

25.000

125.000

FONTE: IBGE - Produção da Pecuária Municipal
NOTA: Os municípios sem informação para pelo menos um produto de origem animalnão aparecem na lista. Posição dos dados, no site do IBGE, 05 de
outubro de 2016.
Diferenças encontradas são em razão da unidade adotada.

TABELA 35: VALOR BRUTO NOMINAL DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA

Agricultura

2014
Valor Nominal (R$
1,00)
84.181.711,71

2015
Valor Nominal (R$
1,00)
79.762.445,76

Florestais

540.056,60

618.200,00

Pecuária

16.253.261,54

16.331.962,69

Tipo de produção

Total
100.975.029,85
Fonte: IPARDES. Posição dos dados no site em 05 de outubro de 2016.
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TABELA 36: PRODUÇÃO AGRÍCOLA MUNICIPAL – LAVOURA PERMANENTE

2005

Produtos

Área
colhida
(ha)

Produção
(t)

2010

Rendimento
médio
(kg/ha)

Valor
(R$
1.000,00)

Área
colhida
(ha)

Produção
(t)

2015

Rendimento
médio
(kg/ha)

Valor
(R$
1.000,00)

Área
colhida
(ha)

Produção
(t)

Rendimento
médio
(kg/ha)

Valor
(R$
1.000,00)

Abacate

2

40

20.000

12

2

35

17.500

20

3

60

20.000

74

Banana

95

2.945

31.000

1.178

36

792

22.000

277

36

2.180

60.556

872

Café
grão)

10

12

1.200

28

-

-

-

-

-

-

-

-

Caqui

1

20

20.000

11

1

11

11.000

12

1

12

12.000

5

Figo

-

-

-

-

-

-

-

-

1

9

9.000

33

10

150

15.000

45

-

-

-

-

12

96

8.000

25

Limão

4

60

15.000

39

5

75

15.000

55

6

72

12.000

75

Manga

3

75

25.000

41

3

65

21.666

35

3

75

25.000

83

Maracujá

2

20

10.000

23

2

22

11.000

26

1

15

15.000

30

Tangerina

6

108

18.000

30

6

105

17.500

38

10

161

16.100

89

Uva

2

16

8.000

16

-

-

-

-

2

14

7.000

14

(em

Laranja

Fonte: IBGE. Posição dos dados, no site do IBGE, 05 de outubro de 2016.
Nota: Dados Estimados
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TABELA 37: PRODUÇÃO AGRÍCOLA MUNICIPAL – LAVOURA TEMPORÁRIA

2005
Produtos

Abacaxi
Amendoim
Aveia
Batata
doce
Cana
de
açúcar
Cebola

Área
colhida
(ha)

Produção
(t)

2010

Rendimento
médio
(kg/ha)

Valor
(R$
1.000,00)

Área
colhida
(ha)

Produção
(t)

2015

Rendimento
médio
(kg/ha)

Valor
(R$
1.000,00)

Área
colhida
(ha)

Produção
(t)

Rendimento
médio
(kg/ha)

Valor
(R$
1.000,00)

--

-

-

-

-

-

-

-

2

60

30.000

100

-

-

-

-

-

-

-

-

2

3

1.500

5

200

240

1.200

60

-

-

-

-

-

-

-

-

5

100

20.000

55

-

-

-

-

5

130

26.000

122

20

900

45.000

18

65

3.900

60.000

140

65

3.900

60.000

195

2

18

9.000

9

-

-

-

-

-

-

-

-

Feijão

-

-

-

-

15

29

1.933

33

20

34

1.700

31

Fumo

30

60

2.000

228

3

6

2.000

35

-

-

-

-

200

4.000

20.000

532

-

-

-

-

450

11.250

25.000

3.375

Melancia

8

180

22.500

47

8

800

25.000

68

12

335

27.917

191

Melão

1

20

20.000

23

2

28

14.000

34

4

78

19.500

151

1.550

7.369

4.754

1.842

6.750

37.512

5.557

10.615

1.000

7.500

7.500

2.625

9.000

22.500

2.500

11.250

9.200

31.000

3.369

16.740

19.800

56.450

2.851

96.450

4.750

10.597

2.230

2.967

2.000

6.000

3.000

2.550

1.000

1.000

2.800

1.400

-

-

-

-

-

-

-

-

1

75

75.000

60

100

223

2.230

40

-

-

-

-

-

-

-

-

Mandioca

Milho
(grão)
Soja (grão)
Trigo
(grão)
Tomate
Triticale
(grão)

Fonte: IBGE. Posição dos dados, no site do IBGE, 05 de outubro de 2016.
Nota: Dados Estimados
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Vila Bananal, o Município de Foz do Iguaçu até 1982, estendia-se desde os
rios Paraná e Iguaçu, Parque Nacional até São Miguel do Iguaçu. Com a
emancipação política do Município de Santa Terezinha de Itaipu, até então distrito
deste município, e com o fechamento do rio Paraná dando início ao grande
reservatório do lago da Usina Hidrelétrica de Itaipu, a Vila Bananal fica isolada a 60
km do restante do Município de Foz do Iguaçu, e seu principal acesso passa a ser
através da BR. 277, por São Miguel do Iguaçu. A Vila Bananal possui uma extensão
aproximada é de 60km², tendo seus três lados (norte, sul e oeste) banhados pelo
lago, e apenas o lado leste faz divisa com Município de São Miguel do Iguaçu. Sua
extensa área é ocupada por 22 propriedades rurais, sendo destes, 12 enquadradas
como grandes propriedades rurais divididos da seguinte forma:- 2.510 hectares de
pastagens com um rebanho de 4.354 cabeças de gado;- 1.733 hectares de cultivos
entre safra de verão normalmente com plantio de soja com uma produtividade de
3000kg/h e safra de inverno dividida entre milho e trigo; - 200 hectares de plantio de
bananeira com uma produção média de 6.000 a 8.000 toneladas ano; - 15 hectares
de café com aproximadamente 15.000 pés e uma produtividade de 5.000 sacas; - 12
hectares de coqueiros com início de produtividade para 2003 com uma produção
estimada de 300 cocos/pé/ano; - Além de pequenas áreas de reservas florestal
mantidas pelas propriedades desta localidade. (Secretaria Municipal da Agricultura e
Abastecimento, 2006)

6.2.2

INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS
No setor industrial não houve um processo de industrialização que fosse

motor de desenvolvimento econômico, o seu movimento é resultante de uma
caracterização não específica. Possui uma economia formada e dominada por
atividades terciárias de baixo médio e alto nível de complexidade do ponto de vista
tecnológico: comércio varejista, comércio atacadista, serviços públicos nos três
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níveis de governo, serviços turísticos, serviços industriais de utilidade pública,
serviços educacionais de transportes e comunicação.
Notadamente, a economia do município apresenta duas características em
que determinados setores são mais modernos, com atividades que requerem um
conteúdo de conhecimento elevado, principalmente às voltadas aos serviços
públicos federais, os de produção e distribuição de energia elétrica e as
educacionais de nível médio e universitário, além dos serviços médicos
especializados, alguns ligados às redes de empresas prestadoras de serviços
articuladas com hospitais.
Na hotelaria, os hotéis de grande e médio porte requerem e exigem mão de
obra especializada e atendem demandas de turistas estrangeiros. Os de pequeno
porte não requerem grandes especializações.
Os efeitos das recessões econômicas na última década afetaram
amplamente o comércio atacadista e todo setor exportador que está ligado à
redução da importação que o país vizinho fazia junto ao comércio exportador,
principalmente na Vila Portes e Jardim Jupira.
No setor industrial o segmento que mais empregou funcionários no ano de
2000 foi o de Serviços industriais de utilidade pública, gerando 1.714 empregos em 6
estabelecimentos. Já no de 2015 o setor de transformação empregou 2.353 em 372
estabelecimentos.
No setor comercial destaca a atividade voltada ao comércio varejista
empregando em 2000 10.868 pessoas em 2.311 estabelecimentos. Já no ano de
2015 14.640 pessoas em 2.820 pessoas. No setor de serviços observou-se uma
grande concentração de funcionários no ano de 2000 nas áreas de serviços de
alojamento, alimentação, reparo, manutenção, radiodifusão e televisão, com 7.568
pessoas em 786 estabelecimentos, passando para 12.469 empregos em 1.093
estabelecimentos no ano de 2015.
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TABELA 38: NÚMERO DE ESTABELECIMENTOS E EMPREGOS SEGUNDO AS ATIVIDADES
ECONCÔMICAS
2000
2015
ATIVIDADES ECONÔMICAS
Estabelecimentos Empregos Estabelecimentos Empregos
INDÚSTRIA
312
3.883
763
6.409
Extração de minerais
4
14
6
30
372
2.353
Transformação
38
315
Produtos minerais e não metálicos
20
141
52
319
Metalúrgica
40
190
10
98
Mecânica
8
96
Material elétrico e de comunicações
6
15
9
46
Material de transporte
5
12
6
23
Madeira e do mobiliário
39
210
48
258
Papel, papelão, editorial e gráfica
48
244
47
197
Borracha, fumo, couros, peles e produtos
23
90
12
57
similares e indústria diversa
Matérias plásticas
17
97
24
193
Têxtil, do vestuário e artefatos de tecidos
38
247
45
250
Calçados
2
2
1
3
Produtos alimentícios, de bebidas e álcool etílico
67
844
69
561
Serviços industriais de utilidade pública
6
1.714
13
1.673
CONSTRUÇÃO CIVIL
184
2.029
454
2.910
COMÉRCIO
2.521
11.803
3.094
16.589
Comércio varejista
2.311
10.868
2.820
14.640
Comércio atacadista
210
935
274
1.949
SERVIÇOS
2.224
24.862
3.060
37.145
Instituições de crédito, seguros e de
67
750
51
526
capitalização
Auxiliar de atividade econômica
506
2.185
804
4.696
Transporte e comunicações
379
3.583
545
5.348
Serviços de alojamento, alimentação, reparo,
1.093
12.469
786
7.568
manutenção, radiodifusão e televisão
Serviços médicos, odontológicos e veterinários
290
1.883
312
2.826
Ensino
92
2.617
134
5.167
Administração pública direta e indireta
9
6.295
8
5.675
Pesca
111
205
97
214
TOTAL
5.241
42.577
7.371
63.053
Fonte: IPARDES. Posição dos dados, no site do IPARDES, 05 de outubro de 2016.

De 2000 a 2010 as inscrições ativas por setor cresceram na margem de 14%
por ano e nos três últimos anos de 2001 a 2004 manteve-se estável. O setor
industrial nos últimos cinco anos não apresentou crescimento, entretanto o setor de
autônomos em 2004 decresceu em aproximadamente.
6.3

ITAIPU BINACIONAL
A Usina Hidrelétrica de Itaipu é um empreendimento binacional desenvolvido

pelo Brasil e pelo Paraguai, no rio Paraná. A potência instalada da Usina é de
14.000 MW, com 20 unidades geradoras de 700 MW cada. Segundo dados da Itaipu
Binacional, a produção recorde foi no ano de 2013 - 98,6 bilhões (KWh) -
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responsável pelo suprimento de 75% da energia elétrica consumida no Paraguai e
17% de toda a demanda do mercado brasileiro.
A Usina de Itaipu é resultado de intensas negociações entre os dois países,
que ganharam impulso na década de 60. Em 22 de junho de 1966, o Brasil, e o
Paraguai assinaram uma declaração conjunta que manifestava a disposição para
estudar o aproveitamento dos recursos hidráulicos pertencentes em condomínio aos
dois países, no trecho do rio Paraná "desde e inclusive o Salto de Sete Quedas até a
foz do rio Iguaçu".
Em 1970, o consórcio formado pelas empresas IECO (dos Estados
Unidos da América) e ELC (da Itália) venceram a concorrência internacional para a
realização dos estudos de viabilidade e para a elaboração do projeto da obra. O
início do trabalho se deu em fevereiro de 1971.
Em 1984, entrou em operação a primeira unidade geradora de Itaipu.
As 18 unidades geradoras foram sendo instaladas ao ritmo de duas a três por ano. A
18ª entrou em operação em 9 de abril de 1991.
No ano de 2000, Brasil e Paraguai assinam o contrato para instalação das
duas novas unidades, sendo as mesmas inauguradas em maio de 2007, atendendo
ao projeto original de Itaipu que ao ser concebido previa a instalação de 20 unidades
geradoras.
A obra da usina causou fortes impactos em toda a região do extremo oeste
do Paraná, principalmente em Foz do Iguaçu, onde o canteiro de obras da usina
está localizado. Nessa fase do desenvolvimento do município, a construção da
hidrelétrica, passou a ser forte fator de atração de correntes migratórias, trazendo,
principalmente trabalhadores e familiares vindos dos estados de São Paulo, Minas
Gerais, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Mato Grosso. O tamanho da obra, e
consequentemente o volume de mão de obra e serviços associados, bem como a
extensão de terras férteis e infraestrutura inundadas pelo Lago da Usina, geraram
desequilíbrios que ainda hoje se fazem sentir. Entre as consequências advindas com
a formação do lago estão:

desaparecimento de 1.000 km de estradas, o que equivalia a 23% da
rede viária da época, interrompendo as vias de acesso entre os municípios, e
criando barreiras para a comunicação e a troca de serviços;

redução da produção agrícola com a inundação de áreas cultivadas. A
região deixou de produzir 200 mil toneladas de produtos agrícolas, o correspondente
a 14% da produção da época. Consequentemente, houve redução da participação
dos municípios do ICMS.

Necessidade de reassentamento de colonos que tiveram suas terras
submersas pelas águas, bem como de moradores de povoações suprimidas;
www.pmfi.pr.gov.br
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Desaparecimento do Parque Nacional de Sete Quedas e do Complexo
Portuário de Guaíra.
Foz do Iguaçu teve 26,77% da sua área alagada pelo lago, sendo que
14,6% de seu território ao norte do município ficamos isolados pela água. A
produção agrícola sofreu uma queda significativa de 33%, mesmo considerando que
as principais atividades econômicas já eram o turismo e o comércio.
A Itaipu Binacional é líder mundial em produção de energia limpa e
renovável, tendo produzido mais de 2,2 bilhões de MWh desde o início de sua
operação, em 1984.
A tabela a seguir mostra a produção anual real de energia da usina nos anos
compreendidos entre 1984 e 2014.
TABELA 39: ITAIPU BINACIONAL
Nº DE UNIDADES
ANO
INSTALADAS
1984
0-2
1985
2-3
1986
3-6
1987
6-9
1988
9 - 12
1989
12 - 15
1990
15 - 16
1991
16 - 18
1992
18
1993
18
1994
18
1995
18
1996
18
1997
18
1998
18
1999
18
2000
18
2001
18
2002
18
2003
18
2004
18
2005
18
2006
19
2007
20
2008
20
2009
20
2010
20
2011
20
2012
20
2013
20
2014
20

PRODUÇÃO ANUAL
DE ENERGIA (GWh)
277
6.327
21.853
35.807
38.508
47.230
53.090
57.518
52.268
59.997
69.394
77.212
81.654
89.237
87.845
90.001
93.428
79.307
82.914
89.151
89.911
87.971
92.690
90.620
94.685
91.651
85.970
92.245
98.287
98.630
87.795

Fonte: Itaipu Binacional, 1989 – 2014
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Em 2014, Itaipu produziu um total de 87.795.393 de Megawatts/hora (87,8
milhões de MWh). Sua maior produção anual foi estabelecida em 2013, com
98.630.035 de MWh. O recorde anterior ocorreu em 2012, com a geração de
98.287.128 de MWh.
TABELA 40: TABELA DE PRODUÇÃO DE ENERGIA DESDE 1984 ATÉ 2014.
ANO
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
TOTAL

NÚMERO DE UNIDADES
INSTALADAS
0-2
2-3
3-6
6-9
9-12
12-15
15-16
16-18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
19
20
20
20
20
20
20
20
20
20

PRODUÇÃO ANUAL DE
ENERGIA GWh
277
6.327
21.853
35.807
38.508
47.230
53.090
57.517
52.268
59.997
69.934
77.212
81.654
89.237
87.845
90.001
93.428
79.307
82.914
89.151
89.911
87.971
92.690
90.620
94.685
91.651
85.970
92.245
98.287
98.630
87.795
2.223.476

Fonte: Itaipu Binacional, 1989 – 2014

A Itaipu Binacional teve um papel preponderante na história econômica,
política e social da cidade de Foz do Iguaçu, pois o crescimento e a prosperidade
devem-se muito a ela. Em compensação, deixou um legado de violência e miséria.
Violência que começou com as desapropriações das terras alagadas pelo lago de
Itaipu, cujos proprietários tiveram seus bens desapropriados, removidos a força de
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suas antigas propriedades. Gerou-se miséria e bairros foram criados quando do
início das demissões graduais, quando do início da conclusão das obras, os peões
que viviam em Foz do Iguaçu há mais de dez anos pediam o vínculo com seus
locais de origem, restado a esperança de continuar a manter o padrão de vida
adquirido enquanto eram empregados da Itaipu.
Como impactos gerados pelo canteiro de obras próximo ao quadro urbano
destacam-se: a demanda de serviços, habitação, infraestrutura, serviços públicos e
bens de consumo.
Todo o volume de material de construção, ou mesmo de serviços, que a
obra necessitava, devido a sua envergadura, eram supridos pelas mais diversas
fontes, desde a região de São Paulo até as proximidades do próprio canteiro. Desta
forma, empresas locais passaram a ter Itaipu praticamente como única cliente. Além
disso, novas empresas formaram-se, ou vieram se estabelecer em Foz do Iguaçu, a
fim de prestar serviços à Usina. Com isto, a oferta de serviços para
empreendimentos locais foi reduzida, elevando o custo desses serviços e insumos
artificialmente. Mesmo construindo moradia para muitos de seus funcionários, com a
criação das Vilas A, B e C, não era possível para Itaipu suprir a demanda de
habitação gerada com a sua construção. O crescimento urbano, e consequente
necessidade de moradia dotada de infraestrutura e serviços públicos, aliados aos
altos valores pagos no aluguel de casas e apartamentos para uso residencial, pela
própria Itaipu e por empreiteiras por ela contratadas, inflacionaram o mercado
imobiliário a tal ponto que o preço do metro quadrado em alguns pontos de Foz do
Iguaçu pôde ser comparado, ao do metro quadrado na Av. Paulista, em São Paulo.
Além disso, Itaipu pagava pela mãodeobra de construção civil mais do que
qualquer outro, inflacionando o seu custo e, portanto, auxiliando para a elevação do
custo da construção e da execução de infraestruturas a ela associadas.
Os custos de infraestrutura e serviços públicos também foram inflacionados
pela forma como se processou o assentamento de todo esse contingente
populacional, embora essas causas não se possam imputar diretamente em razão
da obra, pois a administração municipal permaneceu alheia a esse processo de
expropriação dos esforços da coletividade. Os novos habitantes eram obrigados a
ocupar lotes desprovidos, muitas vezes, de qualquer benfeitoria, enquanto que
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grandes áreas bem localizadas, servidas de energia elétrica, rede de água e esgoto,
transporte coletivo, etc., permaneciam vazias.
Como era de se esperar, o aumento da população provocou a elevação da
demanda por bens de consumo, sejam eles duráveis ou não, e, portanto, o aumento
do custo de vida. Também os altos salários pagos por Itaipu, elevaram os preços
das mercadorias, dificultando que as pessoas não ligadas direta ou indiretamente à
obra tivessem acesso à elas.
A necessidade de insumos e de serviços apresentada por Itaipu fez nascer
uma expectativa de crescimento do setor terciário. Como consequência, muitos
investidores deixaram de lado as potencialidades naturais do município para atender
a Usina. Áreas como agricultura, extrativismo mineral e vegetal ou mesmo indústria
e turismo, foram lesadas em prol de uma economia frágil e artificial.
Ao se voltarem para Itaipu, muitas empresas prestadoras de serviços
especializaram-se conforme as necessidades da Usina, ignorando a demanda local.
Com o fim da obra, a cidade não teve condições de absorver estes serviços, o
resultado é o fim de muitas dessas empresas e o enfraquecimento da economia.
Durante a construção de Itaipu, percebe-se um distanciamento dos
trabalhadores de Itaipu com relação à cidade de Foz do Iguaçu e aos seus
habitantes. Estes trabalhadores interagem muito pouco com a cidade, não se
reconhecendo como parte integrante da comunidade e vice-versa. Os habitantes
também não reconhecem as vilas de Itaipu como parte da cidade. Um dos fatores
que levou à esta situação é o isolamento espacial decorrente da construção das
Vilas A, B e C, afastadas do quadro urbano então existentes, e da reunião dos
equipamentos de lazer, alimentação, educação, saúde, etc. de forma a suprir quase
todas essas necessidades dos moradores dessas vilas, fazendo com que esse
permanecessem a maior parte de seu tempo nas próprias vilas. Além disso, existia a
diferença social, os salários pagos por Itaipu eram superiores a média, e a qualidade
de habitação oferecida, que também era superior a encontrada no quadro urbano.
Ciente do impacto causado pela obra, a Itaipu Binacional executava obras,
prestava serviços e cedia mão de obra aos municípios da região a fim de minimizar
este impacto através da potencialização dos recursos municipais. A ação de Itaipu
entretanto, dependia das relações políticas entre os administradores municipais e os
administradores da Usina. Este aspecto influenciou toda a região, já que os
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municípios disputavam entre si os privilégios de serviços obtidos através do tráfego
de influências, gerando uma potencialização desigual ou artificial dos recursos dos
municípios, distorcendo o processo de desenvolvimento regional. Neste contexto,
Foz do Iguaçu viu-se prejudicada, pois o número de intervenções realizadas no
município foi inferior aos impactos gerados pela construção da Usina.
6.3.1

ROYALITIES
Os royalties são uma compensação financeira aos governos do Brasil e do

Paraguai pela utilização do potencial hidráulico do Rio Paraná. Os critérios para a
distribuição dos royalties no Brasil foram estabelecidos pelo Decreto Federal nº. 1 /
1991, também conhecido como Lei dos Royalties.
Itaipu começou a produzir em 1985 e, até o início de 1991, a energia gerou
créditos de royalties unicamente ao Tesouro Nacional. O pagamento desses créditos
foi negociado para ocorrer entre 1992 e 2001. Com a criação da Lei dos Royalties,
em 1991, foram contemplados, além do Tesouro Nacional, outros órgãos federais,
os governos dos Estados do Paraná e Mato Grosso do Sul, 15 municípios
paranaenses e um sul – mato-grossense, afetados diretamente pela formação do
reservatório, e ainda vários Estados e municípios localizados a montante da usina.
No Paraná, os municípios que têm direito aos royalties são: Santa Helena,
Foz do Iguaçu, Itaipulândia, Diamante D’Oeste, Entre Rios do Oeste, Guaíra,
Marechal Cândido Rondon, Medianeira, Mercedes, Missal, Pato Bragado, São José
das Palmeiras, São Miguel do Iguaçu, Santa Terezinha de Itaipu e Terra Roxa.
Também tem direito ao benefício o Município de Mundo Novo, no Mato Grosso do
Sul.
No dia 31 de agosto de 2015, a Itaipu Binacional efetuou mais um repasse
de royalties ao Tesouro Nacional, no valor de USS 10,4 milhões (o equivalente a
cerca de R$ 36,50 milhões). Ao Governo do Paraná e aos 15 municípios
paranaenses que fazem divisa com o reservatório da Itaipu, destinam-se o
equivalente a US$ 7,8 milhões (cerca de R$ 27,38 milhões).
Com este repasse, veja como ficou aproximadamente o total recebido pelos
municípios lindeiros:
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TABELA 41: ROYALTES REPASSADOS POR ITAIPU EM 2015.
MUNICÍPIO
Foz do Iguaçu
Santa Terezinha de Itaipu
São Miguel do Iguaçu
Itaipulândia
Medianeira
Missal
Santa Helena
Diamante do Oeste
São José das Palmeiras
Marechal Cândido Rondon
Mercedes
Pato Bragado
Entre Rios do Oeste
Terra Roxa
Guaíra
Mundo Novo (MS)

REPASSE ATUAL (US$)
US$ 765,4 mil
US$ 158,9 mil
US$ 344,7 mil
US$ 681,5 mil
US$ 4,4 mil
US$ 151,9 mil
US$ 1.000,1 mil
US$ 21,3 mil
US$ 7,4 mil
US$ 212,5 mil
US$ 73,3 mil
US$ 147,8 mil
US$ 178,5 mil
US$ 6 mil
US$ 193,4 mil
US$ 55,8 mil

ACUMULADO (US$)
US$ 321 milhões
US$ 66,6 milhões
US$ 157 milhões
US$ 273,4 milhões
US$ 1,8 milhão
US$ 63,7 milhões
US$ 419,5 milhões
US$ 8,9 milhões
US$ 3 milhões
US$ 96 milhões
US$ 29,3 milhões
US$ 71,6 milhões
US$ 50 milhões
US$ 2,5 milhões
US$ 81,1 milhões
US$ 23,3 milhões
Fonte: Itaipu Binacional, 2015.

A distribuição dos royalties é proporcional à área alagada dos municípios,
com percentuais definidos pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).

TABELA 42: MUNICÍPIOS E SUAS RESPECTIVAS
MUNICIPIO
Diamante do Oeste
Entre Rios do Oeste
Foz do Iguaçu
Guaíra
Itaipulândia
Marechal Cândido Rondon
Medianeira
Mercedes
Missal
Mundo Novo
Pato Bragado
Santa Helena
Santa Terezinha de Itaipu
São José das Palmeiras
São Miguel do Iguaçu
Terra Roxa

ÁREAS ALAGADAS.
AREA ALAGADA (Km²)
5,62
32,90
201,84
51,01
179,73
56,04
1,16
19,32
40,07
14,71
47,07
263,76
41,90
1,94
90,91
1,58
Fonte: Itaipu Binacional, 2015.

Também têm direito aos royalties de Itaipu a Agência Nacional de Energia
Elétrica (Aneel), o Ministério do Meio Ambiente e Amazônia Legal, o Ministério de
Ciência e Tecnologia, o Ministério de Minas e Energia e o Fundo Nacional de
Desenvolvimento Científico e Tecnológico.
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No Paraguai, os recursos dos royalties são repassados ao Ministério de
Hacienda, que já recebeu, desde 1985, mais de US$ 4,6 bilhões. No Brasil, o
Tesouro Nacional recebeu mais de US$ 4,9 bilhões em royalties.
6.3.2

PROGRAMAS AMBIENTAIS
A Usina de Itaipu plantou nas margens do seu reservatório, nos últimos 19

anos, o equivalente a 60% de uma floresta do tamanho do Parque Nacional do
Iguaçu. Atualmente, 98% da Faixa de Proteção do Reservatório de Itaipu já está
reflorestada.
Esse mesmo índice de reconstituição da mata foi alcançado nas áreas dos
refúgios biológicos de Santa Helena e Bela Vista, onde a usina mantém e reproduz
espécies da fauna local. Já no Refúgio Biológico Binacional de Maracaju ainda falta
reflorestar 70% da área.
De toda a área desapropriada para a implantação do complexo hidrelétrico,
que vai de Guaíra a Foz do Iguaçu, 45% está ocupada por matas nativas ou
reflorestada, destinadas a proteger o Lago de Itaipu. Os demais 55% são ocupados
pelo próprio Lago. As áreas protegidas compreendem as reservas e refúgios
biológicos, com 40 mil hectares, e a Faixa de Proteção, com 60 mil hectares.
A Faixa de Proteção do Reservatório tem como objetivo reduzir o
assoreamento, a erosão e a poluição do lago. Barreira contra as enxurradas e o
vento, a faixa tem largura média de 217 metros e mais de 2.900 quilômetros de
extensão.
A recomposição da mata nativa às margens do Lago de Itaipu foi feita com
base em um levantamento realizado em 1976 sobre as florestas da região do Rio
Paraná. Desse trabalho nasceu o projeto Gralha Azul, que fixou as metas do
programa de reflorestamento. O estudo revelou que a margem brasileira do Rio
Paraná tinha apenas 23% de florestas e 24,7% de matas exploradas em fase de
regeneração natural, enquanto a agricultura já ocupava 50,3% das terras.
Ainda de acordo com esse levantamento, a área urbana e os projetos de
reflorestamento com pinus e eucalipto respondiam por apenas 2% do total da
margem brasileira do rio. No Paraguai, a situação era bem diferente. As florestas
ocupavam 81,5% da margem e a agricultura somente 13,1%. A área urbana
praticamente não existia e os campos naturais ocupavam 5%.
Para tentar solucionar um antigo problema de litígio entre Brasil e Paraguai,
a Itaipu Binacional criou uma faixa de proteção ambiental na fronteira entre Mundo
Novo (MS) e Salto del Guairá (Paraguai). Em menos de dez anos de trabalho
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intensivo de recuperação ambiental, a área - denominada Refúgio Biológico
Maracaju - foi totalmente reflorestada.
Desde

2003,

a

responsabilidade

socioambiental

integra

a

missão

institucional da Itaipu, um compromisso da empresa, seus empregados e
colaboradores com a sociedade e a vida no planeta.
6.3.3

COMPLEXTO TURÍSTICO DE ITAIPU
O Complexo Turístico de Itaipu consiste em um conjunto de atrativos

existentes na área ocupada pela Itaipu Binacional ou nas suas proximidades. O
Complexo é singular por apresentar características de um projeto finalístico e de
áreas funcionais.
Desde 2007, a Fundação PTI é responsável pela operação e gestão do
Complexo Turístico Itaipu (CTI), contribuindo para o desenvolvimento de tecnologias
de suporte à sua operação, práticas de educação para o turismo e aumento do fluxo
e permanência de visitantes nos diversos atrativos oferecidos pela Usina.
Com qualidade e inovação, a Fundação PTI implantou melhorias nos
atrativos e serviços turísticos do CTI, além de contribuir para o fortalecimento do
turismo na região e com a ampliação de oportunidades de emprego e renda.
Em 2012, o Complexo Turístico de Itaipu recebeu 529.735 visitantes, já o
ano de 2013 atingiu um número histórico com 642.562. Em 2014 o total de visitantes
foi de 542.392 visitantes.
O Complexo Turístico Itaipu é composto pelos atrativos e passeios, abaixo
relacionados:
I.

Canal da Piracema;

II.

Canal das Águas Bravas;

III.

Circuito Especial;

IV.

Ecomuseu de Itaipu;

V.

Iluminação da Barragem;

VI.

Memorial do Barrageiro;

VII. Polo Astronômico Casimiro Montenegro Filho;
VIII. Porto Kattamaram;
IX.

Refúgio Biológico Bela Vista;

X.

Test Drive Veículo Elétrico;

XI.

Visita Institucional Técnico-Científica; e

XII. Visita Panorâmica;
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PROGRAMAS E PROJETOS DO PARQUE TECNOLÓGICO DE ITAIPU
O Parque Tecnológico de Itaipu (PTI), implantou o Instituto de Tecnologia

em Automação e Informática (ITAI) é um espaço inovador que congrega projetos e
programas voltados para a inserção social, a geração de emprego e renda, a
geração e distribuição do conhecimento, em todos os seus níveis, assim como o
desenvolvimento e transferência de tecnologias, propiciando trocas de experiências
e integração entre pessoas para uma melhor compreensão e mudança da realidade.
Atualmente, o local que alojou milhares de operários que ajudaram a
construir a Usina reúne, em um ambiente compartilhado, aproximadamente mil
pessoas,

entre

funcionários,

estagiários,

parceiros,

jovens

empresários,

pesquisadores, professores e acadêmicos. Criado com a missão de ser um espaço
inovador, voltado ao desenvolvimento tecnológico e científico, empreendedorismo e
geração de emprego e renda, o PTI está crescendo de uma forma surpreendente. O
Parque já abriga várias empresas de base tecnológica, instituição de ensino superior
e entidades de pesquisa e apoio à pesquisa. Transformar o PTI em uma referência
de ensino, pesquisa e desenvolvimento tecnológico é a grande meta da Fundação
PTI, instituição privada, sem fins lucrativos, que foi criada em 2006 com o objetivo de
manter e operar o Parque, “contribuindo para o desenvolvimento regional, de forma
sustentada, por meio de atividades que propiciem o desenvolvimento institucional,
científico, tecnológico e de inovação, a difusão do conhecimento, a capacitação
profissional, e a geração de empresas, emprego e renda, interagindo, para esses
fins, com entidades públicas e privadas, acadêmicas e de pesquisa, de fomento e de
produção”.
O PTI tem como objetivo promover a integração dos países da América
Latina,

através

da

mobilização

de

entidades

governamentais,

entidades

representativas da sociedade civil organizada, das entidades acadêmicas,
instituições de pesquisa e entidades de fomento, visando o desenvolvimento
econômico, social e cultural, baseado na educação, ciência e tecnologia, geração de
emprego, trabalho e renda.
a)

Espaço de Desenvolvimento Empresarial

Objetivo: Geração de emprego e renda através do incentivo a criação e a
fixação de empresas de base tecnológica, no entorno do Parque Tecnológico Itaipu,
propiciando o desenvolvimento de novos processos, produtos e serviços inovadores.
Fazem parte do Espaço de Desenvolvimento Empresarial:
1) Fábrica de Empreendedores – Pré-Incubação
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2) Incubadora Empresarial Tecnológica Santos Dumont
3) Condomínio Empresarial
b)

Programa do Domínio Tecnológico Avançado
Objetivo: Formação de um ambiente favorável para a pesquisa científica e a
extensão no PTI e nas Instituições de Ensino Superior da região.
• Infraestrutura física para estudos, trabalhos, pesquisa e extensão.
• Bolsas e financiamentos no nível de graduação e pós-graduação.
• Acesso a pesquisadores e professores no nível adequado para a realização dos
trabalhos, pesquisas.
c)

Programa de Formação e Capacitação de Recursos Humanos
Objetivo: Este programa visa organizar, planejar, viabilizar e integrar o
desenvolvimento de cursos do ensino básico, técnicos, de graduação e pósgraduação nas áreas estratégicas da região
d)

Centro de Capacitação e Gestão do Conhecimento
Objetivo: Dotar o PTI de uma metodologia de aprendizagem que o torne
referência
em
Educação
Corporativa,
desenvolvendo
e
incentivando
empreendimentos especializados em tecnologias educacionais, principalmente as de
Ensino a Distância (EAD).
e)

Telecentros
Objetivo: Promover a inclusão digital de comunidades carentes e micro e
pequenos empresários, oferecendo não só o acesso como a capacitação para que
estes agentes possam utilizar a informática como meio de profissionalização e
acesso ao conhecimento.
f)

Programa de Integração Empresa Escola

Objetivo: Intermediação de estágios de estudantes de ensino superior e
ensino médio profissionalizante entre empresas e Instituições de Ensino. O
programa é desenvolvido pelo ITAI – Instituto de Tecnologia Aplicada e Inovação
em parceria com o Parque Tecnológico Itaipu.
g)
Centro de Referência em Fontes Alternativas de Energia Renovável CERFER
Objetivo: Consolidação de um Centro de Referência em Fontes de
Energia Renovável, que deverá se desenvolver através de um conjunto de
projetos estratégicos para a produção de conhecimento e de tecnologias na área
de fontes de energia renovável.
h)

Ñandeva - Centro de Cultura e Tecnologia para o Artesanato
www.pmfi.pr.gov.br
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ASPECTOS DE INFRAESTRUTURA, DOS SERVICOS E EQUIPAMENTOS
PÚBLICOS
Existe um nítido desequilíbrio na distribuição dos equipamentos de

infraestrutura e de serviços públicos dentro do perímetro urbano, com maior grau de
satisfação no quadrilátero urbano central e loteamentos próximos.
Os maiores problemas são observados nas concentrações dos bairros mais
distantes e habitados pela população mais pobre. Parte dos problemas de falta de
infraestrutura, principalmente na ligação da rede de água, esgoto e galerias de
águas pluviais, deve-se a licenças para implantação de loteamentos sem a
execução da infraestrutura mínima exigida.
7.1

REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
Segundo dados da SANEPAR, até abril/2006, 97,07% da população de Foz

do Iguaçu está sendo atendida com rede de abastecimento de água, a despeito de
uma capacidade de atendimento de 100%.Para o ano de 2015, não obtivemos
informação.
TABELA 43: EVOLUÇÃO DO ATENDIMENTO DE ÁGUA PARA A POPULAÇÃO DE FOZ DO
IGUAÇU

ANO

NÍVEL DE ATENDIMENTO
COM ÁGUA (%)

1991

61,70

1996

96,23

1999

98,45

2000

97,98

2001

99,17

2002

93,22

2003

94,23

2004

97,44

2005

97,02

2006

97,07

2015

-

Fonte: SANEPAR, 1991, 1999, 2000, 2001, 2002, 2005, 2006.

www.pmfi.pr.gov.br

Ano XX

Diário Oficial Nº 3.132 de 07 de agosto de 2017

Página 149 de 581

Em 1992, em decorrência da infraestrutura de abastecimento de água ter se
revelado incompatível com a demanda existente - resultado do crescimento
demográfico verificado no município - foi concluída pela SANEPAR a estação de
tratamento de água do lago Itaipu - ETA Vila “C” com capacidade máxima de
produção de 450 l/s.
Em 1998, foi concluído o projeto global de aproveitamento da ETA Vila “C”
com a execução dos anéis de distribuição e ampliação da capacidade de reserva,
normalizando o fornecimento de água e superando a crise do abastecimento de
água no município.
Em 2001, este mesmo complexo Vila C teve a sua planta ampliada com uma
nova unidade de tratamento, elevando a capacidade de produção para 750 litros por
segundo.
Em 1999, o sistema de água e esgoto de Foz do Iguaçu, em sua totalidade,
foi certificado como um Sistema de Gestão Ambiental (SGA), dentro dos critérios e
padrões da NBR ISO 14001. Em 2002, obteve nova certificação pela NBR ISO
14001. Da mesma forma, em 2005, a Sanepar obteve a 3ª certificação do seu SGA,
cujo escopo abrange todos os serviços prestados e atividades desenvolvidas pela
companhia no município.
Em 2001, a Câmara Municipal de Foz do Iguaçu, aprovou a lei que autoriza
o município a instituir a Agência Reguladora de Saneamento de Foz do Iguaçu /
ARESFI, como órgão permanente de natureza contábil e fiscal, responsável pela
criação e fiscalização de mecanismos de controle sobre o sistema de saneamento
do município.
O Sistema de Fornecimento de Água Potável deverá ser proporcional ao
Sistema de esgotamento existente, que, de acordo com os dados fornecidos pelo
cliente, foram

projetados

centros de Reservação de Água Potável (RAP’s) à

montante das Bacias e, novos pontos de Estação Elevatória de Esgoto (ELE’s) em
pontos à jusante de cada Bacia, conforme as figuras 15 e 16 ilustrativas abaixo:
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FIGURA 16.: POSICIONAMENTO DOS RESERVATÓRIOS APOIADOS RAP

Fonte: SANEPAR, 2016.
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FIGURA 17.: POSICIONAMENTO DE ETE´S

Fonte: SANEPAR, 2016.
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O projeto da Estação Elevatória de Esgoto “EEE CARIMÃ”, localizada
próximo ao Rio Paraná, com coordenadas: N=7168789.410 E=745893.167, poderá
ser dimensionada para atender ao plano estratégico na região do Bairro de Bourbon,
que apesar de apresentar características rurais pela sua baixa densidade
demográfica, deverá atender às diretrizes do plano estratégico, que estabelece um
núcleo de centralização nessa região.
Os projetos de Estações Elevatórias de Esgoto “EEE -12.1 e EEE 12.2”,
localizadas respectivamente pelas coordenadas N=7182668.379 E=742409.386 e
N=7183731.197 E=744803.872, poderão atender a região Norte em conjunto com a
Estação Elevatória de Esgoto existente de Três Lagoas, sendo direcionadas para a
Estação de Tratamento de Esgoto de Três Lagoas (ETE-8-TRÊS LAGOAS). Este
bairro apresenta uma alta densidade demográfica. Com o estabelecimento de um
núcleo de centralização e do corredor estratégico de mobilidade na região,
provavelmente ocorrerá um aumento populacional na região e consequentemente
um aumento da produção de efluente doméstico. Os demais bairros da região em
estudo, tais como: Morumbi, Itamaraty, Vila Portes, Centro e Cataratas, apresentam
dispositivos de captação de esgotos bem distribuídos, mas, independentemente
destas considerações, haverá necessidade da verificação do sistema existente,
englobando itens como: Tamanho da Bomba das “EEE” e Diâmetros de tubulações
de Sucção e de Recalque.
As Estações de tratamento de Esgotos (ETE’s), tais como: ETE-2-OURO
VERDE(N= 7170260.339 E= 742242.557), ETE-9-IATE CLUBE (N=7171335.459
E=742931.358), ETE-3-BEIRA-RIO(N=7173969.914 E=741787.867) e a ETE-5JURIPA(N=7177176.653 E= 741996.130), atendem aos bairros onde será aplicado o
Planejamento Estratégico, contudo, deverá ser prevista e calculada a demanda de
produção de esgoto, considerando a nova concepção e a estimativa de aumento
populacional na região pois, de acordo com os dados fornecidos e pela falta de
dados para este fim, não foram definidas estas estimativas de demanda de produção
de efluentes domésticos. (Plano Estratégico Urbanístico de Foz do Iguaçu – PEU).
Segundo dados da SANEPAR, atualmente, o abastecimento de água de Foz
de Iguaçu é feito pelas unidades a seguir:
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 Estação elevatória de água bruta: são duas unidades dispostas nos
mananciais superficiais, rio Tamanduá e lago Itaipu, para recalque da água bruta até
a unidade de tratamento.
 Captação subterrânea: todas as captações de águas subterrâneas com
poços profundos para abastecimento urbano foram desativadas, sendo que,
atualmente, este tipo de fonte é utilizado, em Foz do Iguaçu, apenas para
abastecimento às comunidades rurais do município, por meio do Programa de
Saneamento Rural da Sanepar.
 Estações de tratamento de água (2 unidades): para tratamento das águas
superficiais captadas nos rios Tamanduá e no Lago Itaipu, respectivamente. A ETA
Tamanduá - com dois módulos iguais de 175 l/s cada - abastece 35% da população.
A ETA Lago Itaipu - com capacidade de produção de 750 l/s - corresponde a 65% do
abastecimento.
A capacidade máxima do sistema de produção, com a inclusão do módulo II
da ETA Vila “C”, é estimada em quase 3 (três) milhões de metros cúbicos mensais,
sendo assim distribuído:
 ETA Vila “C” - Lago Itaipu:

1.944.000 metros cúbicos.

 ETA Tamanduá:

907.000 metros cúbicos

A rede de distribuição conta com uma extensão aproximada de 1.050.971
metros de rede. Em abril de 2006, o sistema contava com 58.487 ligações
domiciliares residenciais de água, o que representava 91,46% do total de 63.950
ligações prediais, incluindo as comerciais, industriais e órgãos públicos, existentes
no município. Já, quanto ao número de economias (unidades residenciais ou
comerciais) atendidas com abastecimento de água, a categoria residencial
representava 90,75% das 79.186 economias totais abastecidas.
Nos últimos 10 anos, o sistema aumentou
ligações. Deste total,

22,84%, totalizando 82.884

91,47% são ligações residenciais, 7,00% são comerciais,

0,16% industriais, 0,85% são Utilidade Pública e 0,52 são ligações do Poder Público.
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TABELA 44: EVOLUÇÃO DO NÚMERO DE LIGAÇÕES PREDIAIS AO SISTEMA DE
ABASTECIMENTO DE ÁGUA
ANO
Nº DE LIGAÇÕES
1990
24.199
1991
26.852
1992
33.971
1993
35.775
1994
39.348
1995
42.048
1996
49.974
1997
52.818
1998
55.115
1999
56.886
2000
58.849
2001
60.296
2002
60.963
2003
61.253
2004
62.748
2005
63.626
2006
63.950
2007
66.615
2015
82.884
Fonte: SANEPAR, 1992-2006./ Para o ano de 2015: IBGE. Posição dos dados, no site do IBGE, 05
de outubro de 2016.
TABELA 45: ABASTECIMENTO DE ÁGUA SEGUNDO AS CATEGORIAS
2007
CATEGORIAS
Residencial
Comercial
Industriais
Utilidade Pública
Poder Público
TOTAL

Unidades
Atendidas
75.776
6.640
110
553
325
83.404

2015
Ligações
60.883
4.750
109
549
324
66.615

Unidades
Atendidas
91.597
7.868
167
704
416
100.752

Ligações
75.807
5.796
166
700
415
82.884

Fonte: IBGE. Posição dos dados, no site do IBGE, 05 de outubro de 2016.

7.2

ESGOTAMENTO SANITÁRIO
O sistema de esgotamento sanitário, assim como o de abastecimento de

água, de Foz do Iguaçu está sob a gestão da Companhia de Saneamento do Paraná
- SANEPAR, com concessão do serviço até o ano 2041.
O Sistema de Esgotamento Sanitário de Foz do Iguaçu está constituído por
um conjunto de unidades destinadas à coleta, transporte, tratamento e disposição
final dos esgotos. É utilizado o sistema separador absoluto, recebendo unicamente
esgotos sanitários domiciliares, pois existe outro sistema independente para as
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águas pluviais. O sistema tem por objetivo o afastamento dos esgotos e a disposição
adequada dos efluentes líquidos e sólidos resultantes dos processos de tratamento.
A coleta dos esgotos gerados nos domicílios era feita em 2006 por meio de
42.038 ramais prediais, conectados a uma rede coletora com extensão aproximada
de 585.301 metros.
Atualmente (2006), são coletados cerca de 26.000 metros cúbicos de
esgotos por dia. A evolução das unidades de coleta do sistema de esgotamento
sanitário pode ser visualizada nos quadros a seguir:
TABELA 46: EVOLUÇÃO DO Nº DE LIGAÇÕES E EXTENSÃO DA REDE DE ESGOTO
ANO
Nº DE LIGAÇÕES
EXTENSÃO DA REDE (m)
1992
7.328
149.150
1993
7.375
151.243
1994
1.593
156.649
1995
8.201
165.937
1996
9.200
177.073
1997
9.280
177.642
1998
10.717
196.610
1999
19.938
215.579
2000
18.972
250.141
2001
24.019
309.297
2002
24.108
309.925
2003
25.455
497.967
2004
25.909
499.222
2005
26.258
500.667
2006
29.410
585.301
Fonte: SANEPAR, 1992 – 2006.
TABELA 47: POPULAÇÃO ATENDIDA COM COLETA E REMOÇÃO DO ESGOTO
NIVEL DE ATENDIMENTO COM COLETA
ANO
E REMOCAO DE ESGOTO (%)
1998
24,77
1999
29,65
2000
37,48
2001
45,78
2002
42,84
2003
44,68
2004
45,98
2005
45,54
2006
50,00
Fonte: SANEPAR, 1998-2006.
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Para o transporte dos esgotos coletados até os pontos de tratamento, além
dos 585,3 quilômetros de redes, o sistema de esgotamento sanitário conta com 11
estações elevatórias de esgotos.
O sistema de tratamento de esgotos de Foz do Iguaçu é constituído por
unidades de tratamento identificadas como Reatores Anaeróbios de Lodo Fluidizado
- RALF, onde são dispostos os esgotos coletados após passarem por um tratamento
preliminar - gradeamento e desarenação.

TABELA 48: POPULAÇÃO ATENDIDA COM TRATAMENTO DE ESGOTO
NIVEL DE ATENDIMENTO COM
ANO
TRATAMENTO DE ESGOTO (%)
1998

51,80

1999

89,81

2000

95,45

2001

97,79

2002

97,77

2003

97,86

2004

97,83

2005

97,91

2006

98,10

Fonte: SANEPAR, 1998-2006.

Nas áreas urbanas atendidas com galerias de água pluviais, a constatação é
a de um número de ligações clandestinas de esgoto residencial (ou mesmo de
restaurantes, hotéis e outros estabelecimentos comerciais) nas galerias. Estes
sistemas lançam o líquido contaminado, diretamente nos cursos d’água que cortam
a cidade.
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TABELA 49: EVOLUÇÃO DO NÚMERO DE DOMICÍLIOS ATENDIDOS PELO SISTEMA DE
ESGOTAMENTO SANITÁRIO.
ANO

Nº DE DOMICÍLIOS

POPULAÇÃO ATENDIDA

1992

11.949

42.806

1993

12.198

42.963

1994

13.367

47.098

1995

14.647

49.580

1996

15.790

51.796

1997

17.002

55.146

1998

19.146

63.008

1999

23.297

77.505

2000

29.837

101.318

2001

35.909

121.645

2002

35.567

116.554

2003

37.150

124.359

2004

37.660

129.410

2005

38.383

131.134

2006

42.038

144.351

2010

49.754

166.740

Fonte: SANEPAR, 1992-2006. / IBGE. Posição dos dados, no site do IBGE, 05 de outubro de 2016.
TABELA 50: DISTRIBUIÇÃO DAS ECONOMIAS DE ESGOTO ATENDIDAS POR CATEGORIA

2007
CATEGORIAS

Residencial

Unidades
Atendidas

2015
Ligações

46.325

34.327

Comercial

5.256

3.484

Industriais

53

52

Utilidade Pública

308

306

Poder Público

194

193

52.136

38.362

TOTAL

Unidades
Atendidas
67.981

53.037

6.859

4.821

74

74

463

459

288

289

75.665

58.680

Fonte: IBGE. Posição dos dados, no site do IBGE, 05 de outubro de 2016.
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DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS

A meso e microdrenagem são feitas por redes de coletores do tipo
separadora, com coletores para transportar somente água de chuva. O total dessa
rede alcança 108 km, dos quais 80 km são para mesodrenagem e 28 km para
microdrenagem.
Tal sistema de drenagem urbana é submetido à manutenção e conservação
periódica, por meio das seguintes atividades:
 Limpeza e desobstrução dos dispositivos de captação das águas;
 Limpeza e desobstrução de galerias;
 Dragagem e limpeza de canais;
 Varrição e limpeza de vias.
O elevado nível de impermeabilização no perímetro urbano, com 1/3 das
vias pavimentadas, leva a que o sistema de drenagem nessa área seja a integração
do escoamento superficial com a rede subterrânea de galerias, onde os percentuais
de drenagem superficial e subterrânea oscilam entre 25% a 50%.
Há áreas no perímetro urbano que por questões de segurança exigem obras
de drenagem especial As atividades e obras de drenagem urbana são suportadas
financeiramente pelo Governo Municipal, que reserva de 5% a 10% do orçamento
municipal para esse fim.
As principais drenagens naturais estão nas microbacias do rio Monjolo (que
recebe grande volume de contribuição de água das galerias), seguido do M’Boicy,
Almada e Carimã.
A erosão por transporte pluvial não se faz sentir de forma significativa nas
vias, mas é forte junto as encostas do rio Paraná onde predominam as ocupações
clandestinas.

Foto: 01 – Avenida das Cataratas
www.pmfi.pr.gov.br

Fonte: SMPU, 2016.
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Foto: 02 – Avenida República Argentina
Fonte: SMPU, 2016.

7.3.1

ANÁLISE DA MICRODRENAGEM EXISTENTE
Como não há dados suficientes para a análise da drenagem existente da

região, tais como: diâmetro de tubos, galerias, declividades, rugosidades e
comprimentos, a análise foi feita à partir das áreas impermeáveis previstas no
planejamento estratégico da região, tendo em vista o crescimento populacional e as
áreas de maior impacto nas galerias existentes. Foram realizadas análises pontuais
em cada bairro, analisando e apresentando possíveis soluções ao impacto que o
aumento populacional dos novos núcleos das centralidades e corredores
estratégicos possam causar nas galerias de águas pluviais existentes, assim como
na necessidade de dimensionamento de dispositivos de drenagem para regiões
“carentes” de infraestrutura. Segue abaixo as análises pontuais de cada uma das
regiões definidas pelo plano de centralidades do PEU – Plano Estratégica
Urbanístico de Foz do Iguaçu:

a)

Três Lagoas:
De acordo com o planejamento estratégico do município, a região de “Três

Lagoas” apresenta áreas impermeáveis de loteamentos que necessitam de
www.pmfi.pr.gov.br
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dimensionamento de dispositivos de drenagem e, também, de uma análise de
suficiência das galerias existentes por conta do aumento de áreas de contribuição.
FIGURA 18.: ÁREAS COM INSUFICIÊNCIA DE DRENAGEM

Fonte: Plano Estratégico de Foz do Iguaçu – 2016.

b)

Morumbi:
A região do “Morumbi” apresenta áreas impermeáveis no núcleo das novas

centralidades, bem como nos corredores estratégicos (áreas próximas à rodovia)
que necessitam de dimensionamento de dispositivos de drenagem e, também, de
uma análise de suficiência das galerias existentes por conta do aumento de áreas de
contribuição.
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FIGURA 19.: ÁREAS COM INSUFICIÊNCIA DE DRENAGEM – MORUMBI

Fonte: Plano Estratégico de Foz do Iguaçu – 2016.

c)

Vila A:
Na “Vila A” há redes existentes de galerias de águas pluviais bem

distribuídas nos loteamentos existentes que não necessitam de dimensionamento de
dispositivos de drenagem mas, independentemente disso, será necessária uma
análise de suficiência das galerias existentes por conta do aumento de áreas de
contribuição na região dos corredores estratégicos e de regiões próximas ao núcleo
da nova centralidade prevista no planejamento estratégico.
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FIGURA 20.: ÁREAS COM INSUFICIÊNCIA DE DRENAGEM – VILA A

Fonte: Plano Estratégico de Foz do Iguaçu – 2016.

d)

Vila Portes:
Na região de “Vila Portes” há redes existentes de galerias de águas pluviais

bem

distribuídas

nos

loteamentos

existentes

que

não

necessitam

de

dimensionamento de dispositivos de drenagem, mas também, possui uma área ao
sudoeste do núcleo da centralidade, estipulada no planejamento estratégico, que
necessita de drenagem por tratar-se de uma área consideravelmente ampla onde
não há cadastro de galerias. Além disso, será necessário analisar a suficiência das
galerias existentes, por conta do aumento de áreas de contribuição nas regiões
próximas ao núcleo da nova centralidade prevista no planejamento estratégico.
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FIGURA 21.: ÁREAS COM INSUFICIÊNCIA DE DRENAGEM – VILA PORTES

Fonte: Plano Estratégico de Foz do Iguaçu – 2016.

e)

Itamaraty:
A região do “Itamaraty” atualmente apresenta uma densidade demográfica

baixa e poucas áreas impermeáveis, mas, o planejamento estratégico prevê um
aumento populacional na região, fator que poderá contribuir consideravelmente para
o aumento de áreas impermeáveis, fazendo com que as poucas redes de galerias e
dispositivos de águas pluviais tornem-se insuficientes para a região, bem como nos
corredores

estratégicos

(áreas

próximas

à

rodovia).

Será

necessário

o

dimensionamento de dispositivos de drenagem e, também, uma análise de
suficiência das galerias existentes por conta do aumento de áreas de contribuição.
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FIGURA 22.: ÁREAS COM INSUFICIÊNCIA DE DRENAGEM – BAIRRO ITAMARATY

Fonte: Plano Estratégico de Foz do Iguaçu – 2016.

f)

Centro:
Na região do “Centro” as redes existentes de galerias de águas pluviais são

bem distribuídas, essas águas são lançadas no Rio M’ Boicy (afluente do Rio
Paraná), sendo assim, esta região não necessita de dimensionamento de
dispositivos de drenagem, mas, independentemente disso, será necessária uma
análise de suficiência das galerias existentes por conta do aumento de áreas de
contribuição na região dos corredores estratégicos e de regiões próximas ao núcleo
da centralidade prevista no planejamento estratégico.
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FIGURA 23.: ÁREAS COM INSUFICIÊNCIA DE DRENAGEM – CENTRO

Fonte: Plano Estratégico de Foz do Iguaçu – 2016.

g)

Dom Pedro:
A região de “Dom Pedro” conta com redes de galerias de águas pluviais

suficientes, sendo assim, esta região não necessita de dimensionamento de
dispositivos de drenagem, mas, independentemente disso, será necessária uma
análise de suficiência das galerias existentes, por conta do aumento de áreas de
contribuição na região dos corredores estratégicos e de regiões próximas ao núcleo
da centralidade prevista no planejamento estratégico.
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FIGURA 24.: ÁREAS COM INSUFICIÊNCIA DE DRENAGEM – DOM PEDRO

Fonte: Plano Estratégico de Foz do Iguaçu – 2016.

h)

Bourbon:
A região do “Bourbon” é uma área rural e de alta permeabilidade do solo, de

acordo com o planejamento estratégico dessa região, haverá um núcleo que
necessitará de dimensionamento de redes de águas pluviais, nas demais regiões
não será necessário o dimensionamento de dispositivos de drenagem, mas,
independentemente disso, será necessária uma análise de suficiência das galerias
existentes por conta do aumento de áreas de contribuição nas regiões próximas ao
núcleo da centralidade prevista no planejamento estratégico.
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FIGURA 25.: ÁREAS COM INSUFICIÊNCIA DE DRENAGEM – BOURBON

Fonte: Plano Estratégico de Foz do Iguaçu – 2016.

i)

Cataratas:
Na região de “Cataratas” há redes de galerias de águas pluviais bem

distribuídas nos loteamentos existentes, que não necessitam de dimensionamento e
dispositivos de drenagem. Com exceção de uma área específica à sudeste o núcleo
da centralidade, que necessita de drenagem por tratar-se de uma área
consideravelmente ampla onde não há cadastro de galerias existentes. Além disso,
será necessária uma análise de suficiência das galerias existentes por conta do
aumento de áreas de contribuição nas regiões próximas ao núcleo da centralidade
prevista no planejamento estratégico.
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FIGURA 26.: ÁREAS COM INSUFICIÊNCIA DE DRENAGEM – CATARATAS

Fonte: Plano Estratégico de Foz do Iguaçu – 2016.

7.3.2

ANÁLISES HIDROLÓGICAS
A região em estudo possui uma hidrografia abundante, sendo banhada por

importantes rios, tais como: Rio Paraná, Rio Iguaçu e o Lago de Itaipu (Próximo ao
Parque Nacional do Iguaçu), e, importantes afluentes destes Rios que cruzam a
cidade, tais como: Mathias Almada, M’ Boicy e Rio Tamanduá.
De acordo com o planejamento estratégico da região, os afluentes podem
sofrer um aumento de vazão devido ao crescimento populacional e principalmente
com o aumento de áreas impermeáveis. Sendo assim, deverá ser previsto um
estudo hidrológico para estes afluentes, a fim de verificar se as calhas desses Rios
suportam uma vazão de TR=100anos, caso contrário, deverão ser adotadas
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medidas adequadas para evitar enchentes e inundações, principalmente nas regiões
próximas ao núcleo das centralidades propostas no planejamento estratégico.

7.4

ENERGIA ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA
A COPEL é a empresa concessionária de fornecimento de energia elétrica a

Foz do Iguaçu, fazendo parte do Sistema Elétrico interligado Sul-Sudeste que
possibilita realizar intercâmbio de energia elétrica com todos os demais.
A interligação do município com o restante do sistema se dá através de linha
de transmissão que a interliga a subestação de Foz do Iguaçu, com a de Cascavel.
O Paraná dispõe de uma potência instalada em unidades geradoras de
energia elétrica de 8.126 MW. Desse total, cerca de 7.994 MW (97,9%)
correspondem a usinas hidrelétricas. A usina de Itaipu, localizada no município, é
responsável pela geração de 3.500 MW (potência gerada no lado brasileiro).
Porém, ao contrário do que se faz supor, a energia gerada na Hidrelétrica de
Itaipu não é transformada para o fornecimento local. Partindo da subestação de
Furnas, onde ela é transformada em corrente contínua, segue em duas linhas de
transmissão até a subestação de Manoel Ribas, e desta para São Roque, no estado
de São Paulo, que representa o maior estado consumidor dessa energia produzida
por Itaipu.
Apesar da confiabilidade do sistema integrado, a cidade de Foz do Iguaçu é
temporariamente surpreendida com a falta de fornecimento de energia, em virtude
de fatores atmosféricos. Outro fator que contribui para a interrupção do fornecimento
é a falta de mais subestações rebaixadoras de tensão que possam atender o
crescimento na demanda verificado nos últimos anos.
A fim de adequar seus serviços à situação de falta de fornecimento de
energia, alguns hotéis possuem geradores de emergência para garantir o
fornecimento de energia. Em uma cidade turística e de muito calor, como Foz do
Iguaçu, a falta de energia elétrica ou a queda de um dos troncos de transmissão,
provoca imensos transtornos às atividades de hotelaria e restaurantes, pois o uso do
ar condicionado e de outros eletrodomésticos tem grande influência na qualidade do
serviço pré-prestado neste setor econômico.
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O fornecimento de energia à população é um dos poucos serviços que
atingem quase 100% de atendimento, aliás, um índice normal no estado do Paraná.
Já a iluminação pública é ainda deficiente ou inadequada em algumas regiões da
cidade. Alguns dos problemas surgem em consequência da poda inadequada das
árvores que obstruem a iluminação alta. Porém, estes aspectos poderiam ser
resolvidos com o uso de luminárias projetadas adequadamente, combinado com
projetos de paisagismo e arborização adequados.
TABELA 51: DADOS DA REDE URBANA E RURAL

Tensões
Primárias
Sistema trifásico
Tensões
Secundárias
Tensões
Primárias
Sistema
Monofásico
Tensões
Secundárias
Frequência
Urbana
Quilometragens da Urbana
Rede Primária
Rural
Rural
Quilometragem da Urbana
Rede Secundária
Rural

13,8 kV e
34,5 kV
220/127 V
13,8 kV e
34,5 kV
254/127V
60 Hz
13,8 kV
34,5 kV
13,8 kV
34,5 kV
-

503 km
65 km
98 km
114 km
939 km
180 km

Fonte: Copel, 2006.
Nota: kV: Quilovolt
V: Volt
Hz: Hertz
Km: Quilômetros

7.4.1

POSIÇÕES DE DEMANDA, METODOLOGIA E CAPACIDADE DA
SUBESTAÇÃO
A metodologia adotada para determinação das previsões de demanda para

as subestações da Copel tem como base a estimativa do consumo de energia por
classe de consumo das localidades pertencentes à subestação, bem como a curva
de carga característica de cada classe. Com a estimativa do consumo por classe e
através da curva de carga característica, a energia é transformada em demanda
horária. Além deste processo matemático e estatístico são obtidas informações (em
questionários e entrevistas) nos centros regionais sobre as expectativas de
crescimento e o aumento e entrada de novas cargas.
www.pmfi.pr.gov.br
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O Município de Foz do Iguaçu é parte constituinte do sistema de distribuição
da Copel, sendo alimentado principalmente através das subestações: Foz do Iguaçu
(138/69/34,5/13,8 kV – 104,17 MVA), Vila Yolanda (138/13,8 kV – 90,34 MVA),
Portal (34,5/13,8 kV – 14 MVA), Unioeste (34,5/13,8 kV – 14 MVA), Aeroporto
(34,5/13,8 kV – 7 MVA).
A demanda máxima estimada para o município em 2005 foi de 90 MW.
Pelos estudos elétricos elaborados pela área de Planejamento da Distribuição e em
função do crescimento da demanda deste município, estão caracterizadas obras de
aumento de potência de transformação, sendo a de maior destaque a operação em
138 kV da subestação Portal.
Para todo aumento expressivo de carga deve-se levar em consideração a
dinâmica do sistema elétrico além de uma análise específica da área de Engenharia
de Distribuição da Copel.

7.4.2

CONDIÇÕES E CRITÉRIOS PARA UTILIZAÇÃO DAS FAIXAS DE
DOMÍNIO
A Rede de Distribuição Rural (até 34,5 kV)possui uma largura da faixa de 6

(seis) metros. Já a Rede de Distribuição Urbana (até 34,5 kV) possui um
afastamento mínimo horizontal entre condutores e edificações entre 1 (um) e 1,70
(um metro e setenta centímetros) metros (conforme a situação).
TABELA 52: CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MUNICÍPIO

ANO
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2007
2015
Janeiro a
Setembro
/ 2016

Residencial

Industrial

176.052
167.609
163.481
162.381
161.381
166.584
180.842
245.055

10.468
10.940
9.856
8.964
9.732
9.913
10.999
13.894

178.744

10.128

CONSUMO POR CLASSE (MWh)
Poder Iluminação Serviço
Comercial Rural
Próprio
Público
Pública
Público
137.065 4.272
16.197
20.505
9.172
372
135.214 4.303
13.113
20.296
9.519
340
127.606 3.732
13.496
20.440
9.435
371
130.331 2.986
13.385
20.580 10.558
329
140.712 3.476
13.157
20.920 10.169
331
147.589 3.533
15.913
21.730 10.998
383
153.731 3.963
53.463
223.876 6.053
27.023
26.837 11.876
411
153.901

4.022

19.045

Fonte: COPEL, 2006 – 2016.
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20.288

8.975

215

TOTAL
374.103
361.334
348.417
349.514
359.878
376.643
402.998
555.024
395.318
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TABELA 53: NÚMERO DE CONSUMIDORES DE ENERGIA ELÉTRICA DO MUNICÍPIO
NÚMERO DE CONSUMIDORES POR CLASSE
Rural

Poder
Público
358
358
369
377
395
428

Iluminação
Serviço
Pública
Público
5
32
5
33
10
36
10
32
111
32
112
30
643

ANO

Residencial

Industrial

Comercial

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2007
Dez/
2015
Set/
2016

67.022
70.178
70.258
71.532
72.239
72.957
75.727

847
852
728
733
803
966
986

7.859
8.223
8.065
8.358
9.086
8.983
9.180

730
760
597
589
631
618
645

90.985

1.105

11.371

944

711

160

92.079

1.151

11.452

936

707

161

Próprio

TOTAL

8
5
6
6
5
5

76.861
80.414
80.069
81.637
83.302
84.099
87.181

39

8

105.323

40

8

106.534

Fonte: COPEL, 2006 – 2016.

TABELA 54: CONSUMO MÉDIO DA POPULAÇÃO
INDICADOR/ANO
2000
2001
Consumo
médio
(Kwh/mês)
166
156
residencial
Consumo médio
(Kwh/mês)
–
12942 13.436
industrial
Consumo
médio
(Kwh/mês)
882
884
comercial

2002

2003

2004

2005

2007

152

150

149

151

180

13.573

12.286

11.875

10.117

10,99

901

927

946

986

-

Fonte: COPEL, 2006. Para o ano de 2007: IBGE, posição dos dados, no site do IBGE, 05 de outubro de 2016.

7.5

COLETA DE LIXO E LIMPEZA PÚBLICA
O lixo domiciliar urbano, constitui a maior parte dos resíduos coletados. A sua

quantidade

e

característica

estão

ligadas,

respectivamente,

à

densidade

demográfica por área e às atividades geradoras.
O lixo especial, isto é, o lixo séptico (dos hospitais, ambulatórios, farmácias),
bem como aquele produzido no aeroporto ou nas indústrias, representam uma
quantidade não expressiva para Foz do Iguaçu. Porém, o problema que se põe é
quanto ao seu manuseio e sua eliminação como forma de controle contra a
propagação de doenças e epidemias.
A gestão do Sistema de Limpeza Pública é da alçada da administração direta
do Poder Público Municipal de Foz do Iguaçu. A Prefeitura Municipal é a
responsável pela execução dos serviços e o faz por meio da Divisão de Limpeza
Pública, órgão da Estrutura Organizacional do Poder Executivo Municipal. Essa

www.pmfi.pr.gov.br

Ano XX

Diário Oficial Nº 3.132 de 07 de agosto de 2017

Página 173 de 581

divisão é integrante do Departamento de Serviços Urbanos, no âmbito da Secretaria
Municipal de Obras.
Os serviços de limpeza urbana são terceirizados pela Prefeitura, todavia o
acompanhamento e fiscalização dos serviços são exercidos pela Secretaria
Municipal de Obras.
A Coleta seletiva de lixo é exercida pela Divisão de Coleta Seletiva, do
Departamento de Desenvolvimento Sustentável no âmbito da Secretaria Municipal
do Meio Ambiente.
Foz do Iguaçu, com uma população urbana alcançando mais de 98% da
população total, gera uma quantidade de lixo domiciliar e comercial de 230
toneladas/dia. A coleta do lixo atende 99% dos domicílios urbanos e os
estabelecimentos comerciais. Na área central, a coleta residencial e comercial é
diária. Em bairros de médio porte é feita 3 vezes por semana, e em bairros menores
e favelas, a coleta ocorre 2 vezes por semana.
Atualmente (2016), a coleta de resíduos comuns e parte do reciclável é
realizada por uma empresa terceirizada. As demais áreas do município não
atendidas pela empresa terceirizada na coleta de lixo reciclável, é realizada pela
Cooperativa dos Agentes Ambientais de Foz do Iguaçu – COAAFI. Esta cooperativa
foi fundada em 08 de fevereiro de 2002. Estatuariamente a COAAFI tem por
finalidade social: “promover, desenvolver, defender e assegurar os interesses
econômicos e o bem estar socioeducativo de seus associados, proporcionando o
exercício e o aprimoramento da atividade profissional dos associados”. A COOAFI
possui em funcionamento 09 (nove) Centros de Triagem situados em regiões préestabelecidas no Programa Municipal de Coleta Seletiva de Foz do Iguaçu:

9.

1.

Campos do Iguaçu;

2.

Profilurb II;

3.

Jardim Petrópolis;

4.

Cidade Nova;

5.

Jardim Califórnia;

6.

Jardim Canadá;

7.

Morumbi III;

8.

Vila “C”;

Jardim Graúna.
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TABELA 55: COLETA DE LIXO COMERCIAL E RESIDENCIAL
Mês
2001
2002
2003

2004
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2005

Janeiro

5.517,88 ton.

5.317,51 ton.

5.648,91 ton.

5.260,39 ton.

5.914,29ton.

Fevereiro

4.664,40 ton.

4.539,88 ton.

4.443,60 ton.

4.462,80 ton.

4.828,40ton.

Março

4.825,08 ton.

4.825,84 ton.

4.637,34 ton.

4.923,80 ton.

4.730,40ton.

Abril

4.670,74ton.

4.917,74ton.

4.426,12 ton.

4.658,56 ton.

4.794,85ton.

Maio

4.718,98 ton.

4.858,03 ton.

4.522,00 ton.

4.758,14 ton.

5.008,61ton.

Junho

4.582,10 ton.

4.458,01 ton.

4.389,61 ton.

4.908,02 ton.

4.791,47ton.

Julho

4.969,30 ton.

4.844,36 ton.

4.587,02 ton.

4.925,62 ton.

4.779,12ton.

Agosto

4.941,47 ton.

4.235,14 ton.

4.718,02 ton.

5.110,43ton.

Setembro

5.023,64 ton.
4.559,97 ton.

4.566,78 ton.

4.642,84 ton.

4.870,34 ton.

4.833,69ton.

Outubro

5.296,90 ton.

5.075,55ton.

4.884,99 ton.

5.004,17 ton.

5.714,80ton.

Novembro

5.080,74 ton.

4.800,51 ton.

4.692,76 ton.

5.039,93 ton.

5.356,04ton.

Dezembro

5.644,67 ton.

5.615,36ton.

5.731,96 ton.

5.440,38 ton.

6.151.98ton.

Total

59.554,40ton.

58.761,04ton.

56.841,99ton.

Média mensal

4.962,86ton.

4.736,83ton.

4896,75ton.

58.970,17ton.
4.914,18ton.

62.014,08ton.
5.167,84ton.

Fonte: SMOB, 2006.

Há coleta de entulhos e de bens móveis inúteis, na quantidade de 90
toneladas/dia por empresas particulares de coleta de entulho por meio de caixas
estacionárias.
TABELA 56: COLETA DE ENTULHOS (INERTES)
Mês
2001
2002

2003

2004

2005

Janeiro

-

5.424,46ton.

4.601,08 ton.

7.565,89 ton.

7.668,91ton.

Fevereiro

-

5.582,82 ton.

7.255,06 ton.

8.731,43 ton.

2.135,60ton.

Março

1.657,03 ton.

5.740,77 ton.

4.932,28 ton.

9.362,66 ton.

3.101,54ton.

Abril

3.251,04ton.

11.039,18 ton.

4.341,49 ton.

9.677,84 ton.

3.142,18ton.

Maio

3.476,36 ton.

7.699,25 ton.

4.379,16 ton.

6.867,24 ton.

Junho

2.456,45 ton.

5.067,67 ton.

4.405,25 ton.

6.585,19 ton.

2.977,69ton.
3.434,01ton.

Julho

4.591,78 ton.

7.587,97 ton.

5.285,17 ton.

7.112,59 ton.

3.907,83ton.

Agosto

3.316,52 ton.

4.633,77 ton.

4.964,62 ton.

7.495,62 ton.

4.974,21ton.

Setembro

2.829,25 ton.

3.688,33 ton.

6.943,13 ton.

6.228,03 ton.

4.024,34ton.

Outubro

6.027,19 ton.

4.460,36 ton.

9.044,64 ton.

5.021,33 ton.

3.798,38ton.

Novembro

4.473,45 ton.

3.759,30 ton.

8.225,95 ton.

3.987,16 ton.

3.905,50ton.

Dezembro

4.278,44ton.

3.922,33ton.

9.397,08 ton.

6.364,00 ton.

3.757,51ton.

Total

36.357,51ton.

68.606,21ton.

73.774,89ton.

84.998,98 ton.

46.827,70ton.

Média mensal

3.635,75ton.

5.717,18ton.

6.147,90ton.

7.083,24ton.

3.902,30ton.

Fonte: SMOB, 2006.
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Não há estação de transferência e os resíduos coletados são levados
diretamente para a área de disposição final.
Juntamente com os serviços de coleta, são realizadas atividades diárias
necessárias à manutenção das condições de higiene e limpeza das vias públicas.
Nas principais avenidas do corredor turístico, ruas e avenidas principais dos
bairros, praças e áreas verdes, são realizados serviços de corte de gramado, podas
e retiradas de árvores, jardinagem e varrição; e os resíduos são transportados e
dispostos no aterro sanitário.
TABELA 57: RESÍDUOS ATERRO SANITÁRIO
2
2
Mês
2001 (m )
2002 (m )
Janeiro
286.931,10
588.971,99
Fevereiro
844.602,29
599.314,99
Março
772.066,81
693.862,40
Abril
767.449,98
695.997,86
Maio
779.485,92
741.055,55
Junho
768.447,73
737.588,13
Julho
806.355,38
986.563,67
Agosto
552.239,09
846.914,93
Setembro
588.257,56
815.731,34
Outubro
632.366,15
630.692,31
Novembro
610.726,79
603.805,10
Dezembro
627.611,15
685.360,72
Total
8.036.539,97
8.625.858,99
Média mensal
669.711,66
718.821,58

2

2003 (m )
600.540,92
609.973,42
588.043,95
756.473,05
748.199,34
705.714,10
853.341,37
766.556,01
770.610,77
823.422,52
625.151,91
905.527,57
8.753.554,93
729.462,91

2

2004 (m )
1.083.036,46
1.335.973,02
2.492.372,60
1.994.114,14
2.059.880,04
2.253.010,28
2.182.108,52
2.708.774,05
2.397.487,66
1.935.965,78
1.520.443,77
1.896.490,39
23.859.656,71
1.988.304,72

2

2005 (m )
1.266.943,00
926.417,65
2.965.853,23
794.498,81
924.705,62
1.944.678,69
2.694.895,76
4.264.598,57
2.379.658,97
2.275.961,60
3.525.662,23
2.665.697,25
26.629.571,38
2.219.130,95

Fonte: SMOB, 2006.

TABELA 58: VARRIÇÃO
Mês
2001
Janeiro
3.307,19
Fevereiro
3.852,78
Março
4.397,99
Abril
3.921,33
Maio
4.379,31
Junho
4.219,99
Julho
4.218,68
Agosto
4.377,72
Setembro
4.058,33
Outubro
4.219,99
Novembro
4.186,85
Dezembro
4.362,07
Total
49.502,23 km/l
Média mensal 4.125,18 km/l

2002
4.533,40
3.952,78
4.444,00
4.608,60
4.796,33
4.642,96
5.047,60
5.139,61
4.580,63
5.347,54
4.661,23
4.824,45
56.578,13 km/l
4.714,84 km/l

2003
4.609,88
4.956,86
4.799,07
4.919,62
5.023,20
6.003,39
5.251,68
5.075,23
5.318,14
5.426,48
4.765,44
5.084,50
61.233,49 km/l
5.102,79 km/l

Fonte: SMOB, 2006.
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2004
9.096,46
8.068,35
9.368,01
8.446,29
8.527,67
7.816,26
9.863,22
9.377,46
8.936,65
8.892,07
8.452,50
9.110,02
105.954,96 km/l
8.829,58 km/l

2005
8.817,88km
4.633,53km
5.255,64km
5.048,48km
5.062,81km
4.870,75km
5.756,30 km
5.997,53 km
5.632,90 km
5.628,91km
5.396,19km
6.071,02km
68.171,94 km/l
5.680,99 km/l
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O lixo especial é definido como os resíduos sólidos ou semissólidos
sépticos, nocivos ou perigosos, bem como materiais radioativos ou explosivos.
Esses tipos de resíduos são produzidos normalmente nas unidades ambulatoriais,
hospitais, farmácias e laboratórios clínicos e indústrias. O Aeroporto Internacional de
Foz do Iguaçu também produz resíduos com potencial patogênico e epidemiológico
que se tornam veículos transmissores de doenças de passageiros oriundos de
outras regiões ou países.
A coleta dos resíduos hospitalares é feita por empresas particulares, sendo
de responsabilidade do gerador do resíduo.
TABELA 59: COLETA DE LIXO HOSPITALAR
Mês
2001 (ton)
2002 (ton)
Janeiro
10,32
21,68
Fevereiro
11,57
20,23
Março
19,53
23,36
Abril
20,23
21,62
Maio
23,71
23,24
Junho
21,58
20,73
Julho
21,16.
25,32
Agosto
24,17
24,78
Setembro
21,73
23,23
Outubro
22,53
26,45
Novembro
21,93
24,91
Dezembro
30,40
24,39
Total
248,86
279,94
Média mensal
20,73
23,32.

2003 (ton)
26,09
24,37
24,49
26,60
28,32
25,55
31,92
28,75
30,17
34,70
32,84
37,92
351,72
29,31

2004 (ton)
36,77
34,30
42,00
39,72
43,14
36,62
45,83
44,72
42,83
40,79
31,25
29,41
467,38
38,94

2005 (ton)
25,41
20,19
29,39
29,66
32,95
31,05
38,21
39,76
37,09
39,01
38,28
39,64
400,64
33,38

Fonte: SMOB, 2006.

Não há coleta de lixo industrial. O município apenas fiscaliza a disposição
do lixo industrial.
A disposição final dos resíduos é em aterro distante 14 km do centro de Foz
do Iguaçu e está situado entre os bairros Porto Belo e Jardim Califórnia. Suas
instalações físicas são compostas por:


Aterro dos lixos comercial e residencial;



Reciclagem;



Compostagem;



Inertes;

www.pmfi.pr.gov.br

Ano XX

Diário Oficial Nº 3.132 de 07 de agosto de 2017



Centro de Educação Ambiental;



Tratamento do chorume;



Posto de lavagem
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São encaminhadas diariamente 230 toneladas de lixo doméstico e comercial
para o aterro controlado e 90 toneladas de lixo de entulhos para aterro de inertes. O
aterro sanitário não recebe lixo de outro município. A operação do aterro sanitário
está a cargo da empresa que detém o contrato de concessão.
O Município de Foz do Iguaçu cobra pelo serviço de limpeza urbana e coleta
de lixo. Este é calculado anualmente para cada unidade imobiliária, em função do
uso, da frequência da coleta e por m² de construção. A cobrança é feita juntamente
com o IPTU.
7.6

SEGURANÇA PÚBLICA
A população de Foz do Iguaçu vem sofrendo os reflexos dos problemas

sociais gerados pelo desemprego ocasionado principalmente pelo término da
construção da Usina de Itaipu e pelo grande número de pessoas que sobreviviam do
trabalho informal na região fronteiriça. Esses aspectos influenciam diretamente no
aumento da criminalidade.
Foz do Iguaçu vive da atividade voltada, principalmente, à prestação de
serviços. Esta característica torna o município diferente da maioria das cidades
brasileiras no que tange à solução dos problemas de segurança, os quais têm
origem em três aspectos específicos:


Localização em uma tríplice fronteira, com população flutuante de vários

estrangeiros;


Vocação turística, atraindo visitantes do mundo todo;



Crescimento demográfico elevado.

Tais aspectos originam problemas de ordem diversa, os quais influenciaram e
influenciam no crescimento da cidade e, de forma bastante incisiva, na segurança
pública, necessitando de tratamento especial, podendo-se destacar:


Ocorrência de áreas segregadas socialmente;



Passagem de veículos furtados/roubados;
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Contrabando e descaminho;



Tráfico de drogas;



Elevado número de visitantes;



Desempregados de cidades vizinhas que para cá afluem, visando trabalho

na economia informal;


Interesse de criminosos pelo grande volume de dinheiro que gira na

fronteira, grande parte em espécie;


Grande concentração de agências bancárias e casas de câmbio;



Desemprego.

O sistema de Segurança Pública composto por órgãos Federais e Estaduais
conta com:


Polícia Militar representada pelo 14º Batalhão, subordinado ao

Comando do Policiamento do Interior da Polícia Militar do Paraná;


Polícia Civil representada pela 6ª Subdivisão Policial;



Polícia Rodoviária Federal, cabendo-lhe o policiamento de 150 Km de

rodovias federais, incluindo-se 2 pontes internacionais;


Policia Federal, responsável pela apuração dos crimes contra União e

que atua nas duas pontes internacionais, aeroporto e executa patrulhamento nos
rios Paraná, Iguaçu e lago de Itaipu;


Guarda Municipal: 256 Guardas Municipais que atuam dentro dos

limites do território municipal.
TABELA 60: INFORMAÇÕES DA SEGURANÇA PÚBLICA DE FOZ DO IGUAÇU
Existência de Plano Municipal de Segurança Pública
Existência de Fundo Municipal de Segurança Pública
Existência de Conselho Municipal de Segurança Pública
Tipo de formação do Conselho Municipal de Segurança Pública
Caráter do Conselho Municipal de Segurança Pública
Existência de Conselho Municipal de Defesa Civil
Tipo de Formação do Conselho Municipal de Defesa Civil
Caráter do Conselho Municipal de Defesa Civil

Não
Não
Sim
Não paritário
Consultivo – Deliberativo
Sim
Paritário
Consultivo Deliberativo

Fonte: IBGE / Perfil dos Municípios Brasileiros Assistência Social 2013 / IBGE / Pesquisa de
Informações Básicas Municipais 2014. / Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social jul/2014.
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
Organizada em três diretorias, da Guarda Municipal, Técnica e de Logística,

as quais possuem as seguintes divisões:

a)

Diretoria da Guarda Municipal - DIGM



Divisão Operacional



Divisão de Segurança Patrimonial

b)

Diretoria Técnica - DITN



Divisão de Planejamento



Divisão de Treinamento e Disciplina



Divisão de Gestão da Informação

c)

Diretoria de Logística - DILO



Divisão Administrativa



Divisão de Compras, Controle do Patrimônio e Manutenção



Divisão de Produtos Controlados

Além das diretorias citadas, a estrutura abriga a Secretaria Adjunta, a
Corregedoria, Ouvidoria e as Coordenadorias de Trânsito e de Defesa Civil.

7.6.1.1

DA ATUAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL NA SEGURANÇA
A Guarda Municipal desenvolve suas atividades com base na metodologia

do policiamento comunitário, cuja principal característica está em manter uma
proximidade maior com a população, promovendo um ambiente favorável a
participação da comunidade na elaboração de ações voltadas a segurança pública.
O efetivo operacional da instituição está distribuído geograficamente em 4
áreas, as quais estão subdivididas em 3 regiões, abrangendo todo o território do
município. Cada região conta com um determinado número de guardas, liderados
por um coordenador de regional. Essas frações, na maioria das vezes, realizam
rondas diuturnas. A rede digital de comunicação de rádio é coordenada por uma
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central de operações. A coordenação geral é responsabilidade da Divisão
Operacional.
FIGURA 27.: ATUAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL POR ÁREAS DE ABRANGÊNCIA

Fonte: SMSP, 2015.

De janeiro a setembro de 2015 foram realizados 12.875 atendimentos, um
aumento de 25,68% comparado aos 10.244 do mesmo período de 2014. O
crescimento também pode ser identificado quando se verificam os totais anuais. Do
ano de 2012 para 2013 há um aumento de 24,22% e no ano de 2013 para 2014 de
16,18%. Alguns fatores podem influenciar esses índices, como a criminalidade, a
população (quantitativo) e o efetivo em serviço.
O quadro geral de ocorrências atendidas mostra o volume de atendimento
dos últimos 11 anos.
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TABELA 61: OCORRÊNCIAS ATENDIDAS 2005 – 2015 (ATÉ SETEMBRO)
QUADRO GERAL DE OCORRÊNCIAS ATENDIDAS PELA GM 2005 – 2015 (até setembro)
ANO

MÊS

2005

2006

2007 2008 2009 2010

2011

2012

2013

2014

2015

Totais

Janeiro

850

1182

564

586

696

594

866

743

991

1088

1242 9402

Fevereiro

746

1054

687

662

757

543

939

905

804

844

1221 9162

Março

842

097

953

718

820

742

1007

805

1091

1056

1452 10583

Abril

784

965

752

841

852

923

1032

820

1007

1105

1586 10667

Maio

913

951

744

882

829

1030 1116

872

1139

1082

1432 10990

Junho

1014

994

733

788

814

855

869

718

1046

1010

1473 10314

Julho

1208

914

675

763

819

718

912

808

913

1252

1504 10486

Agosto

1171

946

681

695

736

829

1031

978

1262

1364

1633 11326

Setembro

1139

887

732

780

623

885

1002

820

941

1443

1332 10584

Outubro

1309

787

858

682

832

960

1185

786

1152

1620

10171

Novembro

1243

888

659

898

830

974

1103

928

1147

1396

10066

Dezembro

1307

779

517

906

796

810

944

890

1020

1277

9246

Total

12526 11444 8555 9201 9404 9863 12006 10073 12513 14537

122997

Fonte: SMSP, 2015

Do universo de atendimentos em 2014, destacam-se os seguintes registros:


688 assistências ao cidadão;



516 furtos ou roubos;



433 adultos presos;



257 adolescentes apreendidos;



a)

32 armas de fogo apreendidas.

Considerações Sobre o Efetivo da GM
A Lei 3624/09 prevê o efetivo de 553 Guardas Municipais do quadro

masculino e 181 guardas do quadro feminino, portanto uma previsão de 734
Guardas Municipais. Conclui-se que o efetivo atual de 256 Guardas Municipais
corresponde a aproximadamente 34,9% da previsão geral dos quadros da carreira.
Cerca de 214 guardas concorrem à escala de serviço (desse número deve-se
descontar 15% em média para férias e licenças).
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TABELA 62: HISTÓRICO DO EFETIVO

EFETIVO
1ª Turma 1994
2ª Turma 1995
3ª Turma 1998
4ª Turma 2003
Número total

NÚMERO DE VAGAS
DISPONÍVEIS

120
100
100
50
370

NÚMERO DE
CONTRATADOS APÓS
CURSO DE
FORMACAO
116
95
98
50
359

NÚMERO ATUAL
SERVIDORES
ATIVOS

256

Fonte: SMSP, 2015

Nos últimos 12 anos a média de decréscimo do efetivo é de mais de 8
guardas ao ano. Enquanto se tem uma curva descendente no efetivo, é ascendente
a do número de atendimentos.
TABELA 63: MÉDIA DE IDADE DOS GMS
Média de idade
1ª Turma 1994

46,19 anos

2ª Turma 1995

45,81 anos

3ª Turma 1998

43,56 anos

4ª Turma 2003

39,25 anos

Média Geral

43,70 anos

Fonte: SMSP, 2015

No município de Foz do Iguaçu existem aproximadamente 228 próprios
públicos municipais. Deve-se ainda levar em conta que a Guarda Municipal participa
de ações como a AIFU (Ação Integrada de Fiscalização Urbana), patrulha do som,
fiscalizações de trânsito, segurança em eventos públicos e operações junto às
instituições de segurança pública e as forças armadas.
Na política de atender as escolas com maior número de alunos, onde
inclusive são realizadas as sinalizações de trânsito nas travessias de via desses
alunos; todos os centros de convivência; as unidades básicas e todas as
especializadas da saúde; praças; terminal turístico de Três Lagoas; hospital
municipal e as já citadas participações em eventos e considerando ainda os
compromissos atuais da instituição aliados com as variações operacionais e
administrativas das atividades, bem como a redução natural do quadro é necessário
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o aumento do efetivo em até 1/3 do atual a fim de garantir a continuidade e
ampliação dos serviços prestados pela Guarda Municipal.
Em um estudo realizado em 2011, dentre alguns levantamentos, verificou-se
o fenômeno do aumento da demanda quando se comparam os turnos de serviço.
GRÁFICO 9.: AUMENTO NO VOLUME DE SERVIÇO DE UM TURNO PARA OUTRO.
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FONTE: Arquivo SMSP

É sabido empiricamente que a demanda aumenta no decorrer dos turnos,
porém, essa mensuração fornece subsídio ao gestor no momento da alocação do
efetivo dentro do espaço temporal.

b)

Prevenção
Direcionando grande parte de seus esforços na estratégia de prevenção da

criminalidade, a SMSP mantém 3 convênios com a União, os quais destinam-se a
aquisições de equipamentos para vídeo monitoramento, viaturas, comunicação,
projetos sociais, entre outros.
Destaca-se ainda a adesão ao Programa Federal Crack, é Possível Vencer,
que possibilitou o recebimento de 1 base móvel de videomonitoramento, 2 viaturas,
2 motocicletas, 50 espargidores de gás e 30 pistolas de condutividade elétrica
(equipamento de menor potencial ofensivo). Os trabalhos desse programa são
desenvolvidos em conjunto com as secretarias de Assistência Social, Saúde,
Educação e Fundação Cultural.
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TRÂNSITO
Segundo dados do DENATRAN, a frota do Município de Foz do Iguaçu é a

7ª do estado, com 165.455 veículos. No ano de 2014, foram atendidos e registrados
pelo

SIATE,

3.567

acidentes

envolvendo

automóveis

ou

motocicletas.

A

Coordenadoria de Trânsito, com base nesses dados, executa as ações de
prevenção de fiscalização das vias do município. Tem realizado diversas operações
em conjunto com os demais órgãos de segurança, principalmente a Polícia Militar.
Para a realização dos trabalhos, conta com um efetivo de 23 GMs, 11 motocicletas e
2 veículos.
TABELA 64: NOTIFICAÇÕES E APREENSÕES - JANEIRO/ SETEMBRO 2015
Mês

Notificações

Apreensões

Janeiro

1081

240

Fevereiro

895

183

Março

1364

502

Abril

1577

480

Maio

1581

332

Junho

1175

332

Julho

1324

286

Agosto

1549

431

Setembro

1032

237

Fonte: FOZTRANS, 2015

TABELA 65: ACIDENTES REGISTRADOS PELO SIATE – COMPARATIVO 2013/2014.
TOTAL
01/01 À 31/12/2013
Municípios

100 mil
hab
(2013)

Acidentes
(Siate)

TOTAL
01/01 À 31/12/2014

100 mil
habitantes

100 mil
hab
(2014)

Acidentes
(Siate)

100 mil
habitantes

Maringá

3,57

9821

2750,99

3,92

8988

2292,86

Cascavel

2,86

5623

1966,08

3,09

5405

1749,19

Foz do
Iguaçu

2,56

3695

1443,36

2,64

3567

1351,14

Fonte: SIATE
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TABELA 66: ACIDENTES REGISTRADOS PELO SIATE – 2015 (ATÉ SETEMBRO).
TOTAL - 01/01 à 30/09/2015
Acidentes (Siate)
Municípios

100 mil
habitantes
(2015)

Atendidos
01/01 à
30/09/15

Projeção/
Média

Total
(Proj+Aten)

Atendidos
100 mil
habitantes

Projeção
(Ano
2015)
100 mil
habitantes

Maringá

3,92

5949

1983

7932

1517,60

2023,47

Cascavel

3,09

3945

1315

5260

1276,70

1702,27

Foz do
Iguaçu

2,64

2496

832

3328

945,45

1260,61

Fonte: SIATE
GRÁFICO 10.: ACIDENTES DE TRÂNSITO ENVOLVENDO MOTOCICLETAS – (JANEIRO A
SETEMBRO 2015).
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Fonte: Observatório de Segurança – GGIM.

7.6.2

GABINETE DE GESTÃO INTEGRADA MUNICIPAL – GGIM
Criado pelo Decreto Municipal 22.263/2013, em consideração a lei federal

11.530/2007, o GGIM, órgão consultivo e deliberativo, vinculado ao Gabinete do
Governo Municipal, tendo como finalidade integrar e coordenar o sistema de
segurança pública.
O colegiado reúne-se mensalmente para avaliar os resultados e planejar
novas ações.
O GGIM também é responsável pela central de videomonitoramento, onde
as imagens de 120 câmeras são exibidas e arquivadas.

O monitoramento das

câmeras é feito por Guardas Municipais, além dos integrantes das demais
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instituições policiais da cidade. A problemática está no baixo efetivo disponibilizado
para essa tarefa, pois segundo as organizações envolvidas, não há pessoal
suficiente para ser empregado em regime de 24h.
As tabelas abaixo foram apresentas nas reuniões do colegiado.
TABELA 67: COMPARATIVO DA COORDENADORIA DE ANÁLISE E PLANEJAMENTO
ESTRATÉGICO.
FOZ DO IGUAÇU / Comparativo 1º Semestre 2014/2015
1º Sem-2014

1º Sem2015

Variação %

Homicídios

51

48

-5,88

Roubos

698

823

17,91

Furtos

2727

2850

4,51

Veículos Roubados

101

118

16,83

Veículos Furtados

223

165

-26,01

Veículos roubados e
furtados

324

283

-12,65

Indicadores

AÇÕES POLICIAIS
Armas

111

134

20,72

Contrabandos

93

103

10,75

Tráficos

227

185

-18,50

Mandado de Prisão

171

251

46,78

Veículos
Recuperados

235

257

9,36

Fonte: BOU - Boletim de Ocorrência Unificado, base extraída em 16 de julho. 2015 – Adaptado pela CAPE

TABELA 68: VEÍCULOS FURTADOS OU ROUBADOS X VEÍCULOS RECUPERADOS.
VEÍCULOS FURTADOS E ROUBADOS X VEÍCULOS RECUPERADOS
Janeiro – Agosto/2015

VARIAÇÃO %

Veículos furtados e roubados em Foz do Iguaçu

381

-

Veículos recuperados de Foz do Iguaçu

131

34,38

Veículos não localizados de Foz do Iguaçu

250

65,62

Veículos recuperados gerais

633

166,14

De Foz do Iguaçu

131

34,38

Veículos de outras localidades

502

79,30

Fonte: CAPE, 2015
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TABELA 69: OCORRÊNCIAS POLICIAIS REFERENTES À CRIANÇA E ADOLESCENTE –
JANEIRO – SETEMBRO/2015.
Qtde de
ocorrências

NATUREZA DO CRIME
Estupro de vulnerável

39

Lesão corporal - violência doméstica e familiar

22

Maus tratos
Lesão corporal
Ameaça
Injuria

20
17
16
12

Fornecer produtos de dependência física /química

10

Vias de fato

7

Submeter a criança/adolescente a vexame

6

Perturbação da tranquilidade
Abandono de incapaz

5
4

Submeter a criança/adolescente a prostituição

4

Pornografia ou sexo explícito com criança ou adolescente na
3
internet
Estupro ou atentado violento ao pudor resulta lesão corporal
2
grave ou se vitima menor com mais de 14 anos
Furto simples
Corromper/facilitar corrupção de menor
Fonte: CAPE, 2015

7.7

2
2

SISTEMA VIÁRIO
As Cataratas do Iguaçu, o Complexo Turístico de Itaipu, a Subestação de

Furnas, a Praia Artificial de Foz do Iguaçu, o Marco das Três Fronteiras, o Parque
Nacional do Iguaçu, as localidades em torno do lago e o comércio das cidades
próximas dos países vizinhos, são as principais atrações de lazer e turismo. Os
pontos turísticos importantes induzem o crescimento urbano ao longo das vias de
acesso e, aliado à especulação imobiliária, resultaram num quadro urbano pouco
adensado,

predominantemente

horizontal

e

com

baixo

coeficiente

de

aproveitamento.
Foz do Iguaçu se liga com as demais regiões do Estado através da BR-277,
que foi construída no início dos anos setenta. Essa mesma via se estende até a
fronteira com o Paraguai, através da Ponte da Amizade. A passagem para a
Argentina se dá pela Ponte Tancredo Neves, cujo acesso é pela BR 469 - Rodovia
das Cataratas.
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Os acessos à cidade, com exceção das Avenidas República do Paraguai
(BR 277) e Morenitas, convergem para o núcleo central, delimitado por um anel de
tráfego intenso composto pelas Avenidas Juscelino Kubitscheck, República
Argentina, Paraná e Jorge Schimmelpfeng. Dentro do anel, a Avenida Brasil e a Rua
Almirante Barroso são os eixos de maior demanda de tráfego e concentração de
atividades comerciais e de serviços. Além das citadas, todas as vias do quadrilátero
central encontram-se em expansão em função do crescimento de suas áreas
comerciais e de serviços.
Desse anel, se desenvolvem as vias radiais estruturais, que conduzem à
periferia urbana da cidade e possuem maior capacidade de fluxo. São elas:
Avenidas Juscelino Kubitscheck, Paraná, Costa e Silva, República Argentina, Felipe
Wandscheer, General Meira, Beira Rio e a Avenida das Cataratas.
Tem-se então uma estrutura fortemente radioconcêntrica, limitada pelas
barreiras naturais a oeste e a sul, construídas pelos rios e pela topografia.
Perpendicularmente às vias radiais, outras vias conduzem aos núcleos de maior
concentração populacional; são elas: Avenidas José Maria de Brito, João Paulo II,
Imigrantes, Jules Rimet, Morenitas, Mário Filho e as avenidas da Vila “A”, com
destaque para o eixo Av. Sílvio Américo Sasdelli / Av. Gramado e Av. Andradina.
Aproximadamente 1.042 km de vias existentes no quadro urbano de Foz do
Iguaçu, sendo 86% pavimentadas, 455 km desse valor possui calçamento poliédrico
e 442 km de asfalto.
Na pavimentação poliédrica de Foz do Iguaçu, as deficiências de
compactação do subleito, aparecem nas vias de maior intensidade de tráfego, sob a
forma de movimentação de fluxo lateral, deslocando os poliedros e gerando
depressões. O empoçamento resultante acelera o processo, destruindo totalmente o
pavimento. A sugestão para esse problema, como forma preventiva, é a de ser
empregada rotineiramente à compactação uniforme da camada constituinte do
subleito com equipamentos aprimorados.
Um ponto importante a destacar é a falta de sinalização de orientação e
indicação das novas opções de tráfego criadas nos últimos anos. Percebe-se que
existem novos acessos que ligam diversos pontos, porém ainda são subutilizados
pelos usuários. Também é necessário separar os diferentes tipos de tráfego e
orientar os veículos de carga a fazer o contorno fora do anel central a fim de evitar
congestionamentos nos horários de pico e a rápida deterioração dos pavimentos.
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As ruas Jorge Sanways e Bartolomeu de Gusmão são vias que contribuem
para desviar parte do tráfego que acessa os bairros mais populosos que estão a
leste. Vias de contorno, como as Avenidas Jules Rimet, Felipe Wandscheer e
Cataratas, formando um eixo alternativo podem minimizar o problema de ligação das
duas rodovias e desviar o tráfego de passagem e de carga.
Também deverá ser alterado o sentido de circulação de algumas vias da
região central, evitar conversões e determinados retornos nas vias estruturais e,
finalmente, orientar a circulação do trânsito a partir de sistemas de vias paralelas e
complementares, expandindo os eixos comerciais e potencializando o uso das
infraestruturas dos bairros intermediários.
Atualmente há 27 km de ciclovias e ciclofaixas implantadas na Avenida
Tancredo Neves, Avenida Tarquínio Joslin dos Santos, Avenida José Maria de Brito,
Avenida Rosa Cirilo de Castro, Avenida Ranieri Mazzili, Travessa Franklin Sá Ribas
e em trechos da Avenida Jorge Schimmelpfeng, Avenida Felipe Wandscheer e BR277. Há também 32,8 km de ciclovias projetadas com previsão de implantação na
Avenida Sílvio Américo Sasdelli, Avenida Paraná, Avenida República do Paraguai,
Avenida Andradina, Avenida Pedro Basso, Avenida João Paulo II, Avenida das
Cataratas, Avenida Maria Bubiak e prolongamento de trechos já existentes na
Avenida Felipe Wandscheer.
Além das ciclovias e ciclofaixas implantadas e projetadas, existe a intenção
de projetos futuros para a o Avenida Beira Rio, Avenida Garibaldi, Rua Goiânia, Rua
Manaus, Rua Natal, Rua Recife, Rua “C”, Rua “N”, Rua “O”, Rua e continuação do
projeto da Avenida das Cataratas e da Avenida Andradina.
As ciclovias existentes são descontínuas entre si, não formando uma rede
viária específica para esse tipo de transporte. Por esse motivo, é necessário
considerar a integração entre os vários trechos já existentes e os projetados,
inclusive com o sistema de Transporte Público Coletivo.
Ainda deve-se considerar que as mesmas estão desprovidas de sinalização
específica. Em muitas vias do município observa-se que há facilidade de
implantação de novas ciclovias em se tratando de espaço físico. Prioritariamente
deve-se sinalizar as ciclovias já existentes a fim de proporcionar mais segurança aos
usuários. Posteriormente, deve-se programar a implantação de novas ciclovias, até
a consolidação de um sistema cicloviário integrado.
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O município possui peculiaridades no trânsito em função de sua posição
geográfica. A frota flutuante é relativamente alta, comparando-se a outros
municípios, pela proximidade das cidades de Ciudad del’Este, no Paraguai, e Puerto
Iguazu, na Argentina. Essas cidades contam com grande potencial de integração
econômica e cultural. Na região trinacional formada pelas três cidades gêmeas, há
intensa circulação de pessoas, mercadorias e capitais, mas também existem
problemas ligados ao comércio legal e ilegal de mercadorias entre os países,
principalmente pela atração de grande volume de tráfego pesado pelas vias urbanas
com o objetivo do comércio de importação e exportação.
As mudanças econômicas que ocorrem de tempos em tempos nos três
países, alterando as relações cambiais, alteram significativamente os movimentos e
características das viagens na cidade. Dependendo desses fatores econômicos
percebemos o tráfego de cargas aumentar ou diminuir para determinado país, além
do consumo dos habitantes dos três países alterar tendências de trânsito na cidade
de Foz do Iguaçu.
Ainda há a frota flutuante oriunda das cidades brasileiras, principalmente de
Santa Terezinha de Itaipu e São Miguel do Iguaçu, que são utilizadas por muitas
pessoas como cidade dormitório, com suas relações de trabalho e consumo sendo
realizadas em Foz do Iguaçu.
A atividade econômica que mais cresce no município é do setor logístico, que
tem como principal característica, o tráfego de caminhões e operações de
transbordo de cargas. A posição geográfica do município atrai grande volume de
caminhões que transitam entre os países transportando cargas oriundas do
comércio internacional. Este tráfego pesado transita pelo centro da cidade devido à
falta de opções viárias perimetrais. Está projetada a Via Perimetral Leste, que liga a
Av. das Cataratas à BR-277, e a alteração da localização do Porto Seco (Zona
Alfandegária de Cargas), com o objetivo de escoar o tráfego pesado que vem da
Argentina e do Paraguai, desviando-o da região central.
No que diz respeito ao sistema viário básico, foram executadas muitas
propostas apresentadas na última revisão do plano diretor, principalmente as
ligações de conectoras. Porém, ainda há a necessidade de várias ligações
importantes para permitir deslocamentos mais racionais entre zonas periféricas da
cidade.
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Na área rural, as infraestruturas limitam-se a estradas vicinais de leito
natural e pavimentação poliédrica, dentre elas a Estrada Velha de Guarapuava (Av.
Felipe Wandscheer no trecho urbano) que parte desde o quadrilátero central e passa
pelos limites do Parque Nacional, ligando a população rural com a cidade.
A porção do território municipal que fica ao norte de Santa Terezinha de
Itaipu, cujo acesso se dá pela localidade Cacic, conta apenas com estradas vicinais
que ligam com São Miguel do Iguaçu.
São várias as situações conflitantes no espaço urbano de Foz do Iguaçu:


Tem-se uma malha viária excessivamente centralizadora, radial e

reforçada pela concentração dos pontos geradores de tráfego ao longo das vias
radiais. Deste modo, o trânsito se dá, basicamente, sobre cinco avenidas;


O quadrilátero central tem pontos de estrangulamento nos três

principais cruzamentos que se resolverão com o desvio de tráfego através da opção
de novas vias e/ou obras de arte;


A incompatibilidade é crescente entre o fluxo turístico na Avenida das

Cataratas e os movimentos locais nas proximidades da Vila Yolanda;


O cruzamento da Av. Paraná, Costa e Silva e República Argentina

deverá receber obras para solucionar os problemas descontinuidade de fluxo;


Faltam ligações perimetrais ou que circundem o anel central, desviando

o tráfego de passagem e o de veículos pesados dos pontos já estrangulados.

7.8

TRANSPORTE
A frota registrada, segundo dados do DETRAN-PR (ago/2016), é de 165.269

veículos. Vem aumentando em média 6,70% ao ano, acumulando 88,63% nos
últimos 10 anos. Atualmente Foz do Iguaçu tem a relação de 1 veículo para cada
0,63 habitantes.
TABELA 70: VEÍCULOS REGISTRADOS EM FOZ DO IGUAÇU
FROTA/ANO

1991

2002

2003

2004

2005

Até
Maio/2006

Nº de veículos

43.978

69.003

73.637

79.691

85.894

87.993

Fonte: DETRAN, 2016.
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TRANSPORTE INDIVIDUAL
Além do transporte público coletivo, Foz do Iguaçu conta com serviços de

transporte autônomo, como táxis, moto táxis e empresas que operam o transporte
de turistas e estudantes.
TABELA 71: NÚMERO DE VEÍCULOS CADASTRADOS NO TRANSPORTE INDIVIDUAL
ANO

TURISMO

TÁXI

ESCOLAR

MOTOTÁXI

1997

565

299

65

0

1998

588

303

72

0

1999

612

303

86

0

2000

633

367

110

0

2001

567

367

128

0

2002

586

368

134

560

2003

616

368

138

560

2004

1007

370

145

600

2005

1125

371

148

600

2006

947

373

148

600

2007

829

373

150

600

2008

829

374

151

600

2009

829

374

151

600

2010

782

374

153

640

2011

1069

376

153

640

2012

1013

376

153

665

2013

1256

377

153

665

2014

1108

379

154

590

2015

1378

439

154

550

2016

1501

439

177

501

Fonte: FOZTRANS, 2016.
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TRANSPORTE PÚBLICO
O transporte público coletivo do Município é feito exclusivamente por ônibus e

conta com 44 linhas regulares distribuídas em 910.426 km rodados mensalmente. O
sistema conta com 137 ônibus tipo convencional e padrão, todos adaptados com
equipamentos que permitem total acessibilidade, como rampas e elevadores. Ao
longo do sistema há, aproximadamente, 1000 pontos de parada de ônibus, sendo
82% com abrigos. A média de passageiros transportados é de 1.342.238
passageiro/mês.
Além do sistema de transporte coletivo urbano, a cidade ainda conta com
linhas intermunicipais regulares, que ligam Foz do Iguaçu a Santa Terezinha de
Itaipu, e internacionais, que ligam Foz do Iguaçu a Ciudad Del’Este e Puerto Iguazu,
no Paraguai e Argentina, respectivamente.
Está projetada para implantação a Linha Executivo Aeroporto, que ligará o
aeroporto ao centro da cidade e terminais de transporte, como o TTU e Rodoviária,
buscando a integração com os demais sistemas, como táxi e transporte coletivo
urbano, interurbano e internacional.
TABELA 72: FROTA E PASSAGEIROS DO TRANSPORTE PÚBLICO
FROTA/ANO
Nº de veículos
Média de
passageiros Mês
Total de
passageiros
transportados /
Ano

1992
120

2000
200

2001
225

2002
213

2003
214

2004
206

2005
205

2006
200

137

2.430.000

3.156.651

2.546.287

2.323.672

2.123.504

2.023.920

1.956.504

1.842.794

1.342.238

29.160.000

37.879.812

30.555.442

27.884.061

25.482.048

24.287.040

23.478.048

12.899.558 16.106.856

Fonte: FOZTRANS, 1992-2006, 2016.

Atualmente, nota-se uma redução no número de veículos e passageiros
transportados. Vários fatores contribuem para esta queda: redução do poder
aquisitivo da população, alta taxa de desemprego, criação do transporte alternativo
(moto-táxi) e expansão da área comercial e serviços nos principais bairros (Porto
Meira, Morumbi, Três Lagoas e Vila “A”), o que diminui o número de deslocamentos
bairro-centro.
Para atrair uma demanda maior para o transporte coletivo, deve-se
constantemente buscar um serviço com maior qualidade, que ofereça conforto,
rapidez e segurança aos usuários.
www.pmfi.pr.gov.br

Ano XX

Diário Oficial Nº 3.132 de 07 de agosto de 2017

Página 194 de 581

Caso necessário, poderão ser implantadas canaletas exclusivas e/ou faixas
segregadas nos principais corredores do Transporte Coletivo, bem como a
modificação do sistema semafórico atual por um sistema atuado pela priorização do
transporte de massa e/ou outras medidas, a fim de garantir a expansão e maior
eficiência do sistema.

7.9

TELECOMUNICAÇÕES
O município contava em 1991 com aproximadamente 31.300 telefones em

serviço, comerciais e residenciais. Segundo as concessionárias TELEPAR, TIM
Celular e Vivo, no ano de 2002, Foz do Iguaçu possuía 70.725 terminais telefônicos.
Em 2005 passou para 63.413 terminais telefônicos convencionais e 1.479 telefones
públicos.

TABELA 73: TOTAL DE TELEFONES CONVENCIONAIS E PÚBLICOS
INDICADOR/ANO
2005
TERMINAIS
TELEFÔNICOS
CONVENCIONAIS
TELEFONES
PÚBLICOS

63.413
1.479

Fonte: GVT / Brasil Telecom / 2006.

Foz do Iguaçu contava com duas estações de rádio em 1991. Em 2003,
conta com quatro. Este serviço representa ainda o mais importante meio de
comunicação, principalmente entre as comunidades rurais ou aquelas distantes do
quadro urbano da sede do município.
Em 1991, contava com duas estações de radiotelevisão, além de se poder
captar as imagens das repetidoras de Cascavel e das cidades fronteiriças dos
países vizinhos da Argentina e Paraguai. Em 2005, são cinco canais de tv abertos.
Em relação à prestação de serviços de TV a cabo e Internet, o município
conta duas empresas, sendo que uma é equipada com uma rede de 79 km, entre
óticos e coaxiais, no centro da cidade e em alguns bairros, garantindo acesso à
14.000 residências, com total de 3.055 assinantes, incluindo neste total a conexão
em 818 apartamentos de 13 hotéis do município e, em relação a internet a cabo,
operam oferecendo de 8 a 80 kbps à 60 a 600 kbps. O plano de expansão prevê a
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elaboração de um projeto de ampliação da rede para mais 7.000 residências. A
outra prestadora de serviços têm apenas a modalidade do serviço de TV a cabo e
não possui planos de expansão.
Em 2006 não houve investimentos para o serviço de voz, entretanto, para os
serviços de dados, no primeiro semestre, foram ampliados em mais 1392 acessos.
A principal novidade da Brasil Telecom foi no ano de 2002, voltada para o
mercado residencial, foi o telefone fixo pré-pago. Este serviço tem por objetivo
atender clientes com necessidade e perfil de consumo controlado. Em relação ao
acesso à internet, existe a internet Turbo (ADSL), que permite acesso à rede
mundial de computadores em velocidade até 30 vezes maior, além de possibilitar o
tráfego de dados e voz simultaneamente.
Outro lançamento importante da Brasil Telecom foi o Vetor, um serviço de
banda larga, desenhado para grandes corporações, que por meio desse serviço
pode melhorar a qualidade dos serviços de transmissão de voz e dados a partir do
acesso que já dispõe, o que ajuda preservar os investimentos.
O segmento de pequenas e médias empresas também foi contemplado e
passou a contar, desde o ano de 2002, com uma nova ferramenta de comunicação:
o serviço VPN Simples, primeiro da América Latina a utilizar o conceito seamless.
Este conceito permite interconectar endereços em diferentes lugares do país ou do
mundo utilizando qualquer operadora de telecomunicações, criando redes privativas
virtuais (VPNs) com tecnologia ADSL.
A empresa mantém um Cyber Data Center em Curitiba, o primeiro da
empresa no país, voltado para o mercado corporativo, com um investimento inicial
que chegou a R$ 15 milhões. Esta tecnologia coloca à disposição de empresas de
pequeno, médio e grande porte, governo, empresas de e-commerce, provedores de
acesso e de conteúdo à internet, bancos, seguradoras, cadeias de lojas, demais
segmentos de negócios o mais avançado sistema de telecomunicações para
hospedar bases de dados, plataforma de negócios, informações estratégicas e todo
o conteúdo exigido em cada aplicação.
Também foi lançado em 2002, para o mercado corporativo, o serviço VolP –
Voz sobre IP. Este serviço, voltado para as redes empresariais e corporativas entre
filiais, privilegia o segmento de pequenas e médias empresas, disponibilizando alta
tecnologia e um custo bastante acessível.
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A Brasil Telecom, conforme previsto em seu contrato de concessão, pode
prestar o serviço de longa distância nacional e o internacional fora de sua área de
concessão, bastando para tanto que antecipe as metas previstas pela ANATEL
(Agência Nacional de Telecomunicações – Órgão Regulador) para cumprimento em
31/12/2003.
Em razão desta antecipação de metas, foi apresentada à ANATEL em 28 de
fevereiro de 2003, a declaração de cumprimento de metas de universalização do
ano de 2003, que em breve deve culminar com a respectiva autorização para
prestação do serviço telefônico fora dos horizontes de sua área de concessão já em
2003.
A agência reguladora dos serviços de telecomunicações (ANATEL) tornou
público, em janeiro de 2003, números de recente pesquisa de opinião realizada em
parceria com as Universidades de São Paulo (USP) e do Rio Grande do Sul
(UFRGS), na qual a Brasil Telecom apresenta níveis de satisfação em patamares
comparáveis obtidos em países europeus e Estados Unidos. Os números divulgados
são relacionados à usuários residenciais, comerciais e usuários de telefones
públicos.
TABELA 74: MÍDIA
2002

2003

2004

2005

2016

RÁDIO

04

04

04

04

08

TELEVISÃO

06

06

06

05

08

JORNAIS

12

12

12

12

14

REVISTAS

02

02

02

02

03

MÍDIA/ANO

Fonte: PMFI – Imprensa e Comunicação Social, 2002 – 2005, 2016.

TABELA 75 : AGÊNCIAS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO
LOCAL/ANO
AGÊNCIAS
POSTAIS
CAIXAS DE
COLETA
CAIXAS POSTAIS

2004

2005

2006

05

05

05

53

53

60

1.200

1.200

1350

Fonte: EBCT, 2004 – 2006. / Posição dos dados de 2007 e 2015, no site do IBGE acesso em 05 de
outubro de 2016. / Dados de 2016: Agências dos Correios de Foz do Iguaçu.
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EDUCAÇÃO
A LDB - Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional Nº 9.394/96, é

que normatiza e orienta os sistemas de ensino do país, reitera as disposições da
Constituição Federal definindo para seus sistemas, os princípios gerais, as normas
e os critérios para a efetivação do acesso e da permanência das crianças na
escola, em todos os seus níveis e modalidades.
Segundo a LDB no art. 11º os municípios serão encarregados de
“organizar, manter e desenvolver os órgãos e instituições dos seus sistemas de
ensino, integrando-os às políticas e planos educacionais da União e dos Estados”,
além de “oferecer a educação infantil em creches e pré-escolas e, com prioridade,
o Ensino Fundamental”.
O Sistema Educacional Brasileiro é dividido em Educação Básica e Ensino
Superior. A Educação Básica é estruturada por etapas: Educação Infantil, Ensino
Fundamental obrigatório de nove anos e Ensino Médio e nestas etapas as
modalidades de ensino.
A Rede Pública Municipal de Ensino de Foz do Iguaçu faz parte do Sistema
Educacional do Paraná que segue as diretrizes de funcionamento do Conselho
Nacional de Educação – CNE, do Conselho Estadual de Educação – CEE, da
Secretaria do Estado da Educação, via Núcleo Regional de Educação – NRE e de
sua mantenedora, Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu, através da Secretaria
Municipal da Educação que atende as etapas de Educação Infantil e Ensino
Fundamental I (1º ao 5º ano) e as modalidades de Educação Especial, Educação de
Jovens e Adultos – EJA.
Já a Rede Pública Estadual de Ensino é de competência do NRE – Núcleo
Regional de Ensino
Este Núcleo Regional de Educação atende nove municípios: Foz do Iguaçu,
Itaipulândia, Matelândia, Medianeira, Missal, Ramilândia, Santa Terezinha de Itaipu,
São Miguel do Iguaçu e Serranópolis do Iguaçu.
Ao NRE compete orientar estabelecimentos quanto à Vida Legal das
escolas:

credenciamento,

autorização

de

funcionamento,

reconhecimento,

implantação, cessação, regimento escolar, matriz curricular e calendário escolar.
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O quadro abaixo apresenta o número de instituições da Educação Básica
segundo a dependência administrativa.
TABELA 76: INCLUSÃO DOS CMEIS – CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.
Nº DE INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO MÉDIO.
DEPENDÊNCIA
2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Federal

-

-

-

-

1

1

1

1

1

1

Estadual

27

26

28

27

29

29

30

31

31

31

Municipal

55

55

53

52

*83

83

82

82

83

85

Particular

21

21

25

25

41

41

42

44

45

44

ADMINISTRATIVA

Fonte: NRE/SMED/2015

A oferta do Ensino Superior nos últimos anos teve um aumento significativo
sobretudo no setor privado, oferecendo cursos mais acessíveis financeiramente, porém,
com qualidade incompatível na maioria das vezes.
Desta situação decorre também a necessidade de se discutir a qualidade e
diversidade dos cursos de ensino superior na cidade.
A população de Foz do Iguaçu em idade escolar para o Ensino Superior (18 a 24
anos), em 2013 foi de:

15 até 19

24.681

20 até 24

22.726

Nesse ano de referência
a

cidade

aproximadamente

possuía
uma

população de 10.750 na faixa
etária de 18 a 24 anos.

De acordo com o MEC, em Foz do Iguaçu há 18 Instituições de Ensino
Superior que oferecem a educação a distância com sede em outros estados e/ou
municípios, sendo apenas uma com sede própria na cidade.
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Universidade Aberta do Brasil – UAB



Centro Universitário de Maringá - UNICESUMAR



Centro Universitário Dinâmica das Cataratas – UDC



Centro Universitário Internacional – UNINTER



Centro Universitário Uniseb - UNISEB



Escola Brasileira de Administração Pública e de Empresas - EBAPE



Faculdade Educacional da Lapa - FAEL



Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina



Instituto Superior de Educação do Paraná - INSEP



Universidade Anhanguera - UNIDERP



Universidade Anhembi Morumbi - UAM



Universidade Castelo Branco - UCB



Universidade do Sul de Santa Catarina - UNISUL



Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC



Universidade Federal de Santa Maria - UFSM



Universidade Norte do Paraná - UNOPAR



Universidade Paulista - UNIP



Universidade Salvador - UNIFACS

– IFSC

TABELA 77: INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR INSTALADAS NO MUNICÍPIO
INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR
INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR
PÚBLICAS
PARTICULARES
UNILA – Universidade Federal da Integração
UDC – Centro Universitário Dinâmica das
Latino-Americana
Cataratas
UNIOESTE – Universidade Estadual do Oeste
UNIAMÉRICA – Faculdade União das
do Paraná
Américas
UNIFOZ – Faculdades Unificadas de Foz do
IFPR – Instituto Federal do Paraná
Iguaçu
CESUFOZ – Centro de Ensino Superior de Foz
UAB – Universidade Aberta do Brasil
do Iguaçu
Fonte: SMED, 2016.

A tabela abaixo representa o total de estudantes no município de Foz do
Iguaçu – Educação Básica e Ensino Superior em relação à população.
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TABELA 78: TOTAL DE ESTUDANTES NO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU
ANO
Nº DE
POPULAÇÃO
ALUNOS
2006

78.647

2007
75.190
2008
63.238
2009
71.564
2010
71.104
2011
70.872
2012
70.852
2013
68.966
2014
69.706
Fonte:: Inep/IBGE/datasus/plataforma indicadores G.F.

309.114
311.336
319.189
325.132
256.088
255.900
255.718
263.510
263.650

O ano 2016 a estimativa da população segundo IBGE é de 263.915 e o
número de alunos matriculados na Educação Básica é de 56.038, os dados de 2016
de número de matriculados do Ensino Superior não foram computados.

7.10.1

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
A Secretaria Municipal da Educação de Foz do Iguaçu tem como missão

apoiar a elaboração da política educacional do município, coordenar sua
implantação e avaliar os resultados, com o objetivo de assegurar a excelência na
Educação e contribuir para formar indivíduos autônomos e habilitados a se
desenvolver profissionalmente e como cidadão.
A estrutura da Secretaria está composta pelo Gabinete da Secretária
(gestora), por quatro Diretorias que gerenciam suas atividades: Diretoria de Ensino
Fundamental, Diretoria de Educação Infantil, Diretoria de Educação Especial e
Diretoria de Assistência ao Educando. Cada Diretoria é composta por seu diretor e
equipe de trabalho capacitada para atender aos educandos e educadores da Rede
Pública Municipal.
A Secretaria Municipal da Educação de Foz do Iguaçu é responsável por 51
Escolas Municipais (1º ao 5º ano) e 34 Centros Municipais de Educação infantil (0 a
5 anos) e em média 26.500 alunos/mês, zelando por uma administração
transparente e responsável.
A Secretaria Municipal da Educação possui um quadro de funcionários
que atende toda a Rede Pública Municipal, disposto conforme o cargo de
provimento.
www.pmfi.pr.gov.br
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TABELA 79: QUADRO DE FUNCIONÁRIOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ 2015
COMUNIDADE ESCOLAR
Nº
Professores (Ensino Fundamental I)*

1.683

Secretários

82

Merendeiras

104

Agente de Apoio Operacional

76

Ajudante de Serviços Gerais

159

Assistentes Administrativos

5

Instrutores de Libras

1

Nutricionista

1

Psicólogo

1

ProfessorEducação Infantil Dois **

168

ProfessorEducação Infantil **

338

Professor Educação Física

19

Fonte: RH/SMED, 2015.
* Dos 1.683 professores do Ensino Fundamental, 51 são Diretores de Escolas, 93 são Coordenadores
Pedagógicos das Escolas.
** Entre os 168 Professores de Educação Infantil Dois e os 338 Professores de Educação Infantil, 34
são Diretores dos CMEIs e 29 são Coordenadores Pedagógicos dos CMEIs.

A tabela abaixo apresenta estatística do número de alunos da Rede
Municipal de Ensino.

TABELA 80: Nº DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Matrículas
set/15
2014
2013
2012
2011
2010
Nº de
Escolas/CMEIs
Matrículas em
creches (0/3
anos)
Matrículas em
pré-escolas (56 anos)
Matrículas
anos iniciais
Matrículas EJA
Matrículas
educação
especial
TOTAL

2009

2008

2007

2006

85

83

82

82

83

83

52

53

55

55

2.130

1.790

3.285

3.422

3.452

1.770

-

--

-

-

4.687

4.110

924

2.720

2.720

3.299

2.623

2.312

2.143

2.528

17.260

17.810

17.999

15.880

16.380

19.566

20.612

21.401

19.953

21.105

238

547

145

329

363

255

558

530

557

451

385

467

467

496

496

501

472

434

480

510

24.700

24.724

22.820

22.847

23.411

25.391

24.265

24.677

23.133

24.594

Fonte: Estatística/SMED, 2015.
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Vale destacar que, na Rede Municipal de Educação, na qual são atendidas
as séries iniciais do Ensino Fundamental, há um quadro docente com formação
adequada e qualificada, o que favorece a oferta de uma educação de qualidade.

a)

Gabinete
O Gabinete da Secretaria Municipal da Educação é composto pela

Secretária Municipal da Educação, Secretário Adjunto, Assessores do Gabinete,
Assessor em Comunicação.

A missão da Secretária Municipal da Educação é ser agente ativo do
desenvolvimento local, assegurando às crianças, jovens e adultos da rede municipal
educação de qualidade para o exercício da cidadania.

Suas atribuições:
I.

Organizar, administrar, supervisionar, controlar e avaliar a ação

municipal no campo da educação;
II.

Articular-se com Órgãos dos Governos Federal e Estadual, assim como

aqueles de âmbito Municipal para o desenvolvimento de políticas e para a
elaboração de legislação educacional, em regime de parceria;
III.

Apoiar e orientar a iniciativa privada no campo da educação;

IV.

Participar, administrar, avaliar e controlar o Sistema de Ensino

Municipal promovendo sua expansão qualitativa e atualização permanente;
V.

Implantar

e

implementar

políticas

públicas

que

assegurem

o

aperfeiçoamento do ensino e da aprendizagem de alunos, professores e servidores;
VI.
investimento

Estudar, pesquisar e avaliar os recursos financeiros para o custeio e
na

educação,

assegurando

sua

plena

utilização

e

eficiente

operacionalidade;
VII. Propor e executar medidas que assegurem processo contínuo de
renovação e aperfeiçoamento dos métodos e técnicas de ensino;
VIII. Integrar suas ações às atividades culturais e esportivas do município;
IX.

Pesquisar, planejar e promover o aperfeiçoamento e a atualização

permanentes das características e qualificações do magistério e da população
estudantil, atuando de maneira compatível com os problemas identificados;
www.pmfi.pr.gov.br
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Assegurar às crianças, jovens e adultos, no âmbito do sistema

educacional do Município, as condições necessárias de acesso, permanência e
sucesso escolar;
XI.

Planejar, orientar, coordenar e executar a política relativa ao programa

de assistência escolar, no que concerne a sua suplementação alimentar, como
merenda escolar e alimentação dos usuários de creches e demais serviços públicos;
XII. Proceder, no âmbito do seu Órgão, à gestão e ao controle financeiro
dos recursos orçamentários previstos na sua Unidade, bem como a gestão de
pessoas e recursos materiais existentes, em consonância com as diretrizes e
regulamentos emanados do Chefe do Poder Executivo;
O Secretário Adjunto tem a função de acompanhar e assessorar nas
atribuições da secretária municipal, substituindo-a nos casos de suas faltas, nos
termos legais.
Compete à Assessoria de Gabinete dar assistência a Secretária no
desempenho

de

suas

atribuições

e

compromissos,

dessa

forma,

é

de

responsabilidade do setor, tarefas como a elaboração de documentos e
correspondências que são emitidas pela Secretária, o encaminhamento tanto do
material a ser expedido, quanto do recebido, o gerenciamento da agenda da
Secretária. Também é responsável por transmitir ordens e despachos do Secretário
às unidades da Secretaria, além submeter a sua consideração assuntos de urgência
ou de tratamento imediato. A assessoria também em questões jurídicas na
participação, na elaboração dos atos normativos a serem subscritos pela secretária
e demais documentos desta pasta onde haja necessidade de análise dos
procedimentos da mesma.
A Assessoria de Comunicação é responsável pela divulgação da imagem,
da missão e das ações e dos objetivos estratégicos da Secretaria Municipal da
Educação com a finalidade de informar a comunidade sobre as ações
desenvolvidas.

Responsável

também

na

divulgação

das

ações,

projetos

desenvolvidos pelas Escolas Municipais, CMEIs, Centros de Convivência Escola
Bairro, valorizando toda comunidade escolar e local que se mobiliza para uma
Educação de qualidade e emancipadora.
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Diretoria de Educação Infantil
Para atender os dispostos nas leis a Educação Infantil em Foz do Iguaçu

está fortalecida em Propostas Pedagógicas que garantem seus direitos, pois, a
oferta dessa etapa de ensino acontece atualmente em 34 Centros Municipais de
Educação Infantil, espaços institucionais responsáveis pela educação e cuidado das
crianças de 0 a 5 anos de idade, em jornada integral ou parcial, complementando a
ação da família e da comunidade.
Segundo dados do IBGE (IPARDES 2010) e Cartório de Registro Civil de
Foz do Iguaçu, têm 15643 crianças em idade de creche, desta forma houve um
contínuo crescimento de matrículas em CMEIs.
O município de Foz do Iguaçu investiu e continua investindo na ampliação e
construção de novos Centros de Educação Infantil, essa ação vem ao encontro de
políticas nacionais de ampliação de oferta de vagas para crianças de 0 a 3 anos
como forma de diminuir as desigualdades e possibilitar maior desenvolvimento
motor, cognitivo e afetivo nessa etapa de ensino e também para as crianças em
idade pré-escolar. Conforme Censo 2010, encontram-se nesta faixa de 4 e 5 anos,
8.268 crianças, destas são atendidas hoje nos CMEI’s 4.170 crianças, ou seja o
município atende mais de 50% das crianças na pré-escola.
A divisão de turmas na Educação Infantil por faixa etária é importante para o
melhor atendimento das crianças e para trabalhar e explorar as especificidades e
potencialidades peculiares de cada idade. Todos os Centros Municipais de
Educação Infantil e Escolas possuem salas adequadas às turmas que atendem, ou
seja, à faixa etária, que em nosso município se organiza da seguinte forma:
TABELA 81: TURMA E IDADE
TURMA

IDADE

BERÇÁRIO

Crianças com idade a partir de 6 meses

MATERNAL I

Crianças com 2 anos de idade

MATERNAL II

Crianças com 3 anos de idade

PRÉ-ESCOLAR I

Crianças com 4 anos de idade

PRÉ-ESCOLAR II

Crianças com 5 anos de idade

Fonte: SMED, 2015.
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Em relação à permanência das crianças nos CMEIs, atendemos de acordo
com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB, em seu artigo 31º
inciso III que orienta “o atendimento à criança de, no mínimo, 4 (quatro) horas diárias
para o turno parcial e de 7 (sete) horas para a jornada integral”. Esse atendimento é
oferecido às crianças de 0 a 3 anos em Centros Municipais de Educação Infantil do
Município com horários que variam entre 4 e 11 horas diárias. Já o atendimento de
crianças de 4 e 5 anos, matriculadas no Pré-escolar, é oferecido nos mesmos
CMEIs do município e o período de permanência é de quatro horas.
De acordo com a lei nº 12.796, de 4 de abril de 2013, que altera a LDB n.
9394/96, as crianças com 4 anos devem ser matriculadas, sendo essa a idade
obrigatória de ingresso na educação básica. Além disso, estabelece a frequência
mínima de 60% para a educação infantil sendo que a carga horária mínima de
oitocentas horas e, de, no mínimo duzentos dias letivos.
A Diretoria de Educação Infantil é organizada por divisões previstas em
Decreto 22.166 de 14 de maio de 2013, o qual tem organizado as atribuições das
supervisões e divisões, unidades de terceiro nível hierárquico, subordinadas às
Diretorias, integrantes da estrutura administrativa.


Divisão de Apoio Administrativo – DVAAD



Divisão de Orientação Pedagógica - DVORP;



Divisão de Supervisão dos CMEIs – DVSEI

TABELA 82: CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL CONVENIADAS

CONVENIADAS

BAIRRO
CENTRO

Nº DE CRIANÇAS
0-3
4-5 ANOS
ANOS

1.

APMI

46

2.

MÃE MARIA

3.

MAMÃE CAROLINA

MARACANÃ

24

133

4.

N. S. DA CONCEIÇÃO

MORUMBI II

67

83

137

517

PORTO
MEIRA

TOTAL
Fonte: SMED, 2016
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TABELA 83: CMEI’S CADASTRADOS NO MEC PARA AMPLIAÇÃO OU CONSTRUÇÃO.
CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL
INÁCIA DE MENEZES
DUQUE DE CAXIAS
EMILIO DE MENEZES
ÉRICO VERISSIMO
ELOI LOHMANN
JARDIM CATARATAS
JARDIM NITERÓI
VILA SOLIDÁRIA
GLEBA GUARANI
JARDIM ALMADA
VASCO DA GAMA
CONJUNTO LIBRA
Fonte: SMED, 2016

TABELA 84: RELAÇÃO
ATENDIDAS.

DOS CMEIS COM O RESPECTIVO NÚMERO DE CRIANÇAS

Nº

CENTRO MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO INFANTIL

BAIRRO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Amina Barakat
Amor Perfeito
Antonio Ferreira Damião
Ariano Vilar Suassuna
Bárbara Matos Januário
Campos do Iguaçu
Carlos Gauto
Celeste Sottomaior
Claudio da Silva Lourenço
Dom Olívio Aurélio Fazza
Elfrida Keller
Flor de Acácia
Flor de Lis
Inácia Menezes dos Santos
João de Aquino
José Bento Vidal
Julia Ferrais
Lindóia
Mamãe Agenora
Maricota Basso
Novo Horizonte

Jardim Itaipu
Cidade Nova II
Curitibano II
Parque Ouro Verde
Morumbi III
Campos do Iguaçu
Vila São Sebastião
Jardim Paraná
Sol de Maio
Porto Belo
Vila Adriana I
Jardim Califórnia
Vila "C" Nova
Morumbi I
Jardim Santa Rita
Vila "C" Velha
Portal da Foz
Jardim Lindóia
Ouro Verde
Jardim São Paulo
Jardim Novo Horizonte
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Nº DE CRIANÇAS
Referência set/2015
0/3 anos
4 / 5 anos
55
62
132
77
66
34
85
119
101
184
33
76
93
59
159
157
172
98
62
83
130
136
19
144
35
153
164
130
163
90
108
18
86
85
127
56
96

Ano XX

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
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Osvaldo Goch
Ouro Verde
Ozires Santos
Pedro Jacob Lakus
Pingo de Gente
Professora Nilva de Jesus
Ramona Rodrigues Dotto
Rosa Cirilo de Castro
São Francisco
Soldadinho de Chumbo
Três Lagoas
Victório Basso
Vila Esmeralda
TOTAL ALUNOS MATRICULADOS –

Vila Borges
Parque Ouro Verde
Conj.Habitacional Buba
Três Bandeiras
Cohapar III
Jardim Karla
Jardim América
Profilurb II
Morumbi II
Profilurb I
Três Lagoas
Parque Imperatriz
Vila Esmeralda
ANO 2015
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57
37
48
69
80
19
135
80
35
134
1.993

137
121
80
192
122
129
150
75
242
157
141
177
99
4.170

Fonte: SMED, 2016.

c)

Diretoria de Ensino Fundamental
O Ensino Fundamental com nove anos de duração, de matrícula obrigatória

para as crianças a partir dos 6 anos de idade, tem duas fases sequentes com
características próprias, chamadas de anos iniciais, com cinco anos de duração, em
regra para estudantes de 6 a 10 anos de idade; e anos finais, com quatro anos de
duração, para os de 11 a 14 anos.
Os objetivos deste nível de ensino intensificam-se, gradativamente, no
processo educativo, mediante o desenvolvimento da capacidade de aprender tendo
como meios básicos o pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo, e a
compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, da economia, da
tecnologia, das artes, da cultura e dos valores em que se fundamenta a sociedade,
entre outros.
Os sistemas estaduais e municipais devem estabelecer especial forma de
colaboração visando à oferta do Ensino Fundamental e à articulação sequente entre
a primeira fase, assumida pelo Município, e a segunda, pelo Estado, garantindo a
organicidade e a totalidade do processo formativo escolar.
As equipes da Diretoria de Ensino Fundamental são organizadas por
divisões previstas em Decreto 22.166 de 14 de maio de 2013, o qual tem organizado
as atribuições das supervisões e divisões, unidades de terceiro nível hierárquico,
subordinadas às Diretorias, integrantes da estrutura administrativa.
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Divisão de Documentação e Legislação Escolar – DVDLE;



Divisão

de

Estrutura

e

Funcionamento

dos

Estabelecimentos

Municipais de Ensino – DVEFE;


Divisão de Gestão de Sistemas e Programas – DVGSP;

A Diretoria de Ensino Fundamental conta também com equipe pedagógica
que dá suporte técnico aos professores e alunos da rede municipal, organizados em
uma estrutura de trabalho fundamentada pela Secretaria Municipal da Educação.

Esta equipe atualmente está organizada da seguinte forma:


Equipe de Alfabetização: Faz o acompanhamento e orientação

pedagógica aos alunos, professores e supervisores dos 1º, 2º e 3º anos. Também
participam do PNAIC – Programa Nacional de Alfabetização na Idade Certa,
compromisso formal assumido pelo Governo Federal, do Distrito Federal, dos
Estados e Municípios para assegurar a plena alfabetização de todas as crianças até
os oito anos de idade, ao final do 3º ano do ensino fundamental.


Equipe de 4º e 5º ano - Faz o acompanhamento e orientação

pedagógica aos alunos, professores e supervisores dos 4º e 5º anos. Assim como
equipe de alfabetização, essa equipe também trabalha com avaliações internas para
os alunos da rede pública, no mínimo, duas vezes ao ano, gerando um diagnóstico
que auxilia no planejamento de medidas a serem implantadas para a manutenção da
qualidade do ensino.


Equipe de áreas específicas - uma coordenadora pedagógica por

área específica: Arte, Educação Física, Projetos Educacionais e Informática
Educativa. Essa equipe faz o acompanhamento e orientação pedagógica aos
professores que trabalham com estas áreas. Ambas as áreas são trabalhadas de
maneira diversificada com princípios de inclusão e diversidade, dando oportunidade
a todos de forma igualitária, respeitando suas capacidades conforme sua idade ou
dificuldade.

Trazem

a

possibilidade

de

compreender

os

mais

diversos

conhecimentos através de múltiplas linguagens.


Coordenadora Pedagógica da Educação de Jovens e Adultos –

EJA. A Secretaria Municipal da Educação de Foz do Iguaçu tem como objetivo
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incentivar a alfabetização em anos iniciais, em todas as idades, ofertas de EJA –
Educação de Jovens e Adultos a partir de 15 anos de idade, e com intuito de elevar
a escolaridade.


Equipe NTM – O Núcleo de Tecnologia Educacional Municipal de Foz

do Iguaçu é uma instituição criada numa parceria entre a Prefeitura Municipal, a
Fundação Parque Tecnológico de Itaipu e o Ministério da Educação, está em
funcionamento desde junho de 2009, tem como principal foco de atuação a
promoção da inclusão digital de toda a comunidade escolar, objetivando o uso das
novas Tecnologias da Informação e Comunicação no trabalho pedagógico. Oferece
formação continuada nas diversas áreas, através do NTM e parceiros.


Coordenador do Pólo Universitário Darcy Ribeiro / UAB –

Universidade Aberta do Brasil - A implantação desse Pólo Universitário e uma
parceria da Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu e Fundação Parque Tecnológico
Itaipu, tendo em vista a necessidade na oferta de cursos superiores para a região,
tanto para a demanda social quanto na formação de professores. A missão é ampliar
a oferta de cursos superiores nas graduações e pós-graduações com prioridade
para a formação docente. A metodologia é a modalidade de Educação a Distância:
semipresencial na qual o processo de ensino e aprendizagem ocorre com o suporte
das tecnologias de comunicação.


Coordenadora Pedagógica para Apoio Pedagógico – faz o

acompanhamento e orientação pedagógica dos professores e supervisores que
atendem o reforço escolar no contra turno. O apoio pedagógico tem a importante
tarefa de oportunizar aos alunos a retomada de conteúdos não assimilados por eles
em sala de aula como também manter uma relação de cordialidade e apoio mútuo
com o professor regente.


Equipe

de

projetos

e

eventos:

atualmente

3 pessoas são

responsáveis por essa atividade. Organizam e acompanham toda logística de
eventos e projetos pedagógicos parceiros.


Coordenação Pedagógica dos Centros de Convivência Escola

Bairro – São 5 CCEBs, cada um deles sob coordenação de uma pessoa
responsável pelo espaço e uma coordenação pedagógica da SMED que acompanha
e orienta as atividades desenvolvidas nestes espaços. Os CCEBs tem uma estrutura
de trabalho que atende a comunidade escolar no contra turno (alunos da faixa etária
www.pmfi.pr.gov.br
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de 6 a 12 anos) e que tem o objetivo de intervir na sociedade proporcionando uma
qualidade de vida através da aplicação orientada das atividades físicas e dos
esportes,

seja

no

âmbito

recreacional

ou

competitivo,

respeitando

as

individualidades e contribuindo para melhoria da saúde física e social. As atividades
desenvolvidas nos espaços dos CCEBs tem campo de atuação com ginástica,
natação,

iniciação

aos

diversos

esportes,

recreação

direcionada

para

desenvolvimento das habilidades motoras e atividades pedagógicas diferenciadas.


Equipe de Apoio aos Programas Federais/Especiais: atualmente

são quatro pessoas, porém não técnicas, que dão suporte aos gestores das escolas
e CMEIs no preenchimento do sistema PDDE Interativo e orientam nos programas
ofertados pelo Governo Federal: Mais Educação, Escola Acessível, Mais Cultura,
Pontos de Cultura, PEIF, Pró Jovem, PAR, Brasil Carinhoso, entre outros.


Equipe Multidisciplinar integrada por psicólogos, assistentes sociais e

fonoaudiólogos que fazem parte do Programa Construindo a Cidadania. Entre tantas
dificuldades que afetam nossos alunos sejam elas de ordem afetiva, psicológica,
cognitiva ou social, essa equipe tem objetivo de melhor atendê-los trabalhando toda
essa diversidade para que consigam acompanhar o ensino com qualidade
descobrindo suas habilidades e se fortalecendo enquanto cidadãos, evitando assim
a evasão escolar. Esta equipe também é responsável pelo Programa Saúde Escolar,
uma estratégia de integração da saúde e educação para o desenvolvimento da
cidadania e da qualificação das políticas públicas brasileiras.
Abaixo a relação atualizada das Escolas Municipais com o número de
turmas e de alunos – referência setembro / 2015.
TABELA 85: ESCOLAS MUNICIPAIS COM NÚMERO DE TURMAS E ALUNOS
ESCOLAS MUNICIPAIS
Acácio Pedroso
Adele Zanotto Scalco
Ademar Marques Curvo
Altair Ferrais da Silva "Zizo"
Anita Garibaldi
Antonio Gonçalves Dias
Arnaldo Isidoro de Lima
Augusto Werner
Belvedere
Brigadeiro Antonio Sampaio
Cândido Portinari
Carlos Gomes

BAIRRO
Profilurb I
Jd. Boa Esperança
Vl.São Sebastião
Jardim Ipê
Vila Carimã
Campos do Iguaçu
Vila C
Vila Carimã
Jardim Belvedere
Alto da Boa Vista
Jardim Petrópolis
Campos do Iguaçu

www.pmfi.pr.gov.br

Nº TURMAS
18
33
9
10
3
20
26
11
11
2
10
10

Nº ALUNOS
427
869
197
257
50
516
665
256
260
30
227
211
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Cecília Meireles
Ceres de Ferrante
Cora Coralina
Dr. Dirceu Lopes
Duque de Caxias
Eleodoro Ébano Pereira
Elói Lohmann
Emílio de Menezes
Érico Veríssimo
Frederico Engel
Gabriela Mistral
ÍrioManganelli
Jardim Naipi
João Adão da Silva
João da Costa Viana
João XXIII
Jorge Amado
Júlio Pasa
Monteiro Lobato
NajlaBarakat
Olavo Bilac
Olímpio Rafagnin
Osvaldo Cruz
Padre Luigi Salvucci
Papa João Paulo I
Ponte da Amizade
Pres. Getúlio Vargas
Princesa Isabel
Prof. Benedicto João Cordeiro
Prof. Pedro Viriato Parigot de Souza
Profª Elenice Milhorança
ProfªJosineteHoller Alves dos Santos
Profª Lúcia Marlene Pena Nieradka
Profª Rosália de Amorim Silva
Profª Suzana Moraes Balen
Santa Rita de Cássia
Três Bandeiras
Vila Shalon
Vinícius de Moraes
TOTAL
Fonte: SMED, 2016

Parque Ouro Verde
Parque Três Fronteiras
Morumbi III
Portal da Foz
Morumbi III
Lote Grande
Jardim Tucuruí
Morumbi II
Jardim São Paulo
Jardim Copacabana
Jardim Lancaster
Morumbi I
Jardim Naipi
Lagoa Dourada
Três Lagoas
Morumbi I
Cidade Nova II
Vila Matilde
Porto Belo
Jardim Itaipu
Gleba Guarani
Parque Imperatriz
Lot.João Paulo II
Vila "C" Nova
Jardim Itamarati
Jardim Jupira
Vila Adriana
Tamanduá Grande
Jardim Tarobá
Centro
Jardim América
Vila A
Vila Yolanda
Jardim Canadá
Jardim Califórnia
Vila Pérola
Jardim Três Bandeiras
Vila Shalon
Jardim das Flores
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15
3
22
20
14
2
18
26
29
10
14
33
12
22
44
21
33
13
13
5
10
13
11
28
6
15
13
4
11
11
19
20
8
11
11
7
16
7
22
775

344
34
620
494
346
35
410
635
742
258
367
830
253
585
1133
455
849
332
306
105
226
298
208
705
138
256
322
81
252
203
442
462
202
318
279
184
417
144
615
18.850

A Educação Básica é o caminho para assegurar a todos os brasileiros a
formação comum indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhes os
meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores.
As escolas públicas municipais de Foz do Iguaçu tem se destacado em
relação à qualidade da educação. Em 2011, três escolas da cidade ficaram entre as
dez melhores públicas do país. Isso é resultado de uma política de melhoria no
serviço educacional que a cidade tem promovido, baseando-se em 6 pontos focais:
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infraestrutura, metas e diagnóstico, envolvimento dos pais, evasão zero, contra turno
e formação continuada.
Com base nos resultados da Prova Brasil 2013 podemos ter a proporção de
alunos da Rede Municipal de Ensino de Foz do Iguaçu com aprendizado adequado à
sua etapa escolar.
d)

Aprendizado Adequado

Na Prova Brasil, o resultado do aluno é apresentado em pontos numa escala
(Escala SAEB). Discussões promovidas pelo comitê científico do movimento Todos
Pela Educação, composto por diversos especialistas em educação, indicaram qual a
pontuação a partir da qual pode-se considerar que o aluno demonstrou o domínio da
competência avaliada. Decidiu-se que, de acordo com o número de pontos obtidos
na Prova Brasil, os alunos são distribuídos em quatro níveis em uma escala de
proficiência: Insuficiente, Básico, Proficiente e Avançado. No *QEdu, consideramos
que alunos com aprendizado adequado são aqueles que estão nos níveis proficiente
e avançado.


Legenda - Escala de Aprendizado



Avançado

Aprendizado além da expectativa. Recomenda-se para os alunos neste nível
atividades desafiadoras.


Proficiente

Os alunos neste nível encontram-se preparados para continuar os estudos.
Recomenda-se atividades de aprofundamento.


Básico

Os alunos neste nível precisam melhorar. Sugere-se atividades de reforço.


Insuficiente

Os alunos neste nível apresentaram pouquíssimo aprendizado. É necessária
a recuperação de conteúdos.
Nota: Essa classificação qualitativa foi definida por *Chico Soares com base
na escala do SAEB. Essa classificação não é oficial.

www.pmfi.pr.gov.br

Ano XX

e)

Diário Oficial Nº 3.132 de 07 de agosto de 2017

Página 213 de 581

Distribuição dos alunos por nível de proficiência
Podemos posicionar o aprendizado dos alunos em quatro níveis qualitativos

de proficiência. O aprendizado adequado engloba os níveis proficiente e avançado.
Abaixo temos um comparativo nos anos 2009/2011/2013 dos alunos do Ensino
Fundamental da Rede Pública Municipal e Estadual.

FIGURA 28.: PROVA BRASIL

Fonte: SMED, 2013.

f)

Diretoria de Assistência ao Educando
A Diretoria de Assistência ao Educando tem como responsabilidade oferecer

estrutura para o funcionamento de toda a Rede Municipal de Ensino.
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Suas principais funções são o controle e movimentação funcional, saúde
escolar, controle interno, prestação de contas, assessorias às APMFs das escolas
municipais e CMEIs, transporte escolar, manutenção e reformas, reparos e compras
de equipamentos, controle de movimentação funcional, organização de dados e
planejamento, aquisição e distribuição dos produtos para o preparo da alimentação
escolar, elaboração de cardápios específicos para cada modalidade de ensino;
orientações e capacitações sobre boas práticas de produção da alimentação
escolar, supervisão e monitoramento do Núcleo de Nutrição e Alimentos.
Oferece ainda treinamento e qualificação para toda a área operacional que
envolve Instituições de Ensino e Secretaria Municipal da Educação.
As equipes da Diretoria de Assistência ao Educando são organizadas por
divisões previstas em Decreto 22.166 de 14 de maio de 2013, o qual tem organizado
as atribuições das supervisões e divisões, unidades de terceiro nível hierárquico,
subordinadas às Diretorias, integrantes da estrutura administrativa.


Divisão de Controle e Movimentação Funcional – DVCMF;



Divisão de Alimentação Escolar – DVDAE;



Divisão de Apoio Técnico Executivo – DVATE;

A Diretoria de Assistência ao Educando conta também com setor:


Financeiro – esse setor é responsável por toda a parte financeira da

Secretaria Municipal da Educação, planejamento orçamentário, orçamentos e
utilização de recursos, bem como prestações de contas aos cofres públicos.


Protocolo – setor responsável por toda correspondência recebida e

expedida da SMED.


Transporte Escolar – setor responsável pelo atendimento do transporte

escolar dos alunos da rede pública; também pelo atendimento as escolas e demais
necessidades da SMED.


Equipe de Apoio Administrativo – setor que tem como principais

atribuições participar das ações de planejamento, organização e das operações
gerais, específicas, assistência e assessoramento à sua Diretoria.


Gestão de contratos – setor responsável por fazer análise crítica do

Contrato e propor alterações ou melhorias onde necessário ou possível.
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Fiscalização de contratos – setor responsável pelo acompanhamento

contínuo dos contratos da SMED, comparando o previsto com o realizado.

g)

Diretoria da Educação Especial
É o Departamento responsável, pela orientação da política de atendimento

às pessoas com necessidades educacionais especiais. Cumpre os dispositivos
legais estabelecidos pela Constituição Federal e em conformidade com os princípios
norteadores da Secretaria de Estado da Educação do Paraná.
A filosofia do Sistema da Educação Especial de Foz do Iguaçu é manter os
alunos, ao máximo no ensino regular. Por isso há o incentivo para as Salas de
Recursos, que atendem os alunos com distúrbios de aprendizagem no contra turno.
A finalidade básica da Diretoria de Educação Especial é proporcionar às
pessoas com deficiências, condições que favoreçam o desenvolvimento de suas
potencialidades,

visando

sua

autorrealização,

aprendizagem,

integração

e

independência. Tem também como objetivo realizar o processo de avaliação,
diagnóstico e encaminhamento de alunos que frequentam o ensino regular que
apresentam alguma limitação.
A Diretoria de Educação Especial tem sua equipe de trabalho organizadas
por divisões previstas em Decreto 22.166 de 14 de maio de 2013, o qual tem
organizado as atribuições das supervisões e divisões, unidades de terceiro nível
hierárquico, subordinadas às Diretorias, integrantes da estrutura administrativa.


Divisão de Apoio Pedagógico – DVAPD;



Divisão de Avaliação Psicoeducacional – DVAPS;



Divisão de Orientação e Prevenção – DVOPR.

O município conta hoje com 46 turmas de Sala de Recursos em 30 escolas
municipais e 2 salas de recurso na Educação Infantil, 1 Sala de Recursos
Multifuncionais para Altas Habilidades e Superdotação em 1 escola municipal, 38
Classes Especiais em 23 escolas municipais que atendem alunos com deficiência
mental leve. Conta também com um Centro de Atendimento Especializado para
Deficientes Visuais, com uma Sala de Recursos Multifuncional para Deficientes
Visuais.

www.pmfi.pr.gov.br

Ano XX

Diário Oficial Nº 3.132 de 07 de agosto de 2017

Página 216 de 581

O município também mantém convênio com Escolas Especiais como APAE,
NOSSO CANTO, APASFI, ACDD e Associação Viva Bia.
O Centro de Atendimentos Especializado na Área de Deficiência Visual
-CAEDV

é

autorizado

desde

15/09/89

a

funcionar

pela

SEED/DEE

em

estabelecimentos de ensino ou em outros espaços cedidos pela comunidade.
Destina-se ao atendimento, às pessoas com deficiência visual, ou seja, cegos ou de
visão subnormal. O atendimento educacional ofertado nesse centro é de caráter
individualizado e ministrado em sessões de no mínimo 40 minutos de duração,
podendo este tempo variar de acordo com o grau de comprometimento visual e a
necessidade do aluno. Os deficientes visuais com cegueira ou de visão subnormal,
além do acesso ao ensino regular, recebem simultaneamente, atendimento nesse
centro especializado na área da deficiência visual. A oferta do atendimento
especializado ocorrerá sempre em período alternado ao ensino regular e só se fará
após encaminhamento por um oftalmologista. Após avaliação, serão oferecidos os
atendimentos necessários, conforme a necessidade do aluno: Estimulação precoce;
Apoio à escolaridade; Sistema braille; Sorobã; Atividades de vida autônoma e
sociais (AVAS); Orientação e mobilidade; Reeducação visual; Ensino itinerante.
O objetivo primordial do CAEDV é garantir o acesso e a permanência dos
deficientes visuais, independente da faixa etária, no sistema educacional. Quando
iniciou o programa, eram atendidos 10 alunos, hoje 50 alunos podem usufruir do
atendimento, sendo que é oferecido também uma Sala de Recursos Multifuncional
para Deficientes Visuais com equipamentos apropriados. A escola está adaptada
com pista tátil nas dependências internas e externas até o ponto de ônibus,
corrimãos, banheiros e rampas de acesso. O CAEDV está localizado na Escola
Municipal Ponte da Amizade, na Avenida Tancredo neves, 3159 – Jardim Jupira.
O Programa de Atendimento Pedagógico Domiciliar e Hospitalar –
PAPEDH é um projeto implantado pela Secretaria Municipal de Educação de Foz do
Iguaçu/ SMED no ano de 2013, tendo como legislação norteadora a LDB nº 9394/96,
a Lei n° 8069/90 e a Resolução do CNE/CEB n°02 de 11/09/2001, artigo 13. Tem
como finalidade o atendimento pedagógico a crianças impossibilitadas de
frequentarem a escola durante um tratamento de saúde. Desta forma são
encontradas alternativas de organização e oferta de ensino facilitando o
cumprimento dos direitos à educação e saúde. A iniciativa para a implantação deste
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projeto pelo município de Foz do Iguaçu nasceu do conhecimento de crianças que
estavam hospitalizadas ou tinham alta hospitalar para retornarem às suas casas,
mas sem alta para retornarem à escola de origem e não estava acontecendo este
atendimento, o que levava então à defasagem de conteúdo e consequentemente à
evasão escolar. O trabalho é norteado em práticas pedagógicas embasadas nas
Diretrizes Curriculares Nacionais e Municipais, onde estão adaptadas a cada aluno,
respeitando o tempo de aprender de cada um, bem como às suas possibilidades
físicas e psicológicas. Serão utilizados para isso recursos diversos, visuais, auditivos
e sinestésico onde se deve pensar numa forma de educação diferenciada e com
suas particularidades.
O Programa de Atendimento Pedagógico Domiciliar e Hospitalar teve em
2013 atendimento para 13 alunos, em 2014 atendimento para 11 alunos e em 2015
atendimento para 9 alunos.
A meta do programa é assegurar às crianças hospitalizadas ou em
recuperação nos seus respectivos domicílios, a continuidade dos conteúdos
trabalhados em sala, facilitando um retorno após alta sem prejuízos à sua formação
escolar.
A Sala de recursos multifuncional de Altas Habilidades e Superdotação
é uma educação democrática e inclusiva que deve levar em consideração a
diversidade, ou seja, contemplar as diferenças e oferecer experiências de
aprendizagem, conforme as habilidades, interesses e potencialidades dos alunos.
E é com este pensamento que a Secretaria Municipal da Educação de Foz
do Iguaçu uniu forças e em 2014 implantou o Programa de Salas de Recursos
Multifuncionais para crianças com Altas Habilidades e Superdotação, que estão
matriculados nas séries iniciais do ensino fundamental. Estes alunos são atendidos
em contraturno na Sala de Recursos Multifuncionais na Escola Municipal Professor
Pedro Viriato Parigot de Souza, atualmente atende 7 alunos.
Alunos com Altas Habilidades ou Superdotação são aqueles que possuem
habilidades especiais em uma ou mais áreas do conhecimento. Estes alunos
geralmente apresentam Q. I. acima da média. São submetidos a vários testes para
avaliação de suas habilidades, como, por exemplo, testes de raciocínio lógico,
científico, linguístico, sociológico, ambiental, afetivo, intelectual, artístico e conforme
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o caso psicológico. Para trabalhar com esses alunos, é preciso fundamentar-se
teoricamente e focar em seu desenvolvimento humano.
Instigar a busca pelo conhecimento e aproveitar o potencial desses alunos é
o objetivo do Programa para Alunos com Altas Habilidades e Superdotação.
.O Atendimento Educacional Especializado ofertado para os alunos das
Escolas Municipais de Foz do Iguaçu está representado em tabela referente ao ano
de 2015.
TABELA 86: ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO
Atendimento Especializado

Nº de Escolas

Nº de alunos
atendidos

Classe Especial

23

382

Sala de Recursos
Centro de Atendimento Especializado aos
Deficientes Visuais – CAEDV
Programa
de
Atendimento
Pedagógico
Domiciliar e Hospitalar – PAPEDH
Sala de recursos multifuncional de Altas
Habilidades e Superdotação.

30

1004

01

50

------

09

01

07

Fonte: SMED, 2015.

h)

MAPEAMENTO DA SITUAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES MUNICIPAIS
A Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu através da Secretaria Municipal da

Educação dá atendimento à Rede Municipal de Ensino, atualmente são 51 Escolas
Municipais, 34 Centros Municipais de Educação Infantil, 5 Centros de Convivência
Escola Bairro, destacados na tabela abaixo. São 12 CMEIs cadastrados no MEC
com previsão de construção ou ampliação.
Relação das instituições escolares com sua localização e situação atual
(existentes/ampliações e construções).
TABELA 87: CMEIS EXISTENTES.
Nº
1
2
3
4
5

CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL

LOCALIZAÇÃO BAIRRO

Amina Barakat
Amor Perfeito
Antonio Ferreira Damião
Ariano Vilar Suassuna
Bárbara Matos Januário

Jardim Itaipu
Cidade Nova II
Curitibano II
Parque Ouro Verde
Morumbi III
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6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
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Campos do Iguaçu
Carlos Gauto
Celeste Sottomaior
Claudio da Silva Lourenço
Dom Olívio Aurélio Fazza
Elfrida Keller
Flor de Acácia
Flor de Lis
Inácia Menezes dos Santos
João de Aquino
José Bento Vidal
Julia Ferrais
Lindóia
Mamãe Agenora
Maricota Basso
Novo Horizonte
Osvaldo Goch
Ouro Verde
Ozires Santos
Pedro Jacob Lakus
Pingo de Gente
Professora Nilva de Jesus
Ramona Rodrigues Dotto
Rosa Cirilo de Castro
São Francisco
Soldadinho de Chumbo
Três Lagoas
Victório Basso
Vila Esmeralda
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Campos do Iguaçu
Vila São Sebastião
Jardim Paraná
Sol de Maio
Porto Belo
Vila Adriana I
Jardim Califórnia
Vila "C" Nova
Morumbi I
Jardim Santa Rita
Vila "C" Velha
Portal da Foz
Jardim Lindóia
Ouro Verde
Jardim São Paulo
Jardim Novo Horizonte
Vila Borges
Parque Ouro Verde
Conj.Hab.Buba
Três Bandeiras
Cohapar III
Jardim Karla
Jardim América
Profilurb II
Morumbi II
Profilurb I
Três Lagoas
Parque Imperatriz
Vila Esmeralda
Fonte: SMED, 2015

TABELA 88: CMEI’S CADASTRADOS NO MEC PARA AMPLIAÇÃO OU CONSTRUÇÃO.
Centro Municipal de Educação
Infantil
NOME PROVISÓRIO
LOCALIZAÇÃO

NOME
PROVISÓRIO

LOCALIZAÇÃO

Inácia de Menezes

BAIRRO
Morumbi I

Jardim Niterói

BAIRRO
Jardim Niterói

Duque de Caxias

Morumbi III

Vila Solidária

Vila Solidária

Emilio de Menezes

Morumbi II

Gleba Guarani

Gleba Guarani

Érico Verissimo

Jd. São Paulo

Jardim Almada

Jardim Almada

EloiLohmann

Jd. Tucuruí

Vasco da Gama

Vasco da Gama

Jardim Cataratas

Jardim Cataratas

Conjunto Libra

Conjunto Libra
Fonte: SMED, 2015
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TABELA 89: CCEB – CENTROS DE CONVIVÊNCIA ESCOLA BAIRRO EXISTENTES.
LOCALIZAÇÃO
CENTRO DE CONVIVÊNCIA ESCOLA
ESCOLA AO LADO
BAIRRO
BAIRRO
CCEB - ARNALDO ISIDORO DE LIMA
ARNALDO ISIDORO
VILA C
CCEB – PROF. DARCI PEDRO ZANATTA
IRIO MANGANELLI
MORUMBI
CCEB – ÉRICO VERÍSSIMO
ÉRICO VERÍSSIMO
JARDIM SÃO PAULO
CCEB – PREFEITO CLÓVIS CUNHA JOÃO ADÃO DA SILVA
LAGOA DOURADA
VIANA
CCEB – LEONEL DE MOURA BRIZOLLA
JOÃO DA COSTA VIANA
TRÊS LAGOAS
Fonte: SMED, 2015
TABELA 90: ESCOLAS MUNICIPAIS EXISTENTES
Nº
ESCOLAS MUNICIPAIS
1
Acácio Pedroso
2
Adele Zanotto Scalco
3
Ademar Marques Curvo
4
Altair Ferrais da Silva "Zizo"
5
Anita Garibaldi
6
Antonio Gonçalves Dias
7
Arnaldo Isidoro de Lima
8
Augusto Werner
9
Belvedere
10
Brigadeiro Antonio Sampaio
11
Cândido Portinari
12
Carlos Gomes
13
Cecília Meireles
14
Ceres de Ferrante
15
Cora Coralina
16
Dr. Dirceu Lopes
17
Duque de Caxias
18
Eleodoro Ébano Pereira
19
Elói Lohmann
20
Emílio de Menezes
21
Érico Veríssimo
22
Frederico Engel
23
Gabriela Mistral
24
ÍrioManganelli
25
Jardim Naipi
26
João Adão da Silva
27
João da Costa Viana
28
João XXIII
29
Jorge Amado
30
Júlio Pasa
31
Monteiro Lobato
32
NajlaBarakat
33
Olavo Bilac
34
Olímpio Rafagnin
35
Osvaldo Cruz
36
Padre Luigi Salvucci
37
Papa João Paulo I
38
Ponte da Amizade
39
Pres. Getúlio Vargas
40
Princesa Isabel
41
Prof. Benedicto João Cordeiro
42
Prof. Pedro Viriato Parigot de Souza
43
Profª Elenice Milhorança
www.pmfi.pr.gov.br

LOCALIZAÇÃO BAIRRO
Profilurb I
Jd. Boa Esperança
Vl.São Sebastião
Jardim Ipê
Vila Carimã
Campos do Iguaçu
Vila C
Vila Carimã
Jardim Belvedere
Alto da Boa Vista
Jardim Petrópolis
Campos do Iguaçu
Parque Ouro Verde
Parque Três Fronteiras
Morumbi III
Portal da Foz
Morumbi III
Lote Grande
Jardim Tucuruí
Morumbi II
Jardim São Paulo
Jardim Copacabana
Jardim Lancaster
Morumbi I
Jardim Naipi
Lagoa Dourada
Três Lagoas
Morumbi I
Cidade Nova II
Vila Matilde
Porto Belo
Jardim Itaipu
Gleba Guarani
Parque Imperatriz
Lot.João Paulo II
Vila "C" Nova
Jardim Itamarati
Jardim Jupira
Vila Adriana
Tamanduá Grande
Jardim Tarobá
Centro
Jardim América
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44
45
46
47
48
49

ProfªJosineteHoller Alves dos Santos
Profª Lúcia Marlene Pena Nieradka
Profª Rosália de AmorimSilva
Profª Suzana Moraes Balen
Santa Rita de Cássia
Três Bandeiras

Vila A
Vila Yolanda
Jardim Canadá
Jardim Califórnia
Vila Pérola
Jardim Três Bandeiras

50

Vila Shalon

Vila Shalon

51
Vinícius de Moraes
Fonte: SMED, 2015
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Jardim das Flores

SAÚDE
As Unidades de Saúde são consideradas porta de entrada do sistema de

saúde, responsáveis pelo atendimento da população adstrita, assim como pela
garantia do acesso a outros níveis deste sistema quando necessário.

7.11.1

ATENÇÃO BÁSICA NO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU
De acordo com Starfield (1992) os quatro atributos essenciais dos serviços

de Atenção Primária à Saúde (APS) são:


Acesso do primeiro contato do indivíduo com o sistema de saúde:

acessibilidade e utilização do serviço de saúde como fonte de cuidado a cada novo
problema ou novo episódio de um mesmo problema de saúde, com exceção das
verdadeiras emergências e urgências médicas.


Longitudinalidade: existência de uma fonte continuada de atenção,

assim como sua utilização ao longo do tempo. A relação entre a população e sua
fonte de atenção deve se refletir em uma relação interpessoal intensa que expresse
a confiança mútua entre os usuários e os profissionais de saúde.


Integralidade: leque de serviços disponíveis e prestados pelo serviço

de atenção primária. Ações que o serviço de saúde deve oferecer para que os
usuários recebam atenção integral, tanto do ponto de vista do caráter
biopsicossocial do processo saúde-doença, como ações de promoção, prevenção,
cura e reabilitação adequadas ao contexto da APS, mesmo que algumas ações não
possam ser oferecidas dentro das unidades de saúde. Incluem os encaminhamentos
para especialidades médicas focais, hospitais, entre outros.
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Coordenação do cuidado: pressupõe alguma forma de continuidade

seja por parte do atendimento pelo mesmo profissional, seja por meio de prontuários
médicos, ou ambos, além do reconhecimento de problemas abordados em outros
serviços e a integração deste cuidado no cuidado global do paciente. O provedor de
atenção primária deve ser capaz de integrar todo cuidado que o paciente recebe
através da coordenação entre os serviços.
Das 28 unidades de saúde de Foz do Iguaçu, 11 adotam o modelo
tradicional e 17 adotam o modelo de atenção denominado Estratégia Saúde da
Família.
Nessas 17 unidades com a estratégia saúde da família implantada,
possuem 37 equipes de saúde da família com médicos, enfermeiros, auxiliares e
técnicos de enfermagem, agentes comunitários de saúde, recepcionistas, gerente,
apoio administrativo e auxiliar de serviços gerais. Em 28 dessas equipes há também
dentista e auxiliar de saúde bucal.
No município também temos 3 Núcleos de Apoio à Estratégia Saúde da
Família

implantados nos Distritos Norte, Nordeste e Leste que proporcionam a

ampliação da clínica contando com nutricionistas, assistentes sociais, psicólogos,
fisioterapeutas e um educador físico.
TABELA 91: DISTRIBUIÇÃO ATUAL DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE FOZ DO
IGUAÇU, POR DISTRITO SANITÁRIO
DISTRITO
DISTRITO SUL
DISTRITO
DISTRITO LESTE
DISTRITO
NORTE
OESTE
NORDESTE
AKLP
VILA C NOVA
VILA C VELHA
CIDADE NOVA
PORTO BELO
CURITIBANO
JD. JUPIRA

PROFILURB II
PROFILURB I
OURO VERDE
CAIC PORTO MEIRA
CARIMA
PADRE MONTI

VILA YOLANDA
JD. AMÉRICA
VILA ADRIANA
PQ. PRESIDENTE

MORUMBI II
MORUMBI III
JD. SAO PAULO I
JD. SAO PAULO II
CAMPOS DO IGUACU
PORTAL DA FOZ

SAO JOAO
TRES LAGOAS
TRES BANDEIRAS
SOL DE MAIO
LAGOA DOURADA

Fonte: SMED, 2015

TABELA 92: TERRITORIALIZAÇÃO DO MUNICÍPIO NO ÂMBITO DA SAÚDE
Área geográfica de atuação
Modelo de Atenção /
Unidades de Saúde
(Município/bairro/comunidade)
Nº Equipes

Distrito Leste.

USF Morumbi III
CRF Morumbi II
UBS Campos do Iguaçu
UBS Portal da Foz
USF Jardim São Paulo I
USF Jardim São Paulo II

www.pmfi.pr.gov.br

4 ESF
EAB
EAB
EAB
2 ESF
3 ESF
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USF Três Bandeiras
CRF São João
USF Três Lagoas
USF Sol de Maio
USF Lagoa Dourada

2 ESF
2 ESF
2 ESF
2 ESF
2 ESF

USF Vila C Velha
USF Vila C Nova
USF Porto Belo
USF Cidade Nova
CRF AKLP
UBS Curitibano
UBS Jupira

3 ESF
3 ESF
3 ESF
2 ESF
EAB
EAB
EAB

Distrito Sul

USF CAIC Porto Meira
USF Padre Monti
USF Carimã
USF Profilurb I
USF Ouro Verde
CRF Profilurb II

2 ESF
1 ESF
1 ESF
2 ESF
1 ESF
EAB

Distrito Oeste

UBS Jardim América
UBS Vila Yolanda
UBS Parque Presidente
UBS Vila Adriana

EAB
EAB
EAB
EAB

Distrito Nordeste

Distrito Norte
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Fonte: SMED, 2015.
Legenda: CRF: Centro de Referência da Família; UBS: Unidade Básica de Saúde; USF: Unidade de
Saúde da Família; ESF: Equipe de Estratégia Saúde da Família; EAB: Equipe de Atenção Básica

7.11.2

ASSISTÊNCIA HOSPITALAR
Com relação à assistência hospitalar, Foz do Iguaçu conta com 3 hospitais

conveniados ao SUS e 1 com exclusivo atendimento ao SUS, com uma oferta de 277
leitos cadastrados e 32 complementares (UTI) no total de 309 à população de Foz e
região (já que a cidade é referência da 9ª Regional de Saúde para os nove
municípios que a integram). Isto representa 0,85 leito/1000 habitantes, o que está
abaixo do preconizado pelo Ministério da Saúde, 2,5 leito/1000 hab. Port. 2809.
O município tem 203 AIHs ao mês

pactuadas com outros municípios,

principalmente da 9ª Regional de Saúde, porém as unidades hospitalares desses
municípios, por serem de média e baixa complexidade e devido à distância, não
conseguem colaborar muito na resolução do problema de leitos da cidade.
O serviço de urgência/emergência é disponibilizado em 2 hospitais: Hospital
Municipal Padre Germano Lauck, com um Pronto Socorro Geral, e o Hospital
Ministro Costa Cavalcanti, CAG Centro de Atendimento ao gestante, cardiologia e
oncologia, além de 2 pronto atendimentos 24 h, inicialmente terceirizados.

www.pmfi.pr.gov.br

Ano XX

Diário Oficial Nº 3.132 de 07 de agosto de 2017

Página 224 de 581

A qualificação da assistência de urgência/emergência apresenta problemas
como:


acolhimento inadequado;



falta de resolubilidade;



insatisfação da população;



superlotação dos serviços por falta de resolução da atenção básica;



inadequada estrutura física e tecnológica dos serviços;



insuficiência de equipamentos e insumos;



retaguarda imprópria de recursos diagnósticos e terapêuticos;



equipe profissional insuficiente, com capacitação inadequada para atuar

nas urgências;


atendimento pré-hospitalar móvel de qualidade, porém com dificuldades

para atender à demanda do município;


insuficiente retaguarda de transporte para adequada transferência de

pacientes que necessitam de intervenções de alta complexidade não ofertadas no
município;


inadequação dos valores por procedimentos nas tabelas SIH e

SIA/SUS, com prejuízo financeiro para o município;


problemas relacionados ao registro de informações de serviços

prestados não contemplados pelas tabelas SUS.
TABELA 93: LEITOS HOSPITALARES DO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU
Leitos
Unidade Hospitalar
Leitos SUS
Total de Leitos
Particulares/Convênio
UNIMED

0

25

25

Costa Cavalcanti

95

62

157

155

0

155

22

74

96

5

0

5

277

161

438

HMPGL
Cataratas
Hospital Dia Nª Sr.ª
Aparecida
TOTAL
Fonte: SMSA, 2015
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TABELA 94: LEITOS HOSPITALARES DA MICRORREGIÃO
Município
Leitos SUS
Leitos Particulares
Foz do Iguaçu
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Total de Leitos

277

161

438

Santa Terezinha de Itaipu

0

0

0

São Miguel do Iguaçu

15

9

24

Medianeira

76

72

148

Matelândia

0

0

0

Missal

24

21

45

Itaipulândia

25

0

25

Ramilândia

0

0

0

Serranópolis

0

0

0

TOTAL
Fonte: SMSA, 2015

417

263

680

TABELA 95: LEITOS DE UTI
Município
Hospital

Tipo de Leito

Hospital Costa Cavalcanti

Foz do Iguaçu
Hospital Cataratas

HMPGL

Nª Sr.ª da Luz
Medianeira

Hosp. São Carlos

SUS

Particulares

Total

UTI adulto II

12

8

20

UTI neonatal II

8

2

10

Cuidados intensivos
Un. Cuidados.
Intermediários
Neonatal
UTI pediátrica II
Un. de Isolamento
UTI adulto II

0

0

0

0

10

10

1
0
0

4
1
8

5
1
8

UTI adulto II

11

0

20

UTI adulto II
UTI pediátrica II

11
0

0
0

20
5*

UTI pediátrica II
UTI adulto II

0
3

0
5

5
8

UTI adulto II
Un. de Isolamento

3
1

5
0

8
1

0

3

3

0
0

3
5

3
5

UTI Pediátrica I

0

1

1

36

50

75

Un. Cuidados.
Intermediários
Neonatal
UTI neonatal I
UTI Adulto I

Total
Fonte: SMSA, 2015
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DIRETORIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
Vigilância Epidemiológica
Conceito de Vigilância Epidemiológica, segundo a Lei 8.080: “conjunto de

ações que proporciona o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer
mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou
coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e
controle das doenças ou agravos.”
Áreas de atuação:


Programa Nacional de Imunização (PNI);



Sistema de Nascidos Vivos (SINASC);



Sistema de Informação de Mortalidade (SIM);



Sistema de Informação de Agravos Notificáveis (SINAN);



Programa Municipal de DST/Aids e Hepatites Virais;



Programa de Controle da Tuberculose e da Hanseníase;



Comissão Municipal de Controle de Infecção em Serviços de Saúde

(CMUCISS);

a)



Tecnologia da Informação (TI);



Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde (CIEVS).

Programa Nacional de Imunização (PNI)

TABELA 96: COM RELAÇÃO A COBERTURA VACINAL (CV) - RESULTADOS ATÉ AGOSTO
2015:
Imunobiológicos
CV Em Menores de 1 Ano
BCG
117,6 %
Pentavalente (DTP+HIB+HB)
110,0 %
Poliomielite
108,8 %
Meningocócica Conjugada C
114,2 %
Pneumocócica 10 valente
110,2 %
Rotavírus Humano
117,3%
Febre Amarela – FA
102,6 %
Campanha Contra Paralisia Infantil
103,2 %
Imunobiológicos
Tríplice Viral
Hepatite A
Campanha Contra Paralisia Infantil (6 meses a
menores de 5 anos)
Campanha Contra Influenza ( 6 meses a
menores de 5 anos)
Fonte: SIPNI - RESULTADOS DE 2015.
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CV Em Crianças Acima de 1 Ano
112,2 %
119,1 %
95,6 %
77,7 %
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A eficácia do programa de vacinação tem por base a vigilância epidemiológica, através da observação e análise das
tendências da distribuição de casos e óbitos das doenças evitáveis pela vacinação, bem como os fatores que condicionam o
aparecimento dessas doenças.
No município de Foz do Iguaçu as altas coberturas vacinais dos últimos anos, contribuíram para o controle de doenças
imunopreveníveis.
TABELA 97: COEFICIENTE DE MORTALIDADE GERAL POR CAUSAS MAIS FREQUENTES E POR DISTRITO (2011)
Causas

NORTE
N Incid.

SUL
N Incid.

LESTE
N Incid.

OESTE
NORDESTE
IGN Total
N Incid. N Incid.

1º)

Doenças do aparelho circulatório

79

11,8

37

10,6

85

11,6

51

10,0

53

17,7

4

309

2º)

Causas externas de morbidade e mortalidade

62

9,2

45

12,9

84

11,5

38

7,4

33

11,0

29

291

3º)

Neoplasias (tumores)

60

8,9

29

8,3

77

10,5

54

10,6

37

12,4

6

263

4º)

Doenças do aparelho respiratório

42

6,3

16

4,6

40

5,5

28

5,5

12

4,0

3

141

5º)

Doenças do aparelho digestivo

32

4,8

8

2,3

27

3,7

15

2,9

10

3,3

3

95

6º)

Doenças endócrinas nutricionais e metabólicas

16

2,4

14

4,0

24

3,3

21

4,1

5

1,7

2

82

7º)

Algumas afecções originadas no período perinatal

8

1,2

3

0,9

19

2,6

10

2,0

8

2,7

1

49

8º)

Algumas doenças infecciosas e parasitárias

10

1,5

4

1,2

11

1,5

7

1,4

8

2,7

1

41

10

1,5

6

1,7

11

1,5

7

1,4

1

0,3

0

35

8

1,2

4

1,2

11

1,5

6

1,2

2

0,7

2

33

18

2,7

8

2,3

20

2,7

13

2,5

9

3,0

4

72

9º)

Doenças do sistema nervoso
Sintomas, sinais e achados e anormais e
10º)
laboratoriais.
11º) Outros

Distritos
População

51,5 174
50,1 409
55,8 250
48,9 178
59,5
TOTAL 345
Norte
Sul
Leste
Oeste
Nordeste
Porto
São
Três
Itaipu
Centro
Meira
Francisco
Lagoas
67.044
34.751
73.267
51.090
29.937

Fonte: CENTRO DE EPIDEMOLOGIA DE FOZ DO IGUAÇU, 2011
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256.088
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TABELA 98: COEFICIENTE DE MORTALIDADE GERAL POR CAUSAS MAIS FREQUENTES E POR DISTRITO (2012)

Causas
1º)

Doenças do aparelho circulatório
Causas externas de morbidade e
2º)
mortalidade
3º) Neoplasias (tumores)
4º) Doenças do aparelho respiratório
5º) Doenças do aparelho digestivo
Doenças endócrinas nutricionais e
6º)
metabólicas
Algumas afecções originadas no
7º)
período perinatal
Algumas doenças infecciosas e
8º)
parasitárias
9º) Doenças do sistema nervoso
Sintomas, sinais e achados e
10º)
anormais e laboratoriais.
11º) Outros
TOTAL
Distritos
População

NORTE
N
Incid.
85
12,7

SUL
N Incid.
45 12,9

LESTE
N
Incid.
98
13,4

OESTE
N Incid.
68
13,3

NORDESTE
IGN Total
N
Incid.
39
13,0
8 343

67

10,0

49

14,1

84

11,5

47

9,2

41

13,7

38

326

67
35
19

10,0
5,2
2,8

31
19
11

8,9
5,5
3,2

92
30
33

12,6
4,1
4,5

58
23
20

11,4
4,5
3,9

40
23
13

13,4
7,7
4,3

12
6
4

300
136
100

9

1,3

12

3,5

25

3,4

16

3,1

6

2,0

2

70

12

1,8

8

2,3

23

3,1

11

2,2

5

1,7

0

59

9

1,3

3

0,9

14

1,9

9

1,8

2

0,7

0

37

10

1,5

4

1,2

9

1,2

7

1,4

1

0,3

2

33

9

1,3

5

1,4

7

1,0

4

0,8

4

1,3

0

29

12
1,8
3
0,9
334
49,8 190 54,7
Norte
Sul
Porto
Itaipu
Meira
67.044

34.751

Fonte: CENTRO DE EPIDEMOLOGIA DE FOZ DO IGUAÇU, 2012
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15
2,0 14
2,7
7
2,3
430
58,7 277
54,2 181
60,5
Leste
Oeste
Nordeste
São
Centro
Três Lagoas
Francisco
73.267

51.090

29.937

56
5
77 1489
Total
256.088
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TABELA 99: COEFICIENTE DE MORTALIDADE GERAL POR CAUSAS MAIS FREQUENTES E POR DISTRITO (2013)

COEFICIENTE DE MORTALIDADE GERAL POR CAUSAS MAIS FREQUENTES E POR DISTRITO
10.000 Habitantes, Foz do Iguaçu / 2013
NORTE
SUL
LESTE
N
Incid.
N
Incid.
N
Incid.

Causas

N

OESTE
Incid.

NORDESTE
N
Incid.

IGN

Total

1º)

Doenças do aparelho circulatório

102

15,2

49

14,1

97

13,2

65

12,7

44

14,7

6

363

2º)

Causas externas de morbidade e
mortalidade

71

10,6

44

12,7

81

11,1

59

11,5

32

10,7

3

290

3º)

Neoplasias (tumores)

58

8,7

36

10,4

73

10,0

35

6,9

41

13,7

15

258

4º)

Doenças do aparelho respiratório

33

4,9

17

4,9

47

6,4

29

5,7

14

4,7

1

141

5º)

Doenças do aparelho digestivo

23

3,4

11

3,2

40

5,5

27

5,3

15

5,0

4

120

26

3,9

9

2,6

21

2,9

20

3,9

8

2,7

2

86

21

3,1

5

1,4

20

2,7

8

1,6

10

3,3

3

67

15

2,2

7

2,0

15

2,0

10

2,0

13

4,3

2

62

6º)
7º)
8º)

Doenças endócrinas nutricionais e
metabólicas
Algumas afecções originadas no
período perinatal
Algumas doenças infecciosas e
parasitárias

9º)

Doenças do sistema nervoso

9

1,3

4

1,2

16

2,2

8

1,6

5

1,7

1

43

10º)

Sintomas, sinais e achados e
anormais e laboratoriais.

7

1,0

5

1,4

12

1,6

8

1,6

5

1,7

2

39

11º)

Outros

14

2,1

8

2,3

22

3,0

7

1,4

10

3,3

2

63

379

56,5

195

56,1

444

60,6

276

54,0

197

65,8

41

1532

TOTAL

Norte
Sul
Itaipu
Porto Meira
67.044
34.751
Fonte: CENTRO DE EPIDEMOLOGIA DE FOZ DO IGUAÇU, 2013
Distritos
População

Leste
São Francisco
73.267
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Oeste
Centro
51.090

Nordeste
Três Lagoas
29.937

Total
256.088

Ano XX

Diário Oficial Nº 3.132 de 07 de agosto de 2017

Página 230 de 581

TABELA 100: COEFICIENTE DE MORTALIDADE GERAL POR CAUSAS MAIS FREQUENTES E POR DISTRITO (2014)

COEFICIENTE DE MORTALIDADE GERAL POR CAUSAS MAIS FREQUENTES E POR DISTRITO

Causas

10.000 Habitantes, Foz do Iguaçu / 2014
NORTE
SUL
LESTE
N Incid. N Incid. N Incid.

OESTE
NORDESTE
IGN Total
N Incid. N Incid.

1º)

Doenças do aparelho circulatório

70

10,4

37

10,6

76

10,4

43

8,4

34

11,4

73

333

2º)

Causas externas de morbidade e
mortalidade

46

6,9

30

8,6

64

8,7

52

10,2

24

8,0

69

285

3º)

Neoplasias (tumores)

47

7,0

36

10,4

41

5,6

11

2,2

26

8,7

79

240

4º)

Doenças do aparelho respiratório

40

6,0

12

3,5

39

5,3

25

4,9

17

5,7

32

165

5º)

Doenças do aparelho digestivo

21

3,1

13

3,7

28

3,8

15

2,9

7

2,3

18

102

20

3,0

10

2,9

20

2,7

8

1,6

3

1,0

23

84

18

2,7

8

2,3

16

2,2

10

2,0

4

1,3

15

71

12

1,8

6

1,7

6

0,8

9

1,8

5

1,7

32

70

9

1,3

6

1,7

21

2,9

8

1,6

5

1,7

17

66

Sintomas, sinais e achados e anormais e
10º) laboratoriais.

13

1,9

2

0,6

10

1,4

6

1,2

4

1,3

11

46

11º) Outros

19

2,8

11

3,2

21

2,9

9

1,8

9

3,0

25

94

7º)

Doenças endócrinas nutricionais e
metabólicas
Algumas afecções originadas no período
perinatal

8º)

Algumas doenças infecciosas e parasitárias

9º)

Doenças do sistema nervoso

6º)

Distritos
População

47,0 171
49,2 342
46,7 196
38,4 138
46,1 394 1556
TOTAL 315
Norte
Sul
Leste
Oeste
Nordeste
Total
Porto
São
Três
Itaipu
Centro
Meira
Francisco
Lagoas
67.044
34.751
73.267
51.090
29.937
256.088

Fonte: CENTRO DE EPIDEMOLOGIA DE FOZ DO IGUAÇU, 2014
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TABELA 101: COEFICIENTE DE MORTALIDADE GERAL POR CAUSAS MAIS FREQUENTES E POR DISTRITO (2015)

Causas

NORTE
N Incid.

N

SUL
Incid.

LESTE
N Incid.

OESTE
NORDESTE
IGN Total
N Incid. N Incid.

1º)

Doenças do aparelho circulatório

80

11,9

30

8,6

99

13,5

58

11,4

33

11,0

7

307

2º)

Causas externas de morbidade e
mortalidade

59

8,8

44

12,7

89

12,1

59

11,5

37

12,4

10

298

3º)

Neoplasias (tumores)

64

9,5

41

11,8

61

8,3

20

3,9

39

13,0

13

238

4º)

Doenças do aparelho respiratório

55

8,2

32

9,2

42

5,7

37

7,2

33

11,0

4

203

5º)

Doenças do aparelho digestivo

19

2,8

14

4,0

30

4,1

27

5,3

16

5,3

5

111

6º)

Doenças endócrinas nutricionais e
metabólicas
Algumas afecções originadas no
período perinatal
Algumas doenças infecciosas e
parasitárias

17

2,5

10

2,9

36

4,9

21

4,1

9

3,0

3

96

27

4,0

7

2,0

18

2,5

6

1,2

8

2,7

0

66

16

2,4

8

2,3

16

2,2

13

2,5

8

2,7

3

64

13

1,9

11

3,2

19

2,6

11

2,2

7

2,3

0

61

10

1,5

3

0,9

14

1,9

9

1,8

7

2,3

1

44

23

3,4

8

2,3

15

2,0

10

2,0

6

2,0

6

68

TOTAL 383

57,1

208

59,9

439

59,9

271

53,0

203

67,8

52

1556

7º)
8º)
9º)

Doenças do sistema nervoso

10º) Sintomas, sinais e achados e anormais
e laboratoriais.
11º) Outros

Norte
Distritos
População

Itaipu
67.044

Sul
Porto
Meira

Leste
São
Francisco

34.751

73.267

Fonte: CENTRO DE EPIDEMOLOGIA DE FOZ DO IGUAÇU, 2015
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Oeste
Centro
51.090

Nordeste
Três
Lagoas

Total

29.937

256088
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ASSISTÊNCIA SOCIAL
A assistência social, política pública não contributiva, é dever do Estado e

direito de todo cidadão que dela necessitar. Entre os principais pilares da assistência
social no Brasil estão a Constituição Federal de 1988, que dá as diretrizes para a
gestão das políticas públicas, e a Lei Orgânica da Assistência Social (Loas), de
1993, que estabelece os objetivos, princípios e diretrizes das ações. A Loas
determina que a assistência social seja organizada em um sistema descentralizado
e participativo, composto pelo poder público e pela sociedade civil. A IV Conferência
Nacional de Assistência Social deliberou, então, a implantação do Sistema Único de
Assistência Social (Suas). O Suas organiza a oferta da assistência social em todo o
Brasil, promovendo bem-estar e proteção social a famílias, crianças, adolescentes e
jovens, pessoas com deficiência, idosos – enfim, a todos que dela necessitarem.
TABELA 102: INFORMAÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DE FOZ DO IGUAÇU
Existência de Plano Municipal de Assistência Social
Existência de Fundo Municipal de Assistência
Social
Existência de Conselho Municipal de Assistência
Social
Tipo de Formação do Conselho Municipal de
Assistência Social
Caráter do Conselho Municipal de Assistência
Social
Existência de Lei de Segurança Alimentar
Existência de Plano Municipal de Segurança
Alimentar
Existência de Conselho Municipal de Segurança
Alimentar
Tipo de Formação do Conselho Municipal de
Segurança Alimentar
Caráter do Conselho Municipal de Segurança
Alimentar
Existência do Conselho Municipal dos Direitos da
Pessoa Idosa
Lei que institui o Conselho Municipal dos Direitos
da Pessoa Idosa
Existência de Fundo do Idoso instituído
Pastoral da Pessoa Idosa presente

Sim
Sim
Sim
Paritário
Deliberativo –
Fiscalizador
Não
Sim
Sim
Paritário
Deliberativo –
Fiscalizador
Sim
Lei nº 2.959/2004
Não
Não

Fonte: IBGE / Perfil dos Municípios Brasileiros Assistência Social 2013 / IBGE / Pesquisa de
Informações Básicas Municipais 2014. / Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social jul/2014.
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PERFIL DAS FAMÍLIAS INSCRITAS NO CADASTRO ÚNICO PARA
PROGRAMAS SOCIAIS
O Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (Cadastro

Único - CadÚnico) é um instrumento que identifica e caracteriza as famílias de baixa
renda, entendidas como aquelas que têm: renda mensal de até meio salário mínimo
por pessoa ou renda mensal total de até três salários mínimos. O Cadastro Único
permite conhecer a realidade socioeconômica dessas famílias, trazendo informações
de todo o núcleo familiar, das características do domicílio, das formas de acesso a
serviços públicos essenciais e, também, dados de cada um dos componentes da
família. O Governo Federal, por meio de um sistema informatizado, consolida os
dados coletados no Cadastro Único. A partir daí, o poder público pode formular e
implementar

políticas

específicas,

que

contribuem

para

a

redução

das

vulnerabilidades sociais a que essas famílias estão expostas. O Cadastro Único é
coordenado pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS),
devendo ser obrigatoriamente utilizado para seleção de beneficiários de programas
sociais do Governo Federal, como o Bolsa Família. Fonte: SAGI / MDS / Data Social.
GRÁFICO 11.:
IGUAÇU

QUANTIDADE DE FAMÍLIAS INSCRITAS NO CADASTRO ÚNICO – FOZ DO

34.000

33.739 f.

33.500

33.739 f.

33.000
32.500
32.000
31.500
31.000
30.500

30.738 f.

30.000

29.500
29.000
2013

2014

Fonte: SUBPLAN, 2016.
Nota: f. = famílias
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GRÁFICO 12.: FAMÍLIAS INSCRITAS NO CADASTRO ÚNICO POR RENDA TOTAL – FOZ DO
IGUAÇU 2015

80,00%
70,00%
60,00%
50,00%
Renda até 1 SM

40,00%

Renda de 1 a 2 SM
30,00%

Renda de 2 a 3 SM

20,00%
10,00%
0,00%
23.459 f.

6.672 f.

1.100 f.

262 f.

Fonte: SUBPLAN, 2016.
Nota: f. = famílias
GRÁFICO 13.: FAMÍLIAS INSCRITAS NO CADASTRO ÚNICO POR RENDA PER CAPITA – FOZ
DO IGUAÇU 2015

35,00%
30,00%
25,00%
Renda até 70,00

20,00%

Renda de 70,01 a 140,00
15,00%

Renda de 140,01 a 1/2 SM
Renda maior que 1/2 SM

10,00%
5,00%
0,00%
7.909 f.

7.122 f.

9.614 f.

6.848 f.

Fonte: SUBPLAN, 2016.
Nota: f. = famílias
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PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA
O Governo Federal criou o Programa Bolsa Família em 2003 para apoiar as

famílias mais pobres e garantir o direito delas à alimentação. Para isso, transfere
renda direto para as famílias, por meio da CAIXA, onde a família beneficiária saca
com seu cartão magnético o valor a que tem direito. Desde sua criação, o Bolsa
Família unificou em um só os seguintes programas de transferência de renda: Bolsa
Escola, Cartão Alimentação, Bolsa Alimentação e Auxílio Gás. A população alvo do
programa é constituída por famílias em situação de pobreza ou extrema pobreza. As
famílias extremamente pobres são aquelas que têm renda per capita de até R$
70,00 por mês. As famílias pobres são aquelas que têm a renda per capita entre R$
70,01 a R$ 140,00 por mês, e que tenham em sua composição gestantes, nutrizes,
crianças ou adolescentes entre 0 e 17 anos.
Condições para participação no Bolsa Família:


Inclusão da família, pela prefeitura, no Cadastro Único dos Programas

Sociais do Governo Federal.


Seleção pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome



No caso de existência de gestantes, o comparecimento às consultas de

(MDS).

pré-natal, conforme calendário preconizado pelo Ministério da Saúde (MS).


Participação em atividades educativas ofertadas pelo MS sobre

aleitamento materno e alimentação saudável, no caso de inclusão de nutrizes.


Manter em dia o cartão de vacinação das crianças de 0 a 6 anos.



Garantir frequência mínima de 85% na escola, para crianças e

adolescentes de 6 a 15 anos.


Garantir frequência mínima de 75% na escola, para adolescentes de 16

e 17 anos.


Participar, quando for o caso, de programas de alfabetização de

adultos. (Fonte: SICON / MDS / Data Social)

www.pmfi.pr.gov.br

Ano XX

Diário Oficial Nº 3.132 de 07 de agosto de 2017

Página 236 de 581

GRÁFICO 14.: QUANTIDADE DE FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO BOLSA FAMÍLIA – FOZ DO
IGUAÇU
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Fonte: SUBPLAN, 2016.
Nota: f. =
famílias / Consulte as famílias que são beneficiárias do PBF no link:
http://www.portaltransparencia.gov.br/downloads/mensal.asp?c=BolsaFamiliaFolhaPagamento

GRÁFICO 15.: CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 6 A 15 ANOS COM ACOMPANHAMENTO
ESCOLAR – FOZ DO IGUAÇU
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Fonte: SUBPLAN, 2016. / MDS – Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome.
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GRÁFICO 16.: JOVENS DE 16 A 17 ANOS COM ACOMPANHAMENTO ESCOLAR – FOZ DO
IGUAÇU
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Fonte: SUBPLAN, 2016. / MDS – Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome.

GRÁFICO 17.: FAMÍLIAS TOTALMENTE ACOMPANHADAS NAS CONDIÇÕES DE SAÚDE –
BOLSA FAMÍLIA – FOZ DO IGUAÇU

84,00%
82,00%

82,49%
81,20%

80,64%

80,00%

78,89%

78,00%

76,60%

76,00%
74,00%
Município

72,00%

Estado

70,15%

70,00%
68,00%
66,00%
64,00%
62,00%
dez/13

dez/14

dez/15

-

Fonte: SUBPLAN, 2016. / MDS – Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome.
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BENEFICIÁRIOS DO BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA –

7.12.3

BPC
O BPC é um benefício da Política de Assistência Social, que integra a
Proteção Social Básica no âmbito do Sistema Único de Assistência Social – SUAS e
para acessá-lo não é necessário ter contribuído com a Previdência Social. É um
benefício individual, não vitalício e intransferível, que assegura a transferência
mensal de 1 (um) salário mínimo ao idoso, com 65 (sessenta e cinco) anos ou mais,
e à pessoa com deficiência, de qualquer idade, com impedimentos de longo prazo,
de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com
diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em
igualdade de condições com as demais pessoas. Em ambos os casos, devem
comprovar não possuir meios de garantir o próprio sustento, nem tê-lo provido por
sua família. A renda mensal familiar per capita deve ser inferior a ¼ (um quarto) do
salário mínimo vigente.
GRÁFICO 18.: BENEFICIÁRIOS DO BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA (BPC) - FOZ
DO IGUAÇU
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Fonte: SUBPLAN, 2016. / SAGI / MDS / Data Social.
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UNIDADES FÍSICAS DA REDE SOCIOASSITENCIAL
De acordo com a Norma Operacional Básica do Sistema Único de

Assistência Social - MDS/2005, a rede socioassistencial é um conjunto integrado de
iniciativas públicas e da sociedade, que ofertam e operam benefícios, serviços,
programas e projetos, o que supõe a articulação entre todas estas unidades de
provisão de proteção social, sob a hierarquia de básica e especial e ainda por níveis
de complexidade.
GRÁFICO 19.: UNIDADES FÍSICAS DA REDE SOCIOASSISTENCIAL – FOZ DO IGUAÇU/2013
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Fonte: SUBPLAN, 2016/ IBGE, Perfil dos Municípios Brasileiros Assistência Social.

7.12.5

CRAS, CREAS E CREAS POP
CRAS (Centros de Referência de Assistência Social) – Oferece serviços de

assistência social às famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social.
Tem por objetivo fortalecer os vínculos familiares e comunitários, buscando com
suas ações priorizar a promoção da autonomia, das potencialidades e o
fortalecimento das famílias e indivíduos. CREAS (Centros de Referência
www.pmfi.pr.gov.br
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Especializada de Assistência Social) – Unidade pólo de referência, coordenador e
articulador da proteção social especial de média complexidade. Responsável pela
oferta de orientação e apoio especializados e continuados a indivíduos e famílias
com direitos violados, direcionando o foco das ações para a família, na perspectiva
de potencializar e fortalecer sua função protetiva. CREAS POP (Centro de
Referência Especializado de Assistência Social para a População em Situação de
Rua) – Objetivo na Política Nacional para a População em Situação de Rua.
GRÁFICO 20.: Nº CRAS, CREAS E CREAS POP EM FOZ DO IGUAÇU
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Fonte: SUBPLAN, 2016. / MDS / CENSO SUAS / Data Social.

7.13

ESPORTE E LAZER
O sistema organizacional e administrativo do Esporte e do Lazer do

Município de Foz do Iguaçu iniciou-se com uma divisão vinculada à Secretaria
Municipal da Educação, passando na sequência para um Departamento, também na
Secretaria da Educação.
Através da Lei nº 1.731, de 1º de janeiro de 1993, criou-se a Fundação
Municipal de Esportes e Recreação, entidade responsável para dirigir todo o
processo de aperfeiçoamento de um plano de desenvolvimento do Esporte e Lazer,
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vindo a apoiar os organismos afins ao setor que tinham como objetivo desenvolver o
esporte e lazer e consequente consolidação de uma cultura voltada à melhoria da
qualidade de vida do cidadão iguaçuense.
Em

2002,

com

nova

administração

e

por

questões

de

reforma

administrativas da Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu, através do artigo 7º, da Lei
nº 2.514, de 15 de fevereiro de 2002, foi extinta a Fundação Municipal de Esportes e
Recreação, e em seu lugar foi criada a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer.
Em 2013, através da Lei nº 4.069, de 14 de fevereiro, aconteceu outra
reforma política administrativa junto à Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, que
possui a seguinte estrutura administrativa:
Secretário Municipal;
Secretário Municipal Adjunto;
Diretoria de Planejamento de Esporte e Lazer; e
 Coordenadoria Técnica.

A organização que atualmente dirige as atividades de desporto e lazer tem
priorizado as atividades comunitárias, principalmente de formação e de lazer para as
crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social, além de atuar no
desporto de rendimento, o qual forma as equipes representativas do Município, bem
como as atividades de lazer, as quais inserem-se no turismo e qualidade de vida,
voltada às ações que possibilitem e viabilizem a promoção de eventos esportivos de
caráter global.
A seguir, estão listados os equipamentos de esporte e lazer existentes em
Foz do Iguaçu:
TABELA 103: EQUIPAMENTOS DE ESPORTE E LAZER
TIPO
QUANTIDADE PÚBLICA
Quadras Poliesportivas
25
Ginásios de Esporte
06
Campos de Futebol
05
Quadras/Ginásio em Escolas e
28
Colégios
Estádios/Campos de Futebol
09
Kartódromo
Esportes Aquáticos
02
Zoológicos/Parques/Museus
03
Campos de Beisebol
-
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Campos de Golfe
Clubes
Locais para Prática de Hipismo
Quadra de Tênis de Campo
Cancha de Bolão
Estandes de Tiro ao Alvo
Canchas de Bocha
Centro de Convivência Escola
Bairro Leonel de Moura Brizola
(Três Lagoas)
Centro de Convivência Escola
Bairro Darci Pedro Zanatta
(Morumbi)
Centro de Convivência Escola
Bairro Érico Veríssimo (Jd. São
Paulo)
Centro de Convivência Escola
Bairro Clóvis Cunha Viana (Três
Lagoas/ Lagoa Dourada)
Centro de Convivência Escola
Bairro Arnaldo Isidoro de Lima
(Vila C)
Centro de Convivência Escola
Bairro Francisco Buba (Porto
Meira)
Centro de Convivência do Idoso
(Jd. São Paulo)
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02
01

01
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02
01
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-
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-
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-
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-

08
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-

Fonte: SMEL, 2015

PATRIMÔNIO HISTÓRICO CULTURAL – OBRAS REPRESENTATIVAS

7.13.1

Partindo-se da análise da realidade da cidade de Foz do Iguaçu e
considerando em uma hipótese inicial uma relação de prédios selecionados, pode-se
assim definir um núcleo básico de conformação do município, passíveis de aplicação
de políticas de preservação, sendo eles:


Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu: construção executada no final

da década de 30 pela Companhia Construtora Nacional S/A do Rio de Janeiro, no
terreno pertencente à Indústria Madeireira Colonizadora Rio Paraná S/A. Desde esta
época foi sede da prefeitura do município, tendo ao longo dos anos sofrido vários
acréscimos e modificações, no entanto, seu bloco principal de acesso, mantém as
características da época.


Fundação Cultural: construção executada no final da década de 30

pela Companhia Construtora Nacional S/A do Rio de Janeiro. Até a década de 90,
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abrigou a sede do Fórum do Município de Foz do Iguaçu. Desde então é sede da
Fundação Cultural de Foz do Iguaçu.


Prédio da Polícia Federal: construção executada na década de 40,

abrigou o primeiro banco instalado no Município de Foz do Iguaçu, o Banco do
Brasil. Desde a década de 70, funciona a Delegacia de Polícia Federal.


Catedral São João Batista: Na década de 20, após sofrer um incêndio

na capela matriz de madeira, única igreja existente no município, é liberada uma
verba procedente do Rio de Janeiro, para a construção da nova igreja em alvenaria,
em um terreno doado pelo Prefeito Jorge Schimmelpfeng. Contando com uma olaria
e uma carpintaria própria, que supria a demanda da obra, de responsabilidade dos
padres da congregação, as obras se iniciaram a partir de 1925. A construção da
Igreja Matriz teve três fases distintas: a primeira, o início da construção na década
de 20, concluída em 1940, sendo a parte que caracteriza o Presbitério, sem a torre;
a segunda, entre os anos de 1950 à 1952 foi construída a nave principal com a torre;
e a terceira, em 1978 com a construção das naves laterais atuais.


Casa Paroquial-Canônica: obra concluída em 1932 utilizando a mesma

estrutura de olaria e carpintaria da construção da Igreja Matriz, abriga até hoje a
residência paroquial. Na década de 30, era a casa mais confortável do município e
abrigava pessoas importantes de passagem na cidade. Em sua fachada encontra-se
detalhes de madeira, decoração comum utilizada na época de sua construção.


Colégio Bartolomeu Mitre: a partir de 1952 o antigo grupo escolar

Bartolomeu Mitre é transferido para o novo prédio na Av. Jorge Schimmelpfeng
construído a partir do final da década de 40, no qual até hoje funciona a escola. Com
linhas essencialmente neocoloniais, o prédio hoje passa por uma readequação
liberando a visual de sua arquitetura.


Antigo Hotel Cassino: projetado em dezembro de 1936 pelo

Engenheiro da Seção Técnica do Departamento de Obras e Viação Raul Mesquita,
do governo do Estado do Paraná – cujo interventor era Manoel Ribas. Sua
construção foi concluída em 1939 pela Companhia Construtora Nacional S/A do Rio
de Janeiro. Até 1946, o hotel funcionou como cassino propriamente dito, mas com a
proibição do jogo no Brasil, através do decreto Lei nº 9215 de 30 de abril de 1946,
suas instalações passaram a ser utilizadas apenas para atender a demanda
hoteleira. Em 1956 foi projetada sua primeira e única ampliação, pela Companhia
www.pmfi.pr.gov.br
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Sul Brasileira de Engenharia e Empreendimentos. Com uma área construída de
1075 m2, edificado sobre um terreno de 4960 m 2, o antigo Hotel Cassino atendeu
muitos turistas que visitavam a cidade, tendo hospedado personalidades ilustres
como: Moisés Lupion, Getúlio Vargas e Juscelino Kubitscheck. Desde então abrigou
diversas funções tais como Palácio do Turismo, SENAC e Secretaria de Esportes do
Município de Foz do Iguaçu.


Prédio do Patrimônio: Localizado na área central da cidade, em frente a

Praça Getúlio Vargas, ao lado do prédio dos correios. A construção abrigou o
primeiro grupo escolar de Foz do Iguaçu em 1928, com o nome de Grupo Escolar
Caetano Munhoz da Rocha. Na época em que Jorge Sanways foi prefeito, em 1930,
a escola passou a chamar-se Grupo Escolar Bartolomeu Mitre. Esta obra foi
construída em conjunto com a Catedral São João Batista e a Casa Paroquial
Canônica.


Prédio do Centro Espírita: na Rua Quintino Bocaiúva: fundado na

década de 20, a construção abriga até os dias atuais um centro para a Difusão dos
Ensinamentos Kardecistas. Apesar de sofrer algumas modificações mantém até hoje
características das construções típicas dos colonos, com uso de lambrequins em
madeira na fachada principal.


Prédio da Escola Agrícola: construída no final da década de 40, no

Governo de Moisés Lupion, a chamada Escola Agrícola se tornou modelo na época,
com toda a infraestrutura necessária ao cultivo e ao comércio de produtos agrícolas
e suinocultura. Com a intensificação da migração dos colonos do Rio Grande do Sul
e de Santa Catarina na década de 50, muitos se estabeleceram em Foz do Iguaçu e
o uso do cultivo da terra tornou-se mais intenso, necessitando para tanto uma escola
para ensinar os filhos dos agricultores no trato da terra. Assim, uma área na estrada
que ligava ao Porto Meira foi desapropriada dando início a construção da referida
escola. Com características ecléticas, ainda hoje a escola está em funcionamento no
regime de semi-internato, sendo que boa parte das terras que faziam parte da
escola foram transformadas em loteamentos de moradia.


Prédio Bar Armazém: Antiga residência construída com tijolos de argila

e assentados com cal e areia, sofreu pequenas restaurações e hoje abriga um
restaurante.
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Marco das Três Fronteiras: Obelisco construído no início do século XX,

inaugurado em julho de 1903, estabelece o limite territorial do Brasil, fato que na
época de sua construção era considerado um marco de desenvolvimento
demográfico da região.


Hotel das Cataratas: Construído dentro do Parque Nacional do Iguaçu.

Em 1986 foi tombado com Patrimônio Natural da Humanidade pela Unesco.
Somente o Hotel das Cataratas encontra-se instalado dentro do parque numa área
privilegiada perto das principais quedas das cataratas. Construído na década de 50,
pela construtora Dolabella de Minas Gerais, em estilo neocolonial, mantém tanto no
exterior, quanto no interior características originais da época, apesar das ampliações
e modernizações que sofreu ao longo dos anos.
Em meio as grandes casas comerciais no centro da cidade, pouco nota-se
sobre a história de Foz do Iguaçu, principalmente quando refere-se à preservação
do patrimônio.
A intenção em preservar sempre surge em cada gestão administrativa, mas
processos burocráticos dificultam o andamento de cada programa. Criada em
setembro de 90, a Lei nº 1.500, que dispõe sobre a preservação do patrimônio
natural e cultural do município.

7.13.2

EQUIPAMENTOS CULTURAIS
O município apresenta carência de equipamentos culturais e os poucos

equipamentos existentes precisam de melhorias.
A área cultural de Foz do Iguaçu é representada pela Fundação Cultural e
alguns centros de entidades isoladas. A Fundação é estruturada em três divisões,
sendo que uma delas é a Biblioteca Pública. No prédio da Fundação Cultural
funciona a Biblioteca de Turismo e a Biblioteca Infantil. Há necessidade de
informatização das Bibliotecas Públicas.
Os espaços abertos para realização de eventos culturais são:
- Praça das Nações (Colégio Bartolomeu Mitre);
- Praça da Bíblia (Teatro Barracão);
- Praça da Paz;
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- Espaço Cultural de Itaipu (Gramadão);
- Parque de Eventos Charrua;
- Centro de Convenções;
- Centro de Convivência de Três Lagoas;
- Parque Remador Omar de Oliveira;
- Avenida Venezuela.

O Centro de Convenções abriga exposições, auditórios e salas de apoio
para todo tipo de evento, sua estrutura vem sendo reformada e permitirá a
realização de eventos para mais de 15 mil pessoas.

Para a realização de teatros e apresentações cênicas, de danças entre
outros, o município conta com os seguintes equipamentos culturais:
TABELA 104: EQUIPAMENTOS CULTURAIS MUNICIPAIS
LOCAL
ACIFI

90

Centro Comunitário da Vila A

250

Espaço das Américas

340

Teatro Barracão

220

Câmara Júnior

110

CTG Charrua

2.900

Centro Cultural Amadeus

60

Auditório Unioeste

420

Teatro Dr. Elias Hauagge

435

Auditório da Uniamérica

298

Espaço

de

Eventos

Florestan

358

Fernandes
Auditório Cesar Lattes

200

Cineteatro dos Barrageiros

800

Milton Santos

120

MERCOSUL 1 E 2

177

TOTAL

3.745

Fonte: Fundação Cultural, 2006.

www.pmfi.pr.gov.br

CAPACIDADE

Ano XX

Diário Oficial Nº 3.132 de 07 de agosto de 2017

Página 247 de 581

Em Foz do Iguaçu, há seis salas de exposições e galerias de arte:
- Sala Antonio Cabral de Mendonça;
- Ita Galeria;
- Sala da Infraero no aeroporto internacional
- Sala da Rodoviária;
- Ecomuseu de Itaipu;
- Sala da Unioeste (Universidade Estadual do Oeste do Paraná).
Há dois locais com cinema, no Cataratas JL Shopping, que possui quatro
salas, e no Shopping CatuaíPalladium, que possui seis salas. Apesar desta
infraestrutura existente, Foz do Iguaçu não possui um Teatro Municipal nem museus
temáticos. A implantação de um teatro municipal colocará Foz do Iguaçu no circuito
das grandes peças e incentivaria a população a valorizar as questões culturais.
Para falta de disseminação da cultura para a população, é ocasionada
também pela falta de integração entre as entidades culturais e as associações de
bairros.
Sabe-se que em todo o país a questão cultural é patrocinada na sua maioria
pela iniciativa privada através de leis de incentivo. Em Foz do Iguaçu, a sociedade
não participa nas questões culturais através de patrocínios, parcerias ou mesmo
voluntariado.
Apesar de possuir monumentos históricos, não há bens tombados em Foz do
Iguaçu. A falta do resgate histórico-cultural permite que a história da ocupação
municipal acabe por ser esquecida.

8.

ASPECTOS INSTITUCIONAIS

8.1

AVALIAÇÃO DA LEGISLAÇÃO URBANA EXISTENTE

Foz do Iguaçu é limitada por dois principais rios do Estado do Paraná:
(Paraná e o Iguaçu). Entretanto, a ocupação urbana não se privilegiou desta
natureza e não integrou os rios à paisagem urbana.
De maneira geral, o que se observa é uma grande quantidade de zonas
segmentadas, o que dificulta a sua aplicação e mesmo o seu entendimento por parte
da população. Esta situação facilita o desrespeito à legislação, fato este observado
por meio de um grande percentual de processos de alvará que chegam ao nível de
conselho de urbanismo para sua avaliação e decisão final. Além disso, na maioria
dos casos, grande parte dos alvarás expedidos são decorrentes da liberação por uso
permissível.
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Outro aspecto que pode ser generalizado é que tanto a nomenclatura quanto
o uso de cada uma das zonas aproximam-se daquilo que pode ser considerado um
mapa de uso e ocupação atual do solo urbano e não necessariamente de uma
legislação de uso do solo com perspectivas de consolidar um modelo de cidade
desejada. Exemplifica este fato a existência dos chamados Setores Especiais para
definir usos atuais como um determinado cemitério, área para abastecimento
público, área do Batalhão do Exército e área de acesso à ponte da Amizade, dentro
outros.
O fato de Foz do Iguaçu contar com espaços urbanos com usos que se
submetem a uma dinâmica com origem externa ao município (área de fronteira,
Batalhão do Exército, ITAIPU, intenso comercio internacional e a população flutuante
em função do turismo) reduz a sua autonomia de legislar sobre o uso e ocupação do
solo em seu território. Nestes casos, será sempre necessária uma parceria com as
instituições federais envolvidas. Os espaços que se caracterizam por esta limitação
de legislação não se caracterizam como zonas.
O Zoneamento é a divisão do território do município, visando a boa
aplicação das diretrizes de desenvolvimento indicadas pelas Macrozonas, para dar a
cada região melhor utilização em função do sistema viário, da topografia e da
infraestrutura existente, através da criação de diferentes usos do solo.
A lei de Zoneamento visa orientar o desenvolvimento do município através
de critérios estabelecidos de ocupação e utilização do solo e com isso permite o
controle de densidades demográficas e regula a forma de implementação dos
edifícios e construções de modo geral.
Essa é a forma como acontece a distribuição da edificação no lote,
considerando os índices legais, sendo que tais parâmetros urbanísticos dividem‐se
em:

Altura Máxima da Edificação;

Coeficiente de Aproveitamento;

Estacionamento;

Recuos;

Taxa de Ocupação; e

Taxa de Permeabilidade.
De acordo com o Mapa de Zoneamento, revisado recentemente, as zonas
na cidade estão divididas entre os seguintes usos predominantes:

Zonas Residenciais
Áreas destinadas predominantemente ao uso residencial, unifamiliar,
multifamiliar, coletivo e geminado;
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Zonas Comerciais e de Serviço
Áreas onde se concentram, predominantemente, atividades comerciais e de
prestação de serviços, especializadas ou não;

Zonas Mistas
Áreas de alta densidade de uso, onde as atividades residenciais, comerciais
de serviços podem se desenvolver conjuntamente, em edifícios de função mista

Zonas Industriais
Áreas estrategicamente dispostas de forma a concentrar as atividades
industriais, sem o prejuízo da qualidade de vida, da flora e da fauna a preservar

Zonas Especiais
Áreas com funções específicas ou que sejam especiais do ponto de vista
jurídico, podendo ou não ter outros usos, conforme regulamentação expressa,
contida nesta lei complementar ou aquelas regimentadas pelo organismo tutelar. As
Zonas Especiais contidas no zoneamento de Foz do Iguaçu são as seguintes:

Zonas Especiais de Interesse Social – dedicadas a habitação social

Zonas Especiais de Interesse Estratégico são áreas que pela sua
localização ou pelo seu uso estratégico devem conter uma legislação específica a
fim de alcançar os objetivos pré‐estabelecidos

Zonas Especiais de Proteção

Zonas Turísticas
Essas zonas correspondem às áreas destinas prioritariamente ao
desenvolvimento turístico da região, como forma de impulsionar o desenvolvimento
social e econômico.

Zonas Funcionais
Assim como no determina-se no macrozoneamento essas áreas delimitadas
por serão gerenciadas pelo Município, respeitadas as características de uso de cada
uma e as prerrogativas da entidade funcional, em função da qual foi criada, a saber
Itaipu Binacional, Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - INFRAERO e Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL.

Zonas de Expansão Urbana
O perímetro dessas zonas coincidem com o perímetro da Macrozona, que
leva o mesmo nome e corresponde às áreas cujas ocupações são prioritárias.

Zonas de Preservação Permanente
Assim como está descrito no macrozoneamento, essas zonas correspondem
às áreas cujas características são impróprias à urbanização principalmente por
serem de proteção a recursos hídricos e florestais.
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FIGURA 29.: MAPA DO ZONEAMENTO ATUAL

Fonte: Secretaria Municipal de Planejamento e Captação de Recursos, 2016.

A Revisão do Plano Diretor incorpora a revisão da lei de Zoneamento, de
maneira que estejam sob os mesmos princípios orientadores para o crescimento e
desenvolvimento da cidade. As zonas devem ser pensadas de modo a viabilizar a
aplicação de um uso do solo integrador e que garanta a otimização dos espaços
conforme suas funções, assim como permite a incorporação de ações específicas
em locais estratégicos.
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Da mesma forma, as rede de espaços públicos podem possibilitar novas
articulações de pedestres, facilitando a integração dos bairros com os meios de
transporte público e com os corredores viários prioritários, assim como a
configuração de espaços de lazer e convívio associados a centros de comércio e
serviços.
Questões de âmbito social também devem ser incorporadas de modo que a
população esteja inserida no contexto urbano de maneira holística.
Além disso o zoneamento deve possibilitar o adensamento em áreas
consideradas como potenciais para o desenvolvimento econômico e utilizar da
ocupação ordenada e planejada como artifício para a segurança pública. (Plano
Estratégico Urbanístico de Foz do Iguaçu – PEU)
8.1.1

ZONAS ESPECIAIS DE INTERESSE SOCIAL – ZEIS

Foz do Iguaçu possui um número significativo de assentamentos irregulares,
ocupados por habitações informais. Essas áreas, apesar de invadidas,
compreendem uma parte da cidade que possui grande número de habitantes.
Para garantir que seja desenvolvida uma política habitacional e a
administração pública possa contar com bons terrenos para atender devidos
programas, são criadas as chamadas Zonas Especiais de Interesse Social – ZEIS.
Essa destinação garante que os terrenos que estão dentro dessa demarcação sejam
destinados para a criação de habitação de caráter social e esses espaços são
pensados e projetados sob uma legislação e parâmetros construtivos específicos.
A legislação que vigora sob as Zonas Especiais de Interesse Social é de
extrema importância uma vez que garante acesso a moradia digna para todos os
seus habitantes, ao mesmo tempo que sua implantação em áreas adensadas da
cidade garante o sentimento de pertencimento ao cidadão. Por isso a delimitação
dessas zonas deve respeitar, o quanto possível, as áreas urbanas onde existem tais
assentamentos, evitando que os moradores se distanciem de uma rotina que já
estão acostumados.
Ao mesmo tempo que a legislação que vigora nas ZEIS deve possuir seu
uso habitacional como prioritário, é necessário que permita a destinação de espaços
para o comércio, serviços ou qualquer outra finalidade que garanta um espaço
seguro e integrado com o restante do município, bem como suas diretrizes de
desenvolvimento.
Como exemplo, uma das situações mais críticas na cidade é a invasão do
Buba, na região do Porto Meira, um terreno com cerca de 220 mil metros quadrados
e que está sendo ocupada por dezenas de famílias. De acordo com a Secretaria
Municipal de Planejamento, uma lei complementar de zoneamento, contempla essa
região como ZEIS desde 2013. A delimitação das ZEIS pode ser feita levando em
consideração grandes áreas da cidade, como é o caso da invasão do Buba, e não
necessariamente pequenos terrenos espalhados por todo o perímetro urbano.
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Em Foz do Iguaçu, podemos observar que um grande número de áreas
invadidas estão coincidentemente ligadas a áreas de conservação, parques
ambientais e pedreiras desativadas. O mapa abaixo, extraído da lei de zoneamento,
nos demonstra que a cidade compreende um grande número de ZEIS, que muitas
vezes compreendem pequenos terrenos vazios em quadras urbanas. (Plano
Estratégico Urbanístico de Foz do Iguaçu – PEU)
FIGURA 30.: ZONAS ESPECIAIS DE INTERESSE SOCIAL

Fonte: Secretaria Municipal de Planejamento e Captação de Recursos, 2016.
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LEGISLAÇÃO URBANA
A Legislação urbana do município de Foz do Iguaçu conta com as seguintes

Leis:

Plano Diretor Municipal (PARANACIDADE jun./2014) elaborado,
redigido pela LEI COMPLEMENTAR Nº 115, de 09 de Outubro de 2006, com revisão
prevista para 2016. O Plano Diretor Municipal de Foz do Iguaçu - PDMFOZ/2006 - é
o instrumento de planejamento estratégico do desenvolvimento e expansão urbana
do Município e de referência obrigatória dos agentes públicos e privados que atuam
na produção e gestão da cidade e aplicar-se-á em toda extensão territorial do
Município;

Lei de Perímetro Urbano LEI COMPLEMENTAR Nº 168, de 13 de Abril
de 2011. Dispõe sobre a área territorial do município de Foz do Iguaçu, para fins de
delimitação das áreas urbana e rural, de expansão urbana e de restrição, além de
outras aplicações previstas em Lei;

Lei de Parcelamento do Solo - LEI COMPLEMENTAR Nº 170, de 1º de
Junho de 2011. Dispõe sobre o parcelamento do solo para fins urbanos no município
de Foz do Iguaçu e fixa normas, para o arruamento, loteamento, subdivisão e
unificação de terrenos no município;

Lei de Uso e Ocupação do Solo - LEI COMPLEMENTAR Nº 124, de 20
de Julho de 2007. Dispõe sobre o zoneamento de uso e ocupação do solo do
município de Foz do Iguaçu, e dá outras providências;

Lei do Sistema Viário - LEI COMPLEMENTAR Nº 166, de 22 de
Fevereiro de 2011. Dispõe sobre diretrizes de arruamento para a implantação do
sistema viário básico, constante do Plano Diretor Municipal - PDMFOZ;

Código de Obras/Edificações - LEI COMPLEMENTAR Nº 3, de 16 de
Julho de 1991. Dispõe sobre o código de obras e edificações do município de Foz do
Iguaçu;
Código de Postura – LEI COMPLEMENTAR Nº7, de 18 de Novembro de
1991. Dispõe sobre a utilização dos logradouros públicos no município de Foz do
Iguaçu, o bem estar, a ordem, os costumes e a segurança pública, estabelece
normas de proteção e conservação do meio ambiente, observadas as Normas
federais e estaduais relativas às matérias. (Plano Estratégico Urbanístico de Foz do
Iguaçu – PEU)
8.1.3

LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA

Neste item serão apresentadas a legislação específica que rege as áreas de
proteção presentes no município, a legislação urbana vigente e a situação atual dos
principais planos e fundos concernentes ao município de Foz do Iguaçu. (Plano
Estratégico Urbanístico de Foz do Iguaçu – PEU)
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Legislação Ambiental

O município de Foz do Iguaçu está situado em encostas levemente
onduladas, com solos argilosos ricos em matéria orgânica, onde se desenvolvem
ricas fauna e flora, com características de floresta tropical de várzea, nas margens
dos rios Paraná e Iguaçu, e mata subtropical, na região do Parque Nacional do
Iguaçu.
O município é composto por nove micro bacias hidrográficas, sendo sete
delas circunscritas ao perímetro municipal. Os principais rios são o Paraná, Iguaçu,
Tamanduá, São João, Almada, M'Boicy e Monjolo.
Segundo o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza –
SNUC, a única Unidade de Conservação Federal presente na área de estudo é parte
do Parque Nacional do Iguaçu, situada na porção sul do município, conforme indica
na figura a seguir. (Plano Estratégico Urbanístico de Foz do Iguaçu – PEU)
FIGURA 31.: PARQUE NACIONAL EM DESTAQUE NO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU/PR.

Fonte: www.openstreetmap.org, acesso em abril de 2016.

O Parque Nacional do Iguaçu foi criado em 10 de janeiro de 1939, através
do Decreto-Lei nº 1.035º. A área total do Parque é de 169.695,88 hectares e está
situado a 17km do centro da cidade de Foz do Iguaçu. A administração do Parque é
de responsabilidade do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade
(ICMBio). De acordo com os dados do IAP/DUC - Departamento de Unidades de
www.pmfi.pr.gov.br
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Conservação, não há Reserva Particular do Patrimônio Natural - RPPN nem
Unidades de Conservação Estadual no município de Foz do Iguaçu. (Plano
Estratégico Urbanístico de Foz do Iguaçu – PEU)
FIGURA 32.: ÁREAS DE CONSERVAÇÃO

Fonte: Secretaria Municipal de Planejamento e Captação de Recursos, 2016.
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FIGURA 33.: ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE

Fonte: Secretaria Municipal de Planejamento e Captação de Recursos, 2016.

Segundo a LEI COMPLEMENTAR Nº 124 de 20 de julho de 2007, que
dispõe sobre o zoneamento de uso e ocupação do solo do município de Foz do
Iguaçu, a Zona Especial de Proteção - ZEP e a Zona de Preservação Permanente -
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ZPP, tem como função a proteção dos mananciais, fundos de vale e áreas verdes
significativas.
São consideradas como áreas de preservação permanente:
I. Faixa territorial de fundo de vale dos cursos d’água do município;
II. Áreas com declividade maior ou igual a 30% (trinta por cento);
III. Remanescentes florestais;
IV. Demais áreas enquadradas como de Preservação Permanente, em
legislação federal, estadual e municipal. (Plano Estratégico Urbanístico de Foz do
Iguaçu – PEU)
8.1.3.2

Mobilidade Urbana
A configuração geográfica de Foz do Iguaçu em um contexto de tríplice
fronteira internacional (Brasil-Argentina-Paraguai) tem claro impacto na circulação
principal da cidade, tanto por motivos logísticos (circulação de mercadorias entre os
países), como por razões turísticas.
Foz do Iguaçu se localiza no extremo oeste do Paraná, tendo por principais
acessos terrestres a Rodovia Federal BR-277 (Brasil), a Ponte Internacional da
Amizade (Paraguai) e a Ponte Internacional Tancredo Neves (Argentina). O acesso
fluvial à cidade se dá pelos rios Paraná e Iguaçu e pelo Lago de Itaipu. O acesso
aéreo ocorre através do Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu, a sudeste do
município.
Na sequência serão apresentados os principais aspectos relativos a
mobilidade em Foz do Iguaçu, abrangendo sistema viário, infraestrutura para
ciclistas e transporte público. Serão apresentadas análises e considerações gerais
sobre as condições atuais, bem como a abordagem da legislação atual: Plano
Diretor 2006 (Lei Complementar No. 115/2006) e Diretrizes de arruamento para
implantação do sistema viário básico, constante do Plano Diretor, Lei Complementar
No. 166/2011. (Plano Estratégico Urbanístico de Foz do Iguaçu – PEU)
8.1.3.3

Sistema Viário
A rede de transportes e acessibilidade da cidade é uma combinação de um
sistema com estradas principais concêntricas e radiais em direção à beira do rio, na
altura da Ponte da Amizade. A rede de transportes coletivos é baseada em ônibus e
táxis.
Analisando a malha urbana em escala macro, pode-se afirmar que, embora
os elementos naturais (rios Paraguai e Iguaçu, respectivamente a oeste e sul do
município) limitem a possibilidade de expansão urbana para leste e norte da cidade,
a configuração de quadras apresenta um padrão ortogonal que acompanha as
avenidas principais, em contraste a um padrão de ocupação orgânico ou
radioconcêntrico, mais comum às cidades brasileiras. Por outro lado, as limitações
geográficas acabam por determinar um desenvolvimento radial acompanhando as
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avenidas principais diagonais que se direcionam ao/do centro histórico-financeiro da
cidade.
Atualmente a circulação de cargas e principais volumes veiculares de
conexão em escala regional chegam a Foz do Iguaçu através das rodovias (BR-277,
BR-469) e pontes (internacional da Amizade e Internacional Tancredo Neves),
porém, para realizar a conexão entre Brasil e Argentina, cargas e veículos
atravessam o centro da cidade utilizando avenidas urbanas em razão da inexistência
de anéis viários ou outras conexões para esse tipo de fluxo. Assim, o tráfego de
passagem acrescenta volume ao sistema viário destinado a viagens locais
(moradores ou visitantes), uma vez que não há alternativas para acomodar esse tipo
de fluxo.
A Lei Complementar No. 166 estabelece uma classificação viária para a
malha existente no município, bem como incorpora propostas para complementação
do sistema existente. A classificação estabelece parâmetros mínimos de desenho
urbano para cada categoria (caixa de via, leito carroçável, faixa de trânsito, área de
acostamento/ estacionamento, passeio mínimo) e apresenta as seguintes definições:

Vias Arteriais: vias com grande volume veicular com característica
rodoviária, nas quais há priorização na fluidez do tráfego, uma vez que são
destinadas a tráfego de passagem e cargas;

Vias Estruturais: vias de ligação entre bairros, com fluxo alto e conexão
com vias coletoras;

Vias Conectoras: ligação entre vias estruturais ou entre estruturais e
conectoras; organizam a ocupação urbana;

Vias Coletoras: coletam o tráfego originado nas vias locais e distribuem
o mesmo para vias estruturais e conectoras e vice-versa. Não são destinadas a altos
volumes de tráfego;

Vias Locais: oferecem acesso local ou a áreas restritas;

Vias Especiais: projetadas com objetivos e parâmetros específicos,
podendo englobar ciclovias ou ciclo-faixas, vias de pedestres, vias exclusivas de
transporte coletivo, vias locais específicas, vias em condomínios fechados e
estradas rurais;

Outras vias especiais: vinculadas a interesse histórico, paisagístico,
cultural, de lazer e/ou turístico, existentes ou projetadas, com parâmetros
específicos de desenho.
Analisando na macro escala, pode-se afirmar que o sistema viário arterial
compreende basicamente os principais acessos da tríplice fronteira e a BR-277,
incluindo propostas de abertura de vias perimetrais a leste para o trânsito de
passagem que atualmente circula dentro da mancha urbana. As vias estruturais
atravessam a mancha urbana em longas distancias, cumprindo a função de conexão
entre bairros e regiões de todo o município. As vias coletoras, por sua vez, ditam o
desenho das vias locais na malha urbana, uma vez que as vias locais desenvolvem
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o padrão ortogonal acompanhando a geometria das coletoras como referência
principal. São propostas longas vias especiais paralelas aos rios Paraná e Iguaçu.
(Plano Estratégico Urbanístico de Foz do Iguaçu – PEU)
8.2

FINANÇAS PÚBLICAS

A Constituição Federal de 1988 estabelece as competências tributárias dos
entes da Federação (artigos 145 a 162), definindo também quais são os respectivos
encargos ou serviços públicos pelos quais União, estados e municípios são
responsáveis (artigos 21 a 32), estabelecendo assim o chamado Pacto Federativo
ou Federalismo Fiscal.
Com o passar dos anos, notamos que os municípios brasileiros absorvem
cada vez mais responsabilidades na execução das políticas públicas. Embora
tenham mais autonomia política, fato que resulta em responsabilidades crescentes,
não têm como contrapartida todas as receitas necessárias para fazer frente às
demandas nas áreas da saúde, da educação, da habitação, da assistência social,
da estrutura urbana e outras mais, sempre crescentes.
Esse Pacto é muito desfavorável para os municípios. Na média, conforme
estudos, de todo o montante de tributos gerados no país, a União fica com 58%, os
estados com 24%, e os municípios, cada vez com mais obrigações, apropriam-se
de apenas 18% do bolo total de tributos.
Em Foz do Iguaçu, embora os dados apontem para um crescimento
nominal considerável na sua receita total de 2005 a 2014 (Tabela 109), de 302,69
milhões para 623,66 milhões, o que equivale a 106% de elevação, em termos reais,
nesse período, o aumento real da receita chegou a pouco mais de 30%, visto que a
inflação acumulada nesse período de dez anos atingiu cerca de 70%. Nesse
mesmo período o Produto Interno Bruto brasileiro aumentou 38%, se somarmos as
taxas de crescimento computadas pelo IBGE.
Considerando o total da Receita Orçamentária do município, que engloba
receitas próprias e transferências do Estado e da União, ao longo daquele mesmo
período, nota-se que a importância das receitas próprias comparativamente às
demais, em termos percentuais, caiu consideravelmente de 2005 a 2014. Como
pode ser notado na Tabela 108, entre 2005 e 2009, alcançou uma média próxima a
38%, sendo que nos cinco anos seguintes (2010-2014), essa média caiu para 32%,
aumentando a importância das transferências da União para a composição da
Receita total. Já as transferências do governo do Estado apontaram tendência de
redução expressiva. Se em 2005, 32% das receitas orçamentárias aplicadas no
município tinham origem estadual, em 2014, esse total caiu para apenas 19%.
Sabe-se que a tendência de crescimento real das receitas municipais tem
relação direta com o crescimento econômico nacional. Vislumbra-se para os anos
de 2015 a 2017 um período recessivo na economia do país, o que afetará
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diretamente a capacidade de geração de receitas próprias municipais, bem como o
montante de recursos transferidos de Estados e da União para os cofres locais.
Espera-se que a partir de 2018 o Brasil entre em uma nova onda de crescimento
econômico e assim as receitas reais também sejam aumentadas.
No caso específico de Foz do Iguaçu, que além de ser afetado diretamente
pelas ações da economia nacional, também sofre reflexos imediatos das variações
cambiais e das economias de Ciudad Del Este e Puerto Iguazu, sendo muito
impactada também no setor turístico, há necessidade o poder público local ser
ainda mais competente no uso dos seus recursos.
O ambiente político que o país vivencia desde o final de 2014, afeta
diretamente a expectativas da economia nacional, que apresenta crescimento
negativo, aumento do desemprego e agravamento das desigualdades sociais.
Nesse ambiente carregado de incertezas e parte de um contexto global, em
que o governo municipal tem ao seu alcance poucos mecanismos para ampliar sua
capacidade de arrecadação própria e a sociedade exige cada vez mais atendimento
às suas demandas, o Município trabalha no sentido de ampliar sua base
contributiva e de melhorar a aplicação dos seus recursos.
O Município está empenhado em conseguir aumentar suas receitas próprias
e também melhorar a qualidade dos seus gastos.
Para promover justiça fiscal e conseguir cumprir seu papel no atendimento
dos serviços públicos, o Município está fazendo a revisão do seu cadastro
imobiliário, para atualizar valores e conseguir ampliar sua arrecadação de IPTU.
Em relação ao Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza (ISSQN), o
Município, com apoio da Câmara de Vereadores e das entidades empresariais
locais, conseguiu sensibilizar a sociedade no sentido de atualizar as alíquotas
cobradas a partir de 2016. Com base nessa atualização, seria previsto um
acréscimo importante no total arrecado de ISSQN, que se torna valor fundamental
para fazer frente aos compromissos assumidos com os profissionais das áreas
educação da rede municipal. A valorização desses profissionais tem contribuído
para que Foz do Iguaçu seja destaque nacional na educação fundamental.
Com o intuito de conseguir ampliar sua base de arrecadação, o Município
tem estimulado as empresas a emitirem nota fiscal eletrônica e solicitado aos
contribuintes que tenham por hábito solicitá-la.
No sentido de tornar mais eficientes seus gastos, além de melhorar seus
processos de aquisições e contratações de serviços, o Município está propondo
uma reengenharia no serviço público, com redução significativa na quantidade de
cargos comissionados, propondo que tais cargos sejam preenchidos quase em
totalidade por servidores concursados.
A Administração está readequando espaços físicos de atendimento público,
como forma de encontrar alternativas que centralizem vários serviços de âmbito
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burocrático, permitindo que haja agilidade em trâmites documentais, reduzindo
despesas para os contribuintes e também para a máquina administrativa.
Sinteticamente, pode-se afirmar que o Município, por meio da sua
Administração, está focado na construção de um sistema gerencial que permita a
busca por resultados em todos os seus setores. Não basta apenas atender as
demandas dos cidadãos. É fundamental usar da melhor forma possível os recursos
arrecadados e, constantemente, mensurar os resultados atingidos.
TABELA 105: RECEITAS TRIBUTÁRIAS E TRANSFERÊNCIAS SELECIONADAS DO MUNICÍPIO
DE FOZ DO IGUAÇU, 2005-2014 (MILHÕES DE REAIS).
Receita Tributária
e Transferências
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Correntes
IPTU
5,54
6,98
9,82
10,90
13,00
16,10
20,29
27,67
26,44
27,44
ISS
18,07
18,15
17,26
20,23
22,58
32,07
36,36
44,60
48,29
50,09
ITBI
2,84
2,98
3,01
4,06
4,26
7,45
9,92
10,29
13,92
16,97
TAXAS
10,10
7,47
9,82
7,02
11,18
10,70
15,64
18,40
16,62
14,62
Contribuição de
0,02
0,01
0,02
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Melhoria
SUBTOTAL
36,57
35,59
39,93
42,31
51,02
66,32
82,21 100,96 105,27 109,12
IRRF
9,10
10,94
11,08
12,18
8,32
13,83
14,49
19,22
22,06
28,30
TOTAL
45,67
46,53
51,01
54,49
59,34
80,15
97,00 120,18 127,33 137,42
Fonte: SMFA, 2014

TABELA 106: EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA MUNICIPAL, EM PORCENTAGEM –
2005 A 2014
Receita Orçamentária
Municipal
Receita Própria
Transferência do Estado
Transferência da União
Royalties
Fonte: SMFA, 2014

2005
38%
32%
19%
11%

2006
36%
31%
24%
9%

2007
37%
27%
27%
9%

2008 2009 2010
40%
38%
31%
26%
25%
23%
25%
28%
30%
9%
9%
7%

2011
31%
21%
33%
6%

TABELA 107: EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA MUNICIPAL,
– 2005 A 2014
Receita
orçamentária
2005
2006
2007
2008
2009
2010
municipal
Receita Própria
117,94 104,79 117,38 160,03 139,40
129,61
Transferência do
95,10
86,18
60,66
86,33
66,83
97,67
Estado
Transferência da
57,25
69,80
68,67
81,44
83,54
125,22
União
Royalties
32,40
31,39
26,99
29,01
33,87
27,62
FUNDEB
31,68
38,29
41,18
46,46
RECEITA TOTAL 302,69 292,16 305,38 395,10 364,82
426,58
Fonte: SMFA, 2014
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2012
30%
21%
32%
8%

2013
32%
20%
31%
8%

2014
33%
19%
30%
8%

EM MILHÕES DE REAIS

2011

2012

2013

2014

142,32

149,54

174,67

203,62

98,18

102,65

109,28

116,61

151,88

157,39

169,07

185,52

27,27
53,34
472,99

36,19
60,82
506,59

40,73
66,25
560,00

43,73
74,18
623,66
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A tabela abaixo demonstra a evolução das finanças municipais no decorrer dos anos de 2000 a 2014. Como é perceptível na tabela abaixo após o ano de 2000 a arrecadação de ITBI no
município de Foz do Iguaçu caiu gradativamente, tendo o seu aumento a partir de 2005 para R$ 2,8 milhões, sendo considerada uma das cidades turísticas que mais arrecadaram ITBI, em
2005, afora as capitais. Após o ano de 2005 a arrecadação de ITBI apresentou apenas aumento chegando a casa de R$ 17 milhões no ano de 2014.
TABELA 108: PANORAMA DAS FINANCAS MUNICIPAIS
Finanças
R$ milhões)

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Receita Total

243.353,3

229.006,1

262.232,0

253.170,3

289.095,7

302.704,0

310.351,1

305.390,4

405.625,3

393.410,7

485.866,1

514.414,1

522.816,0

582.243,2

694.480,0

Despesa Total

241.033,8

230.578,8

248.168,7

250.942,9

267.958,0

278.685,7

300,494,7

311,438,8

376.943,9

391.032,9

525.175,8

470.974,7

505.846,4

582.243,2

663.457,0

Resultado
Orçamentário

2.319,60

-1.572,6

14.063,4

2.227,40

21.137,7

24.018,4

9.856,4

-6.048,4

28.681,4

2.377,9

-39.309,7

43.439,4

16.969,6

73.106,9

31.023,0

ICMS Municipal

74.605,4

848.807,3

87.136,0

83.973,8

97.331,0

99.717,3

85.412,4

81.715,8

92.596,3

91.152,6

92.691,3

100.344,7

104.931,7

105.058,7

157.847,0

FPM

18.470,4

19.881,4

22.710,0

20.756,2

22.561,1

26.995,5

29.549,2

34.715,1

41.011,7

42.087,9

43.939,2

53.570,9

56.521,5

59.150,3

62.606,0

Arrecadação ISS

9.883,0

9.749,9

9.431,5

11.901,1

14.434,8

18.073,2

18.14,1

17.263,3

20.336,2

22.954,4

32.077,3

36.360,9

44.605,1

50.252,3

52.917,0

Arrecadação IPTU

6.396,7

6.912,0

5.101,7

4.561,0

6.394,1

5.545,5

6.978,2

9.818,9

10.902,9

12.987,0

16.09,9

20.286,2

27.673,5

29.423,5

39.331,0

Arrecadação ITBI

1.992,2

1.930,7

1.775,2

1.620,8

1.847,5

2.845,8

2.977,7

3.016,9

4.061,9

4.233,0

7.450,4

9.924,9

10292,3

14.000,2

17.179,0

Arrecadação das
Taxas

13.969,1

10.251,9

10.930,4

13.282,0

13.530,9

10.104,0

9.289,1

9.820,4

7.017,0

13.377,3

13.356,3

18.715,6

22.368,6

21.781,0

20.134,0

107.389,2

112.469,4

116.320,3

111.676,1

120.749,1

128.941,9

148.120,2

155.295,0

167.472,6

162.933,5

202.303,0

217.460,0

245.045,5

252.905,3

325.682,0

96.708,6

74.408,1

89.560,2

102.257,7

108.948,7

99.737,9

101.043,0

114.261,2

133.660,4

173.546,2

240.159,6

186.465,6

208.612,6

222.512,1

243.893,0

23.47,2

31.679,2

25.946,8

20.630,3

25.650,5

37.042,5

35977,0

25.365,3

59.603,3

24.432,5

31.250,4

47.650,8

31.922,1

22.136,4

68.140,0

13.488,8

13.022,0

16.341,4

16.378,8

12.609,6

12.963,4

15.353,6

16.517,3

16.207,4

17.469,2

17.440,2

19.398,3

20.266,2

11.582,5

79.602,0

Despesas com
pessoal
Despesas de
Custeio
Investimentos
Encargos e
amortização/divida

Fonte: SMFA, 2014.
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De acordo com a revista Multi Cidades, a participação média da despesa de
custeio na receita corrente na região sul é de 41,7%. Em relação aos dispêndios
com custeios, na região Sul, estes passaram de R$ 10,34 bilhões, em 2004, para R$
10,83 bilhões, em 2005. No entanto algumas cidades do Paraná ainda apresentaram
recuos, como Araucária, com queda de R$ 28,2 milhões (-32,2%) e Foz do Iguaçu,
com queda de R$ 16,7 milhões (-14,3%) e Ponta Grossa, com recuo de R$ 11
milhões (-15,2%).
Investimentos

em

infraestrutura

urbana,

saúde,

educação

etc.,

particularmente nas cidades de maior porte populacional, exigem do novo governo o
diagnóstico prévio, a elaboração de projetos e tempo para a fase das licitações.
Deve-se considerar ainda que, em muitos casos, os integrantes da nova equipe de
governo são inexperientes com relação ao funcionamento da máquina pública, o que
se torna um grande obstáculo para transformar vontade política em realizações
materiais. Entretanto, algumas poucas cidades, entre as selecionadas por
Multicidades,

mesmo

com

a

mudança

administrativa,

aumentaram

seus

investimentos em 2005. Foi o caso de Foz do Iguaçu (PR), que ficou entre as dez
cidades da região sul que mais investiram no ano de 2005.
Ao longo dos últimos anos as transferências da quota-parte do ICMS aos
municípios têm crescido sistematicamente. Assim como a região Centro-Oeste, a
região Sul tem importante parte das suas economias centradas no agronegócio
(agricultura e pecuária) e dependem das condições climáticas e da taxa de câmbio
para um desempenho positivo. Em 2006, essas condições não foram tão favoráveis
e o resultado da transferência da quota-parte municipal do ICMS foi mais modesto.
Entre 2005 e 2006, observou-se No Sul, após uma expansão em 2005, a quotaparte de ICMS caiu 0,2% em 2006. Entre os municípios que acusaram forte queda
de transferência de arrecadação de ICMS em 2006 está Foz do Iguaçu-PR, com
redução de 17,8%, voltando a cair em 2007, registrando uma queda de 7,7% . No
caso de Foz do Iguaçu-PR, a queda dessa transferência, pelo terceiro ano
consecutivo, está relacionada basicamente dois fatores: a queda da relação
dólar/real, uma vez que a Itaipu Binacional vende energia e tem seus custos
atrelados à moeda americana; e problemas relativos às companhias aéreas que
operavam no município, com destaque para a Varig. Esse último desencadeou uma
diminuição no volume de turistas às cataratas, logo, uma queda substancial na
demanda de insumos utilizados pelo segmento hotelaria, gerador de ICMS.
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De acordo com a secretária de Fazenda de Foz do Iguaçu, Elenice
Nurnberg, a maior parte da receita vem do transporte de energia da hidrelétrica de
Itaipu Binacional pelas Centrais Elétricas de Furnas. O preço de comercialização é
calculado em dólar, ou seja, com a moeda norte-americana mais fraca. A queda foi
elevada, sendo que a receita média mensal no ano de 2007 ficou pouco acima de
R$ 6,5 milhões, mas a tendência começou a se reverter em 2008, com a alta do
dólar frente ao real, que fez a média mensal subir para R$ 8 milhões. O município
também já vê os benefícios do aumento do pagamento de royalties. A Itaipu já
distribuiu, a título de royalties, mais de US$ 6 bilhões desde o início de sua
operação, divididos entre os dois países. A verba atinge todas as esferas de
governo, mas, no Brasil, beneficia principalmente os municípios do entorno do
reservatório.
Sabe-se que o IPTU é um imposto de longa tradição municipal. Desde a
Carta Constitucional de 1934, sua administração, fiscalização e arrecadação
passaram para a competência dos municípios. Anteriormente, a arrecadação sobre
a propriedade de imóveis pertencia aos Estados. Segundo o Código Tributário
Nacional, o fato gerador desse imposto é “a propriedade, o domínio útil ou a posse
de bem imóvel”, sendo o contribuinte “o proprietário do imóvel, o titular de seu
domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título”.
Com um valor de R$ 1,4 bilhão, o Sul responde por pouco mais de 13% do
volume arrecadado pelo total dos municípios. Algumas cidades se destacaram na
arrecadação de IPTU em 2006, como por exemplo, Foz do Iguaçu que teve uma alta
de 20,8%.
Investimentos em educação e saúde estão entre os itens que mais elevam o
custeio de um município.

A questão principal para o município diz respeito ao

montante do repasse de recursos para exercer tais funções. O governo Federal e,
também o Estadual, transfere recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) e do
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização
do Magistério (Fundef), que são transferências legalmente obrigatórias e vinculadas,
denominadas

“recursos

carimbados”.

Ainda

recebe

o

município,

recursos

financeiros, como do Fundo de Participação do Município (FPM), da parcela do
ICMS, do IPVA, do IPI-Exportação, dentre outros, além de transferências
voluntárias, fruto de convênios com Estado e/ou União. Mesmo assim, tais recursos
são considerados pelos municípios como insuficientes para manter os serviços e
investimentos necessários ao bem-estar da população.
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Quanto à arrecadação dos recursos próprios, esta tem maior importância
nos municípios maiores, enquanto nos pequenos municípios tem participação
reduzida nas receitas totais. Sendo assim, cada escola, cada unidade de saúde que
se inaugura é um considerável gasto a mais nos custeios, aumentando assim as
despesas com material de consumo. Entre os municípios do Sul do Brasil
selecionados, apenas três apresentaram redução do gasto com custeio em 2006.
Foz do Iguaçu ficou em segundo lugar apresentando uma redução de (-2,9%), o que
representa R$ 3 milhões, ficando atrás de Santa Maria-RS e na frente de JoinvilleSC.%
Entre os municípios selecionados por Multicidades na região Sul, o
município de Foz do Iguaçu em 2007 apresentou queda real na arrecadação de ISS
no percentual de 8,2%, percentual que se acumulou ao resultado também negativo
de 2006 (-3,6%).
Os municípios do Sul do país arrecadaram R$ 1,53 bilhão, em 2007, o que
correspondeu a uma elevação de 5,6% em relação ao ano anterior. Entre os maiores
acréscimos dos municípios selecionados da região, destaca-se Foz do Iguaçu com
aumento de 35,8% na arrecadação do IPTU.
TABELA 109: RECEITA, DESPESA, INVESTIMENTO E ARRECADAÇÃO - 2004
Ativo
Ativo
Financeiro
Per
Financeiro
Participação
Variação
Restos a
capita
Restos a
2004
Finanças
2004/2003
pagar
2004
pagar
na receita
em %
2004 em
em R$ 2003 em R$
corrente %
R$
1.000,00
1.000,00
Receita Total
14,2
984,5
---------------Despesa Total
6,3
912,5
---------------Resultado
7,3
-----16.498,05
3.097,0
-----Orçamentário
ICMS Municipal
15,9
331,5
----------34,7
FPM
8,7
76,8
----------8,0
Arrecadação ISS
20,5
48,9
----------5,1
Arrecadação IPTU
40,2
21,8
----------2,3
Arrecadação ITBI
14,0
6,3
----------0,7
Arrecadação das
2,0
46,1
----------4,8
Taxas
Despesas com
8,1
411,2
----------43,0
pessoal
Despesas de
6,5
371,0
----------38,8
Custeio
Investimentos
24,3
87,4
----------9,1
Encargos e
-23,0
42,9
----------4,5
amortização/divida
Fonte: SMFA, 2013.
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Participação
2004
na receita
total %
---------------33,7
7,8
5,0
2,2
0,6
4,7
45,1
40,7
9,6
4,7
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TABELA 110: RECEITA, DESPESA, INVESTIMENTO E ARRECADAÇÃO - 2005

Finanças

Receita Total
Despesa Total
Resultado
Orçamentário
ICMS Municipal
FPM
Arrecadação ISS
Arrecadação IPTU
Arrecadação ITBI
Arrecadação das
Taxas
Despesas com
pessoal
Despesas de Custeio
Investimentos
Encargos e
amortização/divida
Fonte: SMFA, 2013

-2,0
-2,7

1.004,3
924,6

Ativo
Financeiro
Restos a
pagar
2004 em
R$
1.000,00
-----------

------

------

1.511,5

9.534,4

------

------

11,9
17,9
-18,9
44,1

330,8
89,6
60,0
18,4
9,4

--------------------------

--------------------------

--------------------------

44,2
8,9
6,0
1,8
0,9

-30,0

33,5

------

------

------

3,3

-0,1

427,8

------

------

------

62,8

-14,3
35,1

330,9
122,9

-----------

-----------

-----------

48,5
12,2

-3,8

43,0

------

------

------

6,3

Variação
2005/2004
em %

Per
capita
2005
em R$

Ativo
Financeiro
Restos a
pagar
2005 em R$
1.000,00

Participação
2005
na receita
corrente %

Participação
2005
na receita
total %

-----------

-----------

-----------

TABELA 111: RECEITA, DESPESA, INVESTIMENTO E ARRECADAÇÃO - 2006
Ativo
Ativo
Financeiro
Per
Financeiro
Participação
Variação
Restos a
capita
Restos a
2006
Finanças
2006/2005
pagar
2006
pagar
na receita
em %
2006 em
em R$
2005 em R$
corrente %
R$
1.000,00
1.000,00
Receita Total
-1,6
1.003,9
---------------Despesa Total
3,5
972,1
---------------Resultado
-------------------------Orçamentário
ICMS Municipal
-17,8
276,3
---------------FPM
5,1
95,6
---------------Arrecadação ISS
-3,6
58,7
---------------Arrecadação IPTU
20,8
22,6
---------------Arrecadação ITBI
0,4
9,6
---------------Arrecadação das
-11,8
30,1
---------------Taxas
Despesas com
10,4
479,2
---------------pessoal
Despesas de
-2,9
326,9
----------33,3
Custeio
Investimentos
-6,8
116,4
---------------Encargos e
13,6
49,7
---------------amortização/divida
Fonte: SMFA, 2013
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Participação
2006
na receita
total %
---------------27,5
9,5
5,8
2,2
1,0
3,0
48,8
33,6
12,0
5,1
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TABELA 112: RECEITA, DESPESA, INVESTIMENTO E ARRECADAÇÃO - 2007
Ativo
Ativo
Participaç
Per
Financeiro
Financeiro
Variação
ão 2007
capita
Restos a
Restos a
Finanças
2007/2006
na receita
2007
pagar
pagar
em %
corrente
em R$ 2006 em R$
2007 em R$
%
1.000,00
1.000,00
Receita Total
-5,0
980,9
---------------Despesa Total
0,0 1000,3
---------------Resultado
----------17.987,9
-14.158,7
-----Orçamentário
ICMS Municipal
-7,7
262,5
---------------FPM
13,4
111,5
---------------Arrecadação ISS
-8,2
55,5
---------------Arrecadação IPTU
35,8
31,5
---------------Arrecadação ITBI
-2,2
9,7
---------------Arrecadação das
2,0
31,5
---------------Taxas
Despesas com
1,2
498,8
----------52,3
pessoal
Despesas de
9,1
367,0
----------38,5
Custeio
Investimentos
-32,0
81,5
---------------Encargos e
3,8
53,1
----------5,6
amortização/divida

Participaç
ão 2007
na receita
total %
---------------26,8
11,4
5,7
3,2
1,0
3,2
49,9
36,7
8,1
5,3

Fonte: SMFA, 2013

TABELA 113: RECEITA, DESPESA, INVESTIMENTO E ARRECADAÇÃO - 2008
Ativo
Ativo
Per
Financeiro
Financeiro
Participaçã
Variação
capita
Restos a
Restos a
o 2008
Finanças
2008/2007
2008
pagar
pagar
na receita
em %
em R$
2007 em R$
2008 em R$
corrente %
1.000,00
1.000,00
Receita Total
25,7
1.270,8
---------------Despesa Total
14,5
1.180,9
---------------Resultado
-----------14.962,8
49.924,9
-----Orçamentário
ICMS Municipal
FPM
Arrecadação ISS
Arrecadação IPTU
Arrecadação ITBI
Arrecadação das
Taxas
Despesas com
pessoal
Despesas de
Custeio
Investimentos
Encargos e
amortização/divida
Fonte: SMFA, 2013.

Participação
2008
na receita
total %
----------7,1

72

290,1

------

------

------

22,8

11,8
11,5

128,5
63,7

-----------

-----------

-----------

10,1
5,0

5,1

34,2

------

------

------

2,7

27,4

12,7

------

------

------

1,0

-32,4

22,0

------

------

------

1,7

2,1

524,7

------

------

45,5

44,4

10,7

418,8

------

------

36,3

35,5

122,4

186,7

------

------

16,2

15,8

-7,2

50,8

------

------

4,4

4,3
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TABELA 114: RECEITA, DESPESA, INVESTIMENTO E ARRECADAÇÃO - 2009
Per
Ativo Financeiro
Ativo Financeiro
Participação
Variação
capita
Restos a pagar
Restos a pagar
2009
Finanças
2009/2008
2009
2008 em R$
2009 em R$
na receita
em %
em R$
1.000,00
1.000,00
corrente %
1.209,
Receita Total
-7,5
---------------98
1.202,
Despesa Total
-1,1
---------------67
Resultado
----------52.365,3
-13.470,00
-----Orçamentário
ICMS Municipal
-6,2 280,35
---------------FPM
-7,4 129,45
---------------Arrecadação ISS
7,6
70,60
---------------Arrecadação
IPTU

Participação
2009
na receita
total %
---------------23,2
10,7
5,8

13,6

39,94

------

------

------

3,3

Arrecadação ITBI
-0,6
Arrecadação das
81,8
Taxas
Despesas com
-7,2
pessoal
Despesas de
23,8
Custeio
Investimentos
-60,9
Encargos e
amortização/
2,8
divida
Fonte: SMFA, 2013

13,02

------

------

------

1,1

41,14

------

------

------

3,4

501,12

------

------

43,3

41,7

533,76

------

------

46,2

44,4

75,15

------

------

6,5

6,3

53,73

------

------

4,7

4,5

TABELA 115: RECEITA, DESPESA, INVESTIMENTO E ARRECADAÇÃO - 2010
Ativo
Ativo
Variação
Per
Financeiro
Participação
Financeiro
2010/200
capita
Restos a
2010
Finanças
Restos a pagar
9
2010
pagar
na receita
2010 em R$
em %
em R$
2009 em R$
corrente %
1.000,00
1.000,00
Receita Total
19,6
1.835,14
---------------Despesa Total
27,9
2.050,82
---------------Resultado
-14.148,9
-27.961,5
-----Orçamentário
ICMS Municipal
-3,2
361,96
---------------FPM
-0,6
171,58
---------------Arrecadação ISS
33,0
125,26
----------6,8
Arrecadação IPTU
18,0
62,86
----------3,4
Arrecadação ITBI
67,6
29,09
----------1,6
Arrecadação das
-50
52,16
----------2,8
Taxas
Despesas com
18,2
790,00
----------43,1
pessoal
Despesas de
31,7
937,83
----------51,1
Custeio
Investimentos
21,8
122,03
----------6,4
Encargos e
-5,0
68,10
----------3,7
amortização/divida
Fonte: SMFA, 2013.
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Participação
2010
na receita
total %
---------------19,7
9,4
-----------------------------------------
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TABELA 116: RECEITA, DESPESA, INVESTIMENTO E ARRECADAÇÃO - 2011
Ativo
Ativo
Per
Financeiro
Participação
Variação
Financeiro
capita
Restos a
2011
Finanças
2011/2010
Restos a pagar
2011
pagar
na receita
em %
2010 em R$
em R$
2011 em R$
corrente %
1.000,00
1.000,00
Receita Total
-0,7
2.010,22
---------------Despesa Total
-2,2
1.840,46
---------------Resultado
-----------29.817,1
-26.087,1
-----Orçamentário
ICMS Municipal
1,5
392,12
---------------FPM
14,3
209,34
---------------Arrecadação ISS
6,3
142,09
----------7,4
Arrecadação IPTU
18,2
79,27
----------4,1
Arrecadação ITBI
24,9
38,78
----------2,0
Arrecadação das
31,4
73,14
----------3,8
Taxas
Despesas com
10,3
840,78
----------44,3
pessoal
Despesas de
-19,8
728,67
----------38,0
Custeio
Investimentos
43,0
186,2
---------------Encargos e
4,3
75,80
----------4,0
amortização/divida
Fonte: SMFA, 2013.

TABELA 117: RECEITA, DESPESA, INVESTIMENTO E ARRECADAÇÃO - 2012
Ativo
Ativo
Per
Financeiro
Participação
Variação
Financeiro
capita
Restos a
2012
Finanças
2012/2011
Restos a pagar
2012
pagar
na receita
em %
2011 em R$
em R$
2012 em R$
corrente %
1.000,00
1.000,00
2.044,
Receita Total
-3,6
---------------54
1.978,
Despesa Total
1,9
---------------14
Resultado
-------------------------Orçamentário
ICMS Municipal
-0,8 410,34
----------20,9
FPM
0,1 221,03
----------11,3
Arrecadação ISS
16,4 174,43
----------8,9
Arrecadação IPTU
29,4 108,22
----------5,5
Arrecadação ITBI
-1,6
40,25
----------2,1
Arrecadação das
13,4
87,47
----------4,5
Taxas
Despesas com
6,9 958,26
----------48,8
pessoal
Despesas de
6,1 815,79
----------41,6
Custeio
Investimentos
-36,6 124,83
----------6,3
Encargos e
-0,9
79,25
----------4,0
amortização/divida
Fonte: SMFA, 2013.
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Participação
2011
na receita
total %
---------------20,4
10,9
------------------------------9,3
------

Participação
2012
na receita
total %
------------------------------------------------------------------

Ano XX

Diário Oficial Nº 3.132 de 07 de agosto de 2017

Página 270 de 581

TABELA 118: RECEITA, DESPESA, INVESTIMENTO E ARRECADAÇÃO - 2013
Ativo
Ativo
Per
financeiro
Participação
Variação
financeiro
capita
Restos a
2013
Finanças
2013/2012
Restos a pagar
2013
pagar
Na receita
Em %
2012 em r$
Em r$
2013 em r$
corrente %
1.000,00
1.000,00
Receita total
4,9
2.209,58
---------------Despesa total
-5,2
1.932,15
---------------Resultado
-------------------------orçamentário
Icms municipal
-5,7
398,69
----------18,6
Fpm
-1,5
224,47
----------10,5
Arrecadação iss
6,1
190,71
----------8,9
Arrecadação iptu
0,1
111,66
----------5,2
Arrecadação itbi
28,1
53,13
----------2,5
Arrecadação das
-8,3
82,66
----------3,9
taxas
Despesas
com
-2,8
959,76
----------44,8
pessoal
Despesas
de
0,4
844,42
----------39,5
custeio
Investimentos
-34,7
84,01
---------------Encargos
e
-46,2
43,95
----------2,1
amortização/divida
Fonte: SMFA, 2013.

Participação
2013
Na receita
total %

TABELA 119: RECEITA TOTAL DO MUNICIPIO – (R$1.000,00)
Ano

População

2004

293.646

Receita Total
(R$1.000,00)
289.096,0

Tributos
(R$1.000,00)
43923,0

FPM
(R$1.000,00)
22.255,0

ICMS
(R$1.000,00)
97.331,0

2005

301.409

302.704,0

45.705,0

26.996,0

99.717,0

2006

309.113

310.315,1

48.328,8

29.549,2

85.412,4

2007

311.336

305.390,4

51.010,4

34.715,1

81.715,8

2008

319.189

405.625,3

54.491,0

41.011,0

92.296,3

2009

325.137

393.410,7

63.559,2

42.087,9

91.152,6

2010

256.081

485.866,1

82.810,0

43.939,2

92.691,3

2011

255.900

514.414,1

100.080,1

53.570,9

100.344,7

2012

255.718

522.826,0

124.155,3

56.521,5

104.931,7

2013

263.508

582.243,2

115457,0

59.150,3

105.058,7

2014

263.647

694.480,0

129.561,0

62.606,0

157.847,0

Fonte: SMFA, 2013.
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ASPECTOS TURÍSTICOS

Localizada na fronteira do Brasil com a Argentina e o Paraguai, Foz do
Iguaçu tem no turismo o seu mais importante fator de desenvolvimento econômico.
Conhecida nacionalmente e internacionalmente por abrigar as Cataratas do Iguaçu,
juntamente com Puerto Iguazú, na Argentina, ao longo dos anos Foz do Iguaçu se
consolidou como um destino turístico multissegmentado, onde se destacam o
ecoturismo, eventos, lazer e compras, este influenciado pela proximidade geográfica
com Ciudad Del Este, no Paraguai.
No que diz respeito à história do turismo na região, pode-se tomar como
marco inicial da atividade a divulgação das Cataratas do Iguaçu em Buenos Aires no
ano de 1901, quando o Governador da Província de Misiones, Don Juan Jose
Lanusse, promove turisticamente o atrativo, com o propósito de trazer os primeiros
grupos de turistas.
Durante as décadas de 1950 a 1970 diversos eventos ocasionaram
transformações físicas, culturais, sociais e econômicas na região de Foz do Iguaçu,
com influências significativas no Turismo até a atualidade. Marcados essencialmente
por iniciativas de integração, estes eventos contribuíram para o desenvolvimento
regional.
Dentre outros, destaca-se a assinatura, no ano de 1956, do primeiro
convênio de integração entre o Brasil e o Paraguai para construção da Ponte da
Amizade, fator determinante para o surgimento de um comércio exportador entre
Foz do Iguaçu e Puerto Strossner, atual Ciudad Del Este - PY. No mesmo período,
foi concluída a ligação rodoviária de Assunção com o Brasil. Em 1966, Brasil e
Paraguai assinam novo documento, visando à realização de estudos de
aproveitamento energético na bacia do Rio Paraná, acertando definitivamente a
delimitação das terras na fronteira em Guaíra.
Durante os anos de 1960, Foz do Iguaçu já demonstrava sinais de
organização e profissionalização do turismo. Embora apenas um estabelecimento
apresentasse padrões de hospedagem internacionais, a hotelaria local já contava
com 17 meios de hospedagem voltados predominantemente ao movimento de
visitantes no Parque Nacional do Iguaçu e Marco das Três Fronteiras. Registros
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históricos do turismo demonstram ainda que, nesse período, através da Lei Nº 177,
de 14/09/1957, foi instituído não apenas o Conselho Municipal de Turismo, como
também uma Taxa de Turismo a ser cobrada dos hotéis.
Na década de 1970 persiste o processo de integração e de implantação de
infraestrutura na Região da Tríplice Fronteira. Nesse sentido, Brasil e Argentina
assinam em 1972 o tratado para construção da Ponte da Fraternidade, cujas obras
foram concluídas em 1985, criando ligação por via rodoviária entre Foz do Iguaçu e
Puerto Iguazú e possibilitando a expansão da economia local mediante incremento
nas exportações bem como, melhorias em termos de comunicação e o
desenvolvimento do turismo em ambos os lados.
Em 1973, Foz do Iguaçu é beneficiada com a inauguração do Aeroporto
Internacional e da Rodovia BR-277 e com a integração do município ao Sistema
Estadual de Telecomunicações. Ainda nesse ano Brasil e o Paraguai assinaram o
Tratado de Itaipu, para a construção da usina hidrelétrica, cujas obras foram
iniciadas

em

1974,

contribuindo

desde

então

para

o

desenvolvimento

socioeconômico dos dois países.
Diante disso, a economia regional foi rapidamente alterada. A construção da
Usina de Itaipu, reconhecida como o segundo ciclo econômico, deu novos contornos
físico-territoriais e econômicos para toda região oeste. Esse ciclo trouxe um grande
contingente de mão de obra, exigindo uma adequada infraestrutura e gerando uma
demanda elevada de serviços, alojamento, alimentação, atendimento médico,
escolas, entre outros.
Com a conclusão de Itaipu, o grande número de pessoas que, motivados
pelas oportunidades criadas pela obra, migraram para Foz do Iguaçu acabaram
demonstrando

comportamento

não

previsto,

optando

por

permanecer,

diferentemente do que se projetou inicialmente.
Nesse contexto, com o consequente incremento na movimentação do
comércio local somado a realização de investimentos em infraestrutura básica, a
economia do setor de Turismo acabou sendo superada.
A década de 1980, por sua vez, tornou-se um marco na organização e
profissionalização do turismo no âmbito municipal. Convergiram iniciativas como a
criação de um órgão oficial de turismo, resultado do “I Seminário de Turismo em Foz
do Iguaçu”, bem como a elaboração de um plano e de uma política de turismo,
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efetivamente concretizadas em 1987, com a elaboração do Plano Diretor para o
Desenvolvimento do Turismo em Foz do Iguaçu e a criação da Secretaria Municipal
de Turismo.
Paralelamente, eventos como o tombamento do Parque Nacional do Iguaçu
como Patrimônio Natural da Humanidade, durante a Conferência Geral da UNESCO
em 1986, contribuíram para configuração do produto turístico local.
Neste período, à medida que o setor de turismo se desenvolveu, o modelo
organizacional para gestão do turismo do município foi transformado. Através da Lei
Nº 1.470, de 21 de dezembro de 1989, criou-se a Foz do Iguaçu Turismo S/A –
FOZTUR, que substitui a Secretaria Municipal de Turismo para uma sociedade
anônima com maior autonomia administrativa e financeira. Para fortalecer os
propósitos de desenvolvimento do turismo, nesse mesmo período são retomadas as
atividades do Conselho Municipal de Turismo - COMTUR.
Ainda na década de 1980 fatores econômicos de conjuntura nacional fazem
surgir um vasto segmento de trabalhadores informais denominados de “compristas”.
Tal fenômeno, fortemente estimulado pelas diferenças cambiais e pelas facilidades
de entrada de mercadorias no Brasil, mostrou todo seu vigor na década de 1990,
quando enormes fluxos de viajantes, oriundos dos diversos estados brasileiros,
determinaram uma nova configuração socioeconômica definida como “comprismo”,
com enorme impacto sobre a região. Neste período, Foz do Iguaçu exerce então
meramente a função de “corredor de passagem” para as viagens de excursão
organizadas conhecidas como “bate-volta” e caracterizadas pelo longo trajeto de
deslocamento e a pequena permanência na localidade.
Esse fenômeno sem precedentes, que atraia um grande número de pessoas
de distintos pontos do país com a finalidade de adquirir brinquedos, eletrônicos e
outras mercadorias, para posterior revenda nas suas regiões de origem, era
atribuído, de um lado, pelas dificuldades econômicas existentes no país, à exemplo
da escassez de oferta de trabalho formal, e, de outro, em razão da facilidade de
aquisição, trânsito e entrada de produtos importados vindos do Paraguai, para
abastecer o comércio informal em todo o território brasileiro.
Tais condicionantes sociais promoveram um fluxo contínuo à região com
destino ao comércio no Paraguai, com passagem obrigatória pela cidade de Foz do
Iguaçu, utilizando solidariamente toda estrutura receptiva disponível ao turismo,
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chegando a ser chamado de ciclo do “turismo de compras” (10). Outra ordem foi
alterada. Foz do Iguaçu passa a ser principal empregador pelo Turismo no
transporte e alojamento desse fluxo intenso de viajantes e ônibus de excursão, e a
Itaipu com a redução do quadro de funcionários, para ser o principal fornecedor de
mão de obra abastecendo esse sistema de produção.
Outras iniciativas marcam a trajetória do turismo nessa década, através da
projeção do Turismo no Plano Diretor de Foz do Iguaçu. No cumprimento de sua
missão, a FOZTUR S/A promoveu estudos para o planejamento do turismo,
incentivou e apoiou a realização do Plano de Desenvolvimento Integrado de Foz do
Iguaçu (PDDI), em parceria com a Câmara de Turismo (11) e SEBRAE.
Neste período notou-se a intensificação nas ofertas de ocupações informais
à brasileiros que cruzavam a fronteira para trabalhos diários no comércio de Ciudad
Del Este (Paraguai), entre outros que se estabeleciam na região da Ponte da
Amizade, para venda de alimentos e produtos eletrônicos (camelôs), e transporte de
mercadorias.
Conforme indicadores produzidos pelo então Órgão Oficial de Turismo,
FOZTUR S/A, através do documento Inventário da Oferta e Demanda Turística de
Foz do Iguaçu (1998), é possível dimensionar a força desse fenômeno. O
movimento mais intenso no início da década de 1990 influenciou o funcionamento de
pequenas empresas prestadoras de serviços de guarda volume, hospedagem com
café da manhã e banho, e principalmente abertura de agências de viagens
receptivas com o interesse exclusivo no transporte de “compristas” ou “muambeiros”.
O mercado para acomodar essa demanda de pessoas e veículos (marcados
pelo volume de ônibus de excursão em torno da Ponte da Amizade) rapidamente dá
respostas com o surgimento de pequenos estacionamentos (informais), serviços de
ambulantes, carregadores, catadores de lixo, bem como, a figura dos “laranjas”;
pessoas que vinham das cidades mais próximas para trabalhar na passagem de
mercadoria entre Paraguai e Brasil, em função do limite de U$ 150 de compras.
Esse reflexo pode ser observado pelo gráfico Movimento de Passageiros,
que representa o número de compristas nos ônibus de excursão. A queda relativa ao
10

Termo não adotado pelos estudiosos do Turismo.

11

Câmara de Turismo, entidade do setor privado que manteve suas atividades no período de

1994/1998.
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número de compristas e o número de ônibus, explica-se pela cobrança da taxa de
turismo no ingresso da cidade, que os levava a deixar os veículos quilômetros antes,
optando pelo transporte urbano ou vans, evitando assim o pagamento da referida
taxa.
O movimento de compras na região acabou estancando em razão de fatores
econômicos, políticos, sociais e legais – sobretudo pela maior fiscalização e controle
alfandegário empenhados pela Receita Federal do Brasil, em repressão ao
contrabando de produtos importados. Como reflexo imediato, todo equipamento
hoteleiro, serviço e infraestrutura que “adaptaram-se” às funções dessa demanda,
sentem sua primeira grande recessão, abatendo a economia local.
Esse ciclo foi considerado altamente prejudicial ao Turismo, marcando
profundamente a fixação de uma imagem depreciativa ao destino e promovendo a
associação da imagem da cidade à temas como: contrabando, passagem de carros
roubados, assaltos na Ponte da Amizade, os “cigarreiros”( 3), o que contribuiu para
influenciar a percepção do turista real e potencial, atraído para conhecer as
Cataratas do Iguaçu e que, concomitantemente, sentia receio e desmerecimento no
valor negativo agregado à localidade na aquisição desse produto.
Outros impactos acabaram sendo deixados à pequena hotelaria –
equipamentos extra-hoteleiro e hoteleiro dentro da certificação de uma a três
estrelas, que, segundo o Órgão Oficial de Turismo, nesse período, representou mais
de 85% do receptivo de hospedagem, voltando-se, essencialmente, ao atendimento
desse público, pouco ou nada exigente.
No curto prazo houve um enfraquecimento do comércio de exportação e no
setor de Turismo, atingindo diretamente a prestação de pequenos serviços. A região
de Foz do Iguaçu viveu então sérios problemas, decorrentes do fraco
encaminhamento dado para as questões estruturais, a médios e longos prazos. O
tecido econômico que se materializou na região, tendo como substrato o acesso
principal ao Paraguai pela Rodovia BR-277 acabou, ao mesmo tempo, como causa
e efeito de problemas como fechamento de lojas, desemprego no comércio
paraguaio e embates na Ponte da Amizade.

3

Trabalhadores informais da Ponte da Amizade que levavam o cigarro comprado no Paraguai para

entrada no Brasil.
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A soma dos fenômenos como a abertura de mercado, os pacotes
econômicos, as ocorrências no ambiente político internacional através das
manifestações terroristas, tiveram efeito presente sobre a região. O comércio de
exportação nas proximidades da Ponte da Amizade teve uma queda significativa
com a transferência de atividades para o Paraguai e a perda da capacidade de gasto
per capita da população que abastecia o local. Efeito similar ocorreu no comércio na
fronteira, atingindo brasileiros que mantinham negócios e empregos em Ciudad Del
Este.
O quase total desaparecimento do principal cliente, o “comprista”, com o
consequente fechamento das lojas, provocou uma reação dos comerciantes,
forçados a defender uma reserva de mercado e dar preferência à mão de obra
paraguaia (4), provocando manifestações e o fechamento da Ponte da Amizade,
prejudicando fortemente a imagem da fronteira entre os dois países.
As condições socioeconômicas locais foram significativamente afetadas,
confirmando prognóstico de uma década antes, quando se avaliou como as políticas
de maior abertura de mercados adotadas pelo Brasil, e pelos demais países
fronteiriços, e um maior controle alfandegário imposto pelas autoridades brasileiras
poderiam influenciar a região.
Dentre os impactos que se seguiram teve destaque queda do fluxo turístico,
principalmente do turismo de compras no comércio de Ciudad Del Este, acarretando
na diminuição de postos de trabalho formais e informais e o consequente aumento
do desemprego em Foz do Iguaçu, onde, de acordo com o IBGE, em 2003, 40 mil
das 170 mil pessoas que compunham a população economicamente ativa,
encontravam-se desempregadas.
No final da década de 1990, Foz do Iguaçu recebeu atenção especial do
Governo Estadual, sendo postos em prática o Projeto Costa Oeste, os Jogos
Mundiais da Natureza e a construção do Espaço das Américas e de uma Base
Náutica.
No mesmo período, tendo por fundamento o Plano de Manejo do Parque
Nacional do Iguaçu (2000), teve início o processo de Revitalização do Parque
Nacional do Iguaçu.

4

Jornal Gazeta do Iguaçu, 18/12/ 2001, sobre a crise de trabalhadores brasileiros em Ciudaddel Este.
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Consistindo na viabilização e intensificação do ecoturismo e da educação
ambiental, através da melhoria dos serviços, estruturas e da diversificação do uso
público do Parque Nacional do Iguaçu, o projeto na captação dos recursos
necessários adotou a sistemática das concessões.
No processo, teve destaque o consórcio Cataratas do Iguaçu S/A (Cataratas
S/A), licitante vencedor para a exploração dos serviços de recepção de visitantes, o
qual assumiu compromissos de investimentos da ordem de R$ 40 milhões.
A implantação da nova estrutura de visitação do Parque Nacional do Iguaçu
teve a sua primeira fase inaugurada no final do ano 2000, contemplando o Centro de
Recepção de Visitantes (108 mil m²), Espaço Porto Canoas (23 mil m²) e do Sistema
de Transporte dos Visitantes no interior da unidade de conservação. A segunda fase
do projeto aconteceu com a inauguração dos Espaços Naipi e Tarobá e Praça
Santos Dumont.
Na mesma época, a Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu inicia um
processo de revisão da participação do Estado, sendo implementada uma reforma
administrativa que, dentre outros, resultou na extinção da FOZTUR S/A, sendo a
mesma substituída pela estrutura administrativa da Secretaria Municipal de Turismo
e Desenvolvimento Econômico (Lei nº 2.184, de 23 de dezembro de 1998).
Nesse momento, parte da estrutura operacional e tecnológica desenvolvida
pela FOZTUR S/A, é absorvida pelo IguassuConvention&Visitors Bureau - ICVB.
Constituído em 1999, o ICVB possui no quadro atual 133 associados das diversas
áreas

de

produção

do

setor

(hospedagens,

receptivo,

alimentação

e

entretenimento), além de outras empresas que prestam serviços como fornecedores
na cadeia produtiva do turismo, negócios e convenções. Fundamentado numa maior
participação do mercado, o poder público buscou alternativas, passando então o
ICVB a responsabilizar-se pela promoção, divulgação e captação de eventos,
cumprindo sua função de catalisador do processo de desenvolvimento.
Posteriormente, através da Lei Nº 2.362, de 23 de janeiro de 2001, novo
processo de organização da estrutura administrativa do município foi instituído,
sendo criada a Secretaria Municipal de Turismo que, desmembrada da área de
Indústria e Comércio, assume a função exclusiva do Órgão Oficial de Turismo local.
No mesmo período o Conselho Municipal de Turismo - COMTUR foi reativado,
passando, através da Lei Nº 2.442, de 24 de setembro de 2001, a funcionar com

www.pmfi.pr.gov.br

Ano XX

Diário Oficial Nº 3.132 de 07 de agosto de 2017

Página 278 de 581

escopo ampliado, tendo além das funções consultiva e normativa, a função
deliberativa.
Paralelamente, como entidade de apoio no processo de planejamento e
gestão do turismo local, o município passou a contar com um escritório da Paraná
Turismo que, na qualidade de órgão Delegado do Ministério de Turismo para as
atividades do CADASTUR, é responsável pelo cadastramento e fiscalização de
meios

de

hospedagem,

agências

de

turismo,

transportadoras

turísticas,

organizadoras de eventos, parques temáticos, acampamentos turísticos, guias de
turismo e outros prestadores de serviços turísticos.
No início dos anos 2000, gestores públicos e privados começavam a
perceber a necessidade de mudar a imagem local, fortalecendo segmentos de
ecoturismo, lazer e eventos para que, concomitantemente, se desassociasse Foz do
Iguaçu da ideia de região voltada apenas ao “comprismo”. Nesse período, as ações
promocionais voltavam-se muito mais à divulgação de produtos em caráter
individualizado, refletindo a pouca sinergia entre Poder Público e Iniciativa Privada,
no desenvolvimento de um modelo de promoção de caráter institucional, com ênfase
na criação de uma imagem positiva do destino como um todo.
Em 2006 a crise no transporte aéreo atinge Foz do Iguaçu, causando, dentre
outros, o cancelamento de 14 das 26 operações diárias (pousos e decolagens) do
Aeroporto Internacional das Cataratas bem como, a diminuição da oferta de
assentos nas linhas aéreas operadas no destino, com redução de 180 mil
passageiros.
Nesse mesmo período o acesso pelas pontes da Amizade e Tancredo
Neves também apresentava problemas. Ora a Ponte da Amizade tinha a circulação
bloqueada por manifestações realizadas por aqueles afetados pelo maior rigor na
fiscalização de “sacoleiros”, ora os bloqueios na Ponte Tancredo Neves eram
realizados pelos segmentos afetados por medidas fiscais e aduaneiras mais
restritivas que causavam prejuízo ao comércio e turismo na vizinha Puerto
Iguazú/ARG.
Desse modo, para melhorar a gestão e a governança no destino, através de
uma maior mobilização e parceria entre as instituições do turismo local, foi iniciado
no âmbito do COMTUR o processo de mudanças que culminou na Gestão Integrada
do Turismo.
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Tendo por objetivos a maior sinergia entre Poder Público e Iniciativa Privada,
a mobilização institucional para a tomada de decisões estratégicas, a melhoria da
articulação político-institucional, a gestão técnica da atividade, o incremento
sustentável e contínuo no número de turistas, o aumento no tempo médio de
permanência do visitante bem como, o fortalecimento e ampliação das ações de
divulgação e de promoção de Foz do Iguaçu, a partir da criação de uma
marca/identidade para o destino – Foz do Iguaçu Destino do Mundo.
A Gestão Integrada do Turismo tem como os seus principais atores a
Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu, através da Secretaria Municipal de Turismo,
a Itaipu Binacional, o Fundo Iguaçu e o IguassuConvention&Visitors Bureau. Desde
sua implementação foram registrados resultados bastante significativos, tais como:
aumento do número de eventos realizados em Foz do Iguaçu, tanto nacionais como
internacionais, crescimento do número de participantes de eventos, aumento da
demanda nos principais atrativos turísticos locais, com destaque para o Complexo
Turístico de Itaipu e o e o Parque Nacional do Iguaçu – onde a visitação em anos
recentes tem superado regularmente a marca de 1,5 milhão de pessoas –, aumento
do número de passageiros no Aeroporto Internacional das Cataratas – com
estimativa de que em 2015 seja ultrapassado o número de 2 milhões de passageiros
–, entre outros.
Atualmente, pela diversidade de sua oferta turística – na qual atrativos
turísticos como o Parque Nacional do Iguaçu, as Cataratas do Iguaçu e a
Hidrelétrica de Itaipu se destacam, nacional e internacionalmente –, por sua
localização estratégica na Tríplice Fronteira entre Argentina, Brasil e Paraguai –
próxima dos principais centros urbanos emissores da América do Sul –, bem como,
pelas opções de lazer, gastronomia e compras em Ciudad Del Este/PY e Puerto
Iguazú/ARG, ou ainda pelos mais de 80 mil m² de espaço para a realização dos
mais diversos tipos de eventos, Foz do Iguaçu está posicionada entre as principais
cidades brasileiras para o turismo, sendo uma das mais visitadas por turistas
estrangeiros.
Para tanto, cabe destacar que, no segmento de Lazer, Foz do Iguaçu foi a 2ª
cidade mais visitada do Brasil no ano de 2007 com 16,1% dos turistas que
ingressaram no país. No ano de 2013, segundo dados do Ministério do Turismo, o
destino ficou em 3º lugar, neste mesmo segmento, com 17%. No segmento de
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Negócios, Eventos e Convenções a cidade foi a 8ª colocada em 2005, com 3% e
permaneceu nesta colocação em 2013, com 2,9%. Quando se trata de Outros
Motivos, Foz do Iguaçu aparecia em 2005, na 5ª colocação com 5,1%. Em 2013, os
alcançou o 3º posto, com 5,9% dos turistas estrangeiros que visitaram o Brasil.
Se no início dos anos 2000 o modelo baseado no “comprismo” dava sinais
de esgotamento e o processo de revitalização do Parque Nacional do Iguaçu era
uma incógnita – ainda que simbólico enquanto processo para retomada da vocação
natural do destino como polo multissegmentado, atuante no ecoturismo, lazer,
eventos e compras –, o momento atual mostra-se mais favorável, apesar da crise
econômica que toma o país.
Vale dizer que, além das múltiplas potencialidades turísticas, em termos de
equipamentos e serviços turísticos a cidade opera em padrões internacionais,
contando atualmente com 176 estabelecimentos de hospedagem dos mais diversos
tipos e categorias – totalizando 10.731 unidades habitacionais, que correspondem a
27.588 leitos –, 206 estabelecimentos gastronômicos de interesse turístico e 158
agências de viagens, das quais 132 voltadas ao serviço de receptivo turístico,
compatibilizando assim sua oferta para com o crescimentos registrado na última
década e meia, período quando a visitação do Parque Nacional do Iguaçu
apresentou crescimento de 102,12%, passando de 767.157 visitantes no ano 2000
para 1.550.607 visitantes em 2014.
TABELA 120: NÚMERO DE VISITANTES PARQUE NACIONAL DO IGUAÇU
ANO
BRASILEIROS ESTRANGEIROS
TOTAL
1987
937.162
247.043
1.084.205
1996
483.713
346.542
830.255
2000
393.271
373.922
767.193
2001
389.752
346.023
735.775
2002
337.965
307.867
645.832
2003
295.130
469.579
764.709
2004
405.847
575.090
980.937
2005
444.662
642.577
1.084.239
2006
386.486
567.553
954.039
2007
454.664
600.769
1.055.433
2008
537.056
616.990
1.154.046
2009
523.025
547.047
1.070.072
2010
646.861
618.904
1.265.765
2011
751.353
642.834
1.394.187
2012
834.809
700.573
1.535.382
2013
856.457
662.419
1.518.876
2014
904.305
646.302
1.550.607
2015
916.995
725.098
1.642.093
Fonte: IBAMA / ICMBio, 2016.
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GRÁFICO 21.: NÚMERO DE VISITANTES DO PARQUE NACIONAL DO IGUAÇU
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Fonte: IBAMA/ICMBio, 2016.

TABELA 121: NÚMERO DE VISITANTES ITAIPU BINACIONAL
Ano
Brasileiros
Estrangeiros

Total

1987

433.786

192.639

626.425

1996

152.263

191.690

343.953

2000

144.488

226.083

370.571

2001

142.492

196.975

339.467

2002

145.914

161.893

307.807

2003

153.504

224.846

378.350

2004

198.294

254.401

452.695

2005

208.706

283.611

492.317

2006

183.561

238.860

422.421

2007

191.153

163.014

354.167

2008

216.535

95.217

311.752

2009

219.809

78.770

298.579

2010

271.890

81.053

352.943

2011

303.928

81.632

385.560

2012

445.953

83.782

529.735

2013

546.154

96.411

642.565

2014

474.353

68.039

542.392

2015

505.699

317.283

822.982

Fonte: ITAIPU, 2016.
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GRÁFICO 22.:: NÚMERO DE VISITANTES ITAIPU BINACIONAL
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Fonte: ITAIPU, 2016.

TABELA 122: MOVIMENTO DE PASSAGEIROS NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE FOZ DO
IGUAÇU
ANO
EMBARQUES
DESEMBARQUES
TOTAL
1987

252.575

239.556

492.131

1996

208.979

211.807

420.786

2000

239.729

234.284

474.013

2001

236.712

231.834

468.546

2002

223.443

219.399

442.842

2003

240.931

239.986

480.917

2004

303.667

294.086

597.753

2005

412.968

404.760

817.728

2006

368.864

361.040

729.904

2007

358.693

362.270

720.963

2008

385.989

379.980

765.969

2009

406.631

401.088

807.719

2010

574.874

580.669

1.155.543

2011

838.722

851.804

1.690.526

2012

867.212

872.703

1.739.915

2013

836.239

841.562

1.677.801

2014

938.925

941.695

1.880.620

2015

1.031.688

1.019.063

2.050.751

Fonte: INFRAERO, 2016.
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GRÁFICO 23.: MOVIMENTO DE PASSAGEIROS NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE FOZ DO
IGUAÇU
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Fonte: INFRAERO, 2016.

No aeroporto, os pousos concentram-se no mês de junho, sendo menor no
mês de fevereiro.
Entretanto, um número maior de passageiros desembarca em agosto,
enquanto o mês de junho apresenta um número menor de desembarques. Os
meses com maior quantidade de passageiros embarcando são agosto e novembro e
o menor é junho. Em relação às decolagens, abril e julho empatam no número de
aeronaves, enquanto que os meses mais movimentados são agosto e janeiro e o
menos movimentado é junho.
Nos últimos 15 anos, teve um aumento de pelo menos 4 (quatro) vezes o
número de passageiros no aeroporto.

9.1

ATRATIVOS EXISTENTES EM FOZ DO IGUAÇU
As tabelas a seguir, descrevem os atrativos existentes em Foz do Iguaçu

divididos pelas seguintes características: naturais, histórico-culturais, manifestações
populares e realizações técnicas e científicas.

www.pmfi.pr.gov.br

Ano XX

Diário Oficial Nº 3.132 de 07 de agosto de 2017

Página 284 de 581

TABELA 123: ATRATIVOS NATURAIS EXISTENTES EM FOZ DO IGUAÇU
Parques e reservas Florestais

Naturais Parque Nacional do Iguaçu;
Reservas e Refúgio Biológico de
ITAIPU

Quedas D’água

Cataratas do
Iguaçu
Salto do Macuco

Hidrografia
Porto Canoas;
Lago do ITAIPU
Kattamaram
Poço Preto
Rio Iguaçu
Rio Paraná
Pesca Esportiva
Terminal Turístico
de Três Lagoas

Fontes
Termais

Thermas
Parque
Aquático
Cataratas

Fonte: SMTU, 2015
Nota: Ecoturismo e Atividades de Ecoaventura – Trilha do Poço Preto, Trilha da Bananeira, Linha Martins, Giro
Rápido Porto Canoas, Floating, Passeio do Macuco Safári, Iguaçu Explorer, Rafting, Escalada, Salto de Paraquedas.

TABELA 124: ATRATIVOS CULTURAIS EXISTENTES EM FOZ DO IGUAÇU
Instituições Culturais de Estudo,
Monumentos arquitetônicos
Pesquisa e Lazer
Fundação Cultural de Foz do Iguaçu;
COART – Cooperativa de
Artesanato;
Ecomuseu de ITAIPU
Biblioteca Pública ElfridaEngel;
Biblioteca de Turismo Frederico
Engel;
Patrimônio Teatro Barracão Otília
Cultural Schimmelpfeng;
Espaço Cultural Elias Hauagge
(Teatro Dinâmica);
Centro Cultural Amadeus;
Casa do Teatro;
Museu de Cera.

Colégio Bartolomeu Mitre;
Universidade Estadual do Oeste do Paraná
UNIOESTE
Espaço das Américas;
GRESFI - 1º Aeroporto de Foz do Iguaçu;
Hotel Cassino Iguaçu;
Igreja Matriz;
Marco das Três Fronteiras;
Mesquita Mulçumana;
Templo Budista
Antigo Fórum (Fundação Cultural);
Antigo Frigorífico Municipal (Rua Quintino
Bocaiúva);
Antigo Grupo Caetano Munhoz da Rocha (Praça
Getúlio Vargas);
Prédio da Prefeitura Municipal;
Antiga Câmara de Vereadores;
34º Batalhão de Infantaria Mecanizado;
Capitania Fluvial do Rio Paraná.

Fonte: SMTU, 2015.

TABELA 125: MANIFESTAÇÕES POPULARES EXISTENTES EM FOZ DO IGUAÇU
Festas, Comemorações Gastronomia Artesan
Feiras e
Crendices
Música e Dança
e Atividades
Típica
ato
Mercados
Lendas das Festa de Nossa Senhora Pirá de Foz;
Cerâmic Feira do Peixe
IporãLenda
Cataratas dos Navegantes;
Dourado
a;
Vivo;
Show;
Carnaval;
Assado.
Madeira. Feira Iguaçu;
Show LatinoFesta de São Cristóvão;
Feira Livre;
Americano;
Natal das Cataratas do
Feira de
Oba ObaBottega
Iguaçu.
Artesanato e
Show.
Alimentos –
FARTAL.
Fonte: SMTU, 2015
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TABELA 126: REALIZAÇÕES TÉCNICAS E CIENTÍFICAS CONTEMPORÂNEAS EM FOZ DO
IGUAÇU
Obras de Arte e Técnica
Usina Hidrelétrica de Itaipu;
Iluminação Monumental de Itaipu;
Canal da Piracema;
Ponte Internacional da Amizade;
Ponte Presidente Tancredo Neves;
Subestação de Furnas;
Usina do Rio São João (desativada);
Canal das Águas Bravas;
Visita Panorâmica;
Circuito Especial;
Test Drive Veículo Elétrico;
Visita Institucional Técnico-Científica;
Polo Astronômico Casimiro Montenegro Filho;
Parque Tecnológico Itaipu (PTI).

Centros Científicos e Técnicos
Parque das Aves Foz Tropicana;
Zoológico Bosque Guarani;
Refúgio Biológico Bela Vista;
Horto Municipal;
CEAEC – Centro de Altos Estudos da
Conscienciologia.

Fonte: SMTU, 2015

TABELA 127: ACONTECIMENTOS PROGRAMADOS
ACONTECIMENTOS PROGRAMADOS
Congresso Mundial de Educação Física, Desporto e Recreação de Foz do Iguaçu;
Carnaval Turístico;
FARTAL;
Feira Internacional do Livro;
Festival Internacional de Turismo das Cataratas & Fórum Internacional de Turismo do Iguassu;
Semana do Turismo;
Meia Maratona das Cataratas;
Festival de Teatro de Foz do Iguaçu;
Encontro Cultivando Água Boa.
Fonte: SMTU, 2015

9.1.1

COMPLEXO TURÍSTICO DE ITAIPU
O Complexo Turístico de Itaipu consiste em um conjunto de atrativos

existentes na área ocupada pela Itaipu Binacional ou nas suas proximidades. Fazem
parte do complexo turístico os seguintes atrativos:

9.1.2

CANAL DA PIRACEMA
No ano de 1977 foram iniciados estudos científicos sobre a migração dos

peixes no rio Paraná, o que serviu de base para a construção do Canal da
Piracema, rio artificial que faz a ligação do reservatório de Itaipu com o rio Paraná.
O percurso possui cerca de 10 mil metros de extensão, utilizando parte do leito do
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rio Bela Vista, e tem como objetivo vencer o desnível de 120 metros entre o rio
Paraná e a superfície do reservatório, o que possibilita aos peixes acesso às áreas
de reprodução no período da piracema, contribuindo para preservação da
biodiversidade. A palavra “piracema” é de origem indígena e significa cardume ou
desova, sendo que seu período é de outubro a março, quando é possível ver várias
espécies de peixes, de aves e até de jacarés e lontras.
Importante: O local é destinado apenas para a Visita Institucional TécnicoCientífica.

9.1.3

CANAL DAS ÁGUAS BRAVAS
O Canal das Águas Bravas é parte integrante do Canal da Piracema e foi

desenvolvido com o objetivo de incentivar a prática de esportes náuticos de
competição, como rafting e canoagem slalom. Possui uma extensão de 430 metros,
com um desnível de 7,20 metros e uma vazão que varia de 5 m³/s a 12 m³/s. O
canal foi projetado para criar um movimento característico das águas bravas e
possui obstáculos naturais e artificiais, permitindo a modulação da correnteza.
Propício para a prática de canoagem, o canal é utilizado em treinamentos e
competições por integrantes da Seleção Brasileira da modalidade.
Obs: O local não é aberto à visitação, somente em época de campeonatos.

9.1.3.1

CIRCUITO ESPECIAL

O Circuito Especial proporciona ao visitante uma visão diferenciada da
Usina Hidrelétrica de Itaipu. A visita é acompanhada por monitores bilíngues e o
turista recebe um atendimento diferenciado. Há diversas paradas tanto na parte
externa (mirante do vertedouro, mirante central, topo da barragem) quanto na parte
interna (catedrais, edifício de produção, sala de comando central), chegando à
principal atração: o eixo de uma turbina em plena atividade. Recomenda-se
agendamento prévio para esta visita, visto que, por motivos de segurança, existe
um limite de 25 lugares por horário, o que mantém a sua qualidade e permite
perguntas mais detalhadas aos monitores. A idade mínima para esta visita é de 14
anos.
www.pmfi.pr.gov.br
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ECOMUSEU DE ITAIPU

Inaugurado em 1987, o Ecomuseu é o primeiro do gênero na América
Latina. Tem como objetivo básico representar as ligações existentes entre o
homem, a sua obra e o meio ambiente da área de abrangência do reservatório de
Itaipu. Em 2003, passou por uma reforma, que valorizou ainda mais a história da
região, que não começa no final do século XIX, com a exploração da madeira e da
erva-mate, mas muito antes, ainda com os caçadores de aproximadamente 8.000
anos atrás.
No novo circuito museográfico, os principais fatos relativos à história da
região são contados de forma interativa. Além disso, há no museu uma réplica
perfeita, quase em escala natural, do eixo de uma unidade geradora da usina,
sendo que o visitante tem a oportunidade de ouvir o barulho do eixo em movimento.
Diversas ações culturais são desenvolvidas em conjunto com os municípios
lindeiros e grupos representativos da comunidade. As exposições temporárias
apresentam temas relacionados à Itaipu, municípios vizinhos, empreendimentos
hidrelétricos e instituições parceiras em programas de conservação ambiental,
desenvolvimento sustentado, memória, educação ou cultura.

9.1.3.3

ILUMINAÇÃO DA BARRAGEM

Desde o dia 06 de dezembro de 2002 a Usina de Itaipu pode ser visitada à
noite. Com o show de luzes, o visitante pode verificar cada detalhe da obra de
concreto, principalmente o formato de catedrais da barragem. No Mirante Central foi
instalado um sistema de sonorização e telas de projeção para exibição de um filme
sobre a construção de Itaipu, com duração de 6 minutos. São utilizados 519
refletores ligados por mais de 60 km de fios, cabos e eletrodutos.
A energia usada para iluminar a usina é suficiente para abastecer uma
cidade de 15 mil habitantes. A iluminação da barragem é complementada com a
nova iluminação do Painel do Barrageiro, obra do artista plástico paranaense Poty
Lazzarotto, localizado ao lado do Mirante Central.
O projeto tem a direção musical de Antonio Faya e a iluminação é uma
criação de Peter Gasper, um dos maiores especialistas em luminotécnica do Brasil,
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que é responsável também pela iluminação do Memorial da América Latina, da
Catedral de Brasília, do Palácio da Alvorada e do Museu Imperial.

Foto 03 – Iluminação da Barragem
Fonte: Divulgação.

9.1.3.4

MEMORIAL DO BARRAGEIRO
Localizado no PTI – Parque Tecnológico de Itaipu, o memorial foi instalado

em um dos antigos alojamentos onde viviam os barrageiros da Itaipu durante a
construção da obra. O espaço manterá sua forma original na parte externa,
exatamente como era no auge da construção da Usina, porém terá em seu interior
diferentes ambientes, que possibilitarão aos visitantes experimentar uma imersão
ao passado, por meio da interatividade com equipamentos de imagem, luz e som.
Contextualizando historicamente as décadas de 70 e 80, dará a exata
noção do valor desses trabalhadores, mostrando seu trabalho durante as etapas da
construção da obra, suas moradias, trabalho, lazer, entre outros temas.

9.1.3.5

PÓLO ASTRONÔNICO CASIMIRO MONTENEGRO FILHO

O Pólo Astronômico constitui, além de um sofisticado ponto turístico, um
espaço de ensino não formal com objetivos de ensinar, divulgar e promover
conhecimentos astronômicos, de maneira interdisciplinar. Além de atender a
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estudantes de escolas e universidades, o local está aberto a turistas e à população
em geral.
O passeio, que propõe uma viagem ao universo sem tirar os pés do chão, é
composto por uma visita ao Espaço universo – com exposições de meteoritos,
equipamentos de astronomia e miniaturas de sondas espaciais e astros; Planetário
– onde é projetado um céu virtual para exibição de uma sessão didática;
Observatório – com potente telescópio em uma cúpula de 6m de diâmetro, pode-se
ver os astros durante o dia ou a noite (depende de condições meteorológicas
favoráveis); e Plataforma de observação a olho nu - destinado a prática de
astronomia sem equipamento, onde é possível entender conceitos de astronomia e
diferenciar vários tipos de astros.

9.1.3.6

PORTO KATTAMARAM

Com uma completa infraestrutura para atender até 200 pessoas, o
Kattamaram é uma embarcação que tem convés aberto, bar americano, restaurante
e solário, ideal para relaxar e contemplar a beleza das exuberantes paisagens ao
longo do passeio. No restaurante ainda há um deck que proporciona uma vista
incrível do lago de Itaipu.
O barco parte do Porto Kattamaram, o último ponto de parada da Visita
Panorâmica, e navega beirando a imponente barragem da Itaipu Binacional, com
aproximadamente 8km de comprimento, unindo Brasil e Paraguai.

9.1.3.7

REFÚGIO BIOLÓGICO BELA VISTA

Área de recuperação ambiental, reservada e mantida pela Usina de Itaipu,
com viveiro de plantas e animais silvestres.
O passeio tem início saindo do Centro de Recepção de Visitantes, os
turistas embarcam em uma carreta, que realiza um belo trajeto, passando pelo
Canal da Piracema. Chegando no Refúgio Biológico, é realizada uma caminhada
em uma trilha de aproximadamente 2 km, onde pode-se ver animais silvestres,
como a harpia, o macaco-prego e a onça pintada, e plantas nativas da região.
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Foto 04 – Refúgio Biológico Bela Vista
Fonte: Divulgação

9.1.3.8

TEST DRIVE VEÍCULO ELÉTRICO

Neste passeio o visitante tem a oportunidade de dirigir um veículo elétrico,
com o acompanhamento de um instrutor, na maior geradora de energia do planeta.
O circuito do test drive tem 20,4 quilômetros, saindo do Centro de Recepção
de Visitantes (CRV) e passando pelo Canal da Piracema, Mirante do Vertedouro,
Mirante Central, cota 144 (ao lado dos condutos forçados), cota 225 (no alto da
Barragem de Concreto) e Barragem de Enrocamento.

Foto 05 – Veículo Elétrico
Fonte: Divulgação
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VISITA INSTITUCIONAL TÉCNICO-CIENTÍFICA

A visita institucional é voltada para autoridades, empresas, universidades,
faculdades, escolas técnicas, além de cursos específicos como Engenharia Civil,
Mecânica, Elétrica, Eletrônica, Eletroeletrônica, Mecatrônica e Arquitetura. Durante a
visita é possível conhecer as áreas internas e externas da usina.
Pode ser realizada de segunda a sexta-feira e é necessário agendamento
prévio, sujeito à disponibilidade.

9.1.3.10

VISITA PANORÂMICA

A visita tem início no Centro de Recepção de Visitantes, onde é exibido um
documentário com informações sobre a usina. Após, os visitantes se dirigem de
ônibus até o mirante central e ao longo do percurso recebem informações nos
idiomas português, inglês e espanhol. No mirante é possível ver o vertedouro e a
barragem de concreto, com suas 20 unidades geradoras. Já no caminho de volta o
ônibus percorre a parte superior da barragem, com vista para o rio Paraná e o Lago
de Itaipu.

9.2

GESTÃO DO TURISMO – 1999/2015
No final da década de 1990, outras iniciativas marcam a gestão e

planejamento do turismo no município e região fronteiriça. Entre as iniciativas
indicadas no TurPlan – Plano de Desenvolvimento Integrado do Turismo de Foz do
Iguaçu, pode ser destacado ainda a organização dos Corredores Turísticos (Lei:
2.262/1999) que instituídos Corredores Turísticos como elemento de estruturação e
de padronização do espaço turístico de Foz do Iguaçu. São indicados 17 corredores
turísticos. São realizados os primeiros esforços na organização dos projetos para
composição do documento do PRODETUR SUL, resultado da Oficina Marco Lógico
da Costa Oeste em setembro de 2001. Nesse momento foi definida a Costa Oeste
como área prioritária, e estão sendo desenvolvidos os projetos, que receberão os
primeiros investimentos chamados projetos da amostra, que são: revitalização da
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Prainha de Três Lagoas, melhorias no acesso ao Refúgio Bela Vista, revitalização
da Avenida das Cataratas, Centro Receptivo e Revitalização da área da Fronteira.
O ano de 2001 foi apontado também como marco nas ações de continuidade
do processo de desenvolvimento do turismo. Através do COMTUR foi retomado o
processo de planejamento do turismo e deu-se início a revisão e atualização do
TurPlan. Os resultados foram sistematizados no final de 2002 e 2003 e foram
levados ao debate comunitário com as reuniões do PRODEFOZ – Programa de
Desenvolvimento de Foz do Iguaçu.
Em 2005, a Secretaria Municipal de Turismo desenvolveu um planejamento
por intermédio de um Plano de Ação, apresentado ao trade turístico e aprovado pelo
Conselho Municipal de Turismo.
Em 2006 ocorreu o mesmo processo, com um novo Plano de Ação, também
apresentado ao trade e aos membros da Comissão de Turismo e demais vereadores
da Câmara Municipal.
No ano seguinte, por iniciativa do Conselho Municipal de Turismo, um novo
modelo de gestão para o turismo foi adotado e recebeu a denominação de “Gestão
Integrada do Turismo”. Este modelo consiste na atuação em parceria entre os
membros (Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu, por intermédio da Secretaria
Municipal de Turismo, Itaipu Binacional, IguassuConvention&Visitors Bureau,
Fundação Parque Tecnológico de Itaipu e Conselho Municipal de Turismo), com o
objetivo de obter melhores resultados nos índices da atividade turística. Uma das
principais vitórias da Gestão Integrada do Turismo pode ser considerada a criação,
em 2009, do Fundo Iguaçu.
O Fundo Iguaçu é uma instituição jurídica de direito privado, sem fins
lucrativos, com estatuto próprio, gerida por um comitê gestor com a representação
de todas as entidades ligadas ao trade turístico local, que tem como objetivo
desenvolver ações de divulgação e promoção para atrair mais turistas e eventos
para a cidade e região. A contribuição vai garantir os investimentos necessários para
uma ação continuada de divulgação e promoção do Destino Iguaçu no Brasil e no
exterior.
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INDICADORES DE TURISMO: SERVIÇOS, FLUXOS E PERFIL DA
DEMANDA
O setor de turismo sente os reflexos da queda do volume de viajantes no

Paraguai, motivados pelo comércio na fronteira. Soma-se a essa crise o
enfraquecimento do mercado argentino a partir do ano 2000, e com maior
intensidade em 2002. Além disso, é possível acrescentar uma mudança no
panorama mundial de viagens. Além do surgimento de destinos concorrentes e a
facilidade de acesso e a influência do dólar com o plano real, dando contornos novos
à realidade local.
Diante dos ciclos empreendidos em Foz do Iguaçu, o Turismo apresentou
registros que confirmam a dinâmica enfrentada, o comportamento padrão, a
tendência e a elaboração de cenários prospectivos para os próximos anos. Os
indicadores que balizam a informação são obtidos em fontes tradicionais de fluxos
de visitantes nos principais portões de entrada na Região e extravasam para
indicadores auxiliares (impostos, alvarás, orçamentos, consumo de água e luz) e
para análise de reflexos macroeconômicos relacionados a política econômica,
cambial, comercial, e o surgimento de outros destinos concorrentes.
Para ilustrar a evolução do setor de turismo, toma-se o quadro a seguir que
informa o número de empreendimentos atuando no Município no período de 1987
até 2014. O primeiro indicador estatístico que retrata a realidade é extraído do
número de meios de hospedagem atuantes no período. No ano de 1987 havia um
total de 74 meios de hospedagem, com um total de 12.504 leitos. Houve um grande
impulso nos anos posteriores e o auge da atividade foi registrado no ano de 1996,
não coincidente com a época do grande movimento de “compristas” que a cidade
recebia. Naquele ano, a cidade contava com 210 estabelecimentos e mais de 25.000
leitos. Entretanto, com a redução do número de “compristas” vindo ao Paraguai,
verificou-se uma redução no número de estabelecimentos por vários anos seguintes,
até chegarmos à 140 estabelecimentos e pouco mais de 20.000 leitos em 2006.
A recuperação do setor hoteleiro ocorreu a partir de 2007, junto com a
recuperação do número de visitantes de Foz do Iguaçu, e chegamos em 2014 com
176 estabelecimentos e 27.588 leitos.
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TABELA 128: EVOLUÇÃO DOS MEIOS DE HOSPEDAGEM 1987 - 2014
EVOLUÇÃO DOS MEIOS DE HOSPEDAGEM
ANO

N. º

ANO

N.º

ANO

N.º

ANO

N.º

1987

74

1999

191

2005

142

2011

177

1989

114

2000

184

2006

140

2012

189

1992

198

2001

184

2007

151

2013

173

1994

186

2002

165

2008

156

2014

176

1996

210

2003

159

2009

159

1998

194

2004

154

2010

161

Fonte: PMFI / SMTU 2015
GRÁFICO 24.: EVOLUÇÃO DOS MEIOS DE HOSPEDAGEM 1987 - 2014
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Fonte: PMFI / SMTU 2015

TABELA 129: EVOLUÇÃO DO NÚMERO DE LEITOS EM MEIOS DE HOSPEDAGEM 1987 - 2014
EVOLUÇÃO DO NÚMERO DE LEITOS EM MEIOS DE HOSPEDAGEM
ANO

N. º

ANO

N.º

ANO

N.º

ANO

N.º

1987

12.504

1999

23.479

2005

19.637

2011

21.780

1989

15.884

2000

23.289

2006

20.081

2012

26.989

1992

21.857

2001

23.289

2007

19.999

2013

26.368

1994

24.406

2002

20.521

2008

20.759

2014

27.588

1996

25.574

2003

19.939

2009

22.028

1998

23.497

2004

19.701

2010

21.780

Fonte: PMFI / SMTU 2015
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GRÁFICO 25.: EVOLUÇÃO DO NÚMERO DE LEITOS EM MEIOS DE HOSPEDAGEM 1987 - 2014
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Fonte: PMFI / SMTU 2015

O segundo indicador estatístico está relacionado com a evolução das
Agências de Turismo no município de Foz do Iguaçu. Também neste segmento a
grande evolução ocorreu durante a década de 90. Em 1989, havia 63 empresas
atuando com Alvará de Licença no Município. Em 1996, no auge do “comprismo”,
este número chegou a 220 empresas, tendo uma retração ao final deste ciclo. Na
década atual a quantidade de empresas atuando vem se mantendo estável, sendo
que no ano de 2014 foi registrado a existência de 158 empresas operando nesta
atividade.

TABELA 130: EVOLUÇÃO DAS AGÊNCIAS DE TURISMO1987 - 2014
EVOLUÇÃO DAS AGÊNCIAS DE TURISMO
ANO

N. º

ANO

N.º

ANO

N.º

ANO

N.º

1987

43

1999

152

2005

143

2011

151

1989

63

2000

141

2006

145

2012

149

1992

194

2001

141

2007

153

2013

155

1994

171

2002

151

2008

146

2014

158

1996

220

2003

148

2009

151

1998

183

2004

151

2010

147

Fonte: PMFI / SMTU 2015
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GRÁFICO 26.: EVOLUÇÃO DAS AGÊNCIAS DE TURISMO 1987 - 2014
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Fonte: PMFI / SMTU 2015

O ano de 1987 é intitulado no país como o Ano Nacional do Turismo cercado
de apoio para investimentos. No âmbito municipal, este período registrou o maior
fluxo de visitantes no Parque Nacional de Iguaçu, alcançando 1.084.205 visitantes
no ano, recorde que perdurou até o ano de 2005, quando o movimento no parque
atingiu o número de 1.084.239 visitantes. Outro exemplo é o alto número de novas
empresas no final da década de 90.
Assim é possível também apontar a década de 1990 como referência no
crescimento do número de equipamentos extra hoteleiros e da frota de veículos de
turismo. A explicação encontrada para tal fenômeno tem como causas o movimento
de compras na região da fronteira e a aprovação de lei municipal que torna privado
os serviços de transporte turístico às agências de turismo, normatização que
provoca uma distorção da realidade local. Nos demais anos da década de 1990 temse redução no volume global de alvarás emitidos, sem considerar os encerramentos
de atividades e não renovação. Ao lado do fenômeno de compras, também foi um
marco positivo na abertura de novos atrativos, assumindo o segundo quartel como
de maior rigor técnico na gestão do turismo.
É possível também verificar uma queda na atividade turística, principalmente
nos anos de 2005 e 2006, com a redução de empreendimentos turísticos e uma
nova retomada a partir do ano de 2009, com recordes consecutivos de visitantes ao
Parque Nacional do Iguaçu no período de 2010 / 2014.
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FLUXO TURÍSTICO E PERFIL DA DEMANDA

O estudo do fluxo turístico de Foz do Iguaçu está apoiado nas pesquisas
realizadas a partir de 1987, formando uma série histórica denominado de Estudo da
Demanda Receptiva Internacional, que se vale de estimativas de visitação, extraídos
da amostra pela pesquisa da demanda, que ocorre em três períodos no ano.
Comparativamente, deve ser analisado o movimento nos portões de entrada com
registros diários: Parque Nacional do Iguaçu, Itaipu Binacional e Terminais de
Embarque e Desembarque de Passageiros (Aeroporto e Rodoviária)
TABELA 131: FLUXO DE TURISTAS ENTREVISTADOS
FLUXO DE TURISTAS E ENTREVISTADOS 1994 - 2012
ANOS
VARIÁVEL
Estimativa do

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

1.115.6 1.078.8 1.360.7 879.42 802.72 1.074.8 800.10 732.72 769.38 986.09

Fluxo

36

02

49

0

8

98

2

5

Entrevistados

2.825

2. 554

2.867

--

1.573

1.524

3.630

1.003

7

0
--

--

ANOS
VARIÁVEL
Estimativa do

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

1.188.39 1.449.9 1.434.0 1.960.9 2.191.87 2.256.8 2.426.5 2.177.3 2.051.48

Fluxo

2

32

67

22

6

23

70

02

Entrevistados

NF

NF

NF

NF

NF

NF

NF

NF

-- coleta de dados não efetuada.

1
NF

NF – Não Informado

Fonte: PMFI / SMTU 2015

As tabelas seguintes mostram regularidade no movimento de visitantes, a
partir do final da década de 90. Vale considerar que a oscilação do número de
visitantes está diretamente relacionada com o comportamento do principal emissor
internacional que é a Argentina.
A análise do número de visitante pode ser comparada em dois períodos
diferentes. O primeiro período vai do final da década de 90 até o ano de 2005 e o
segundo a partir de 2005.
A estimativa se comparada com o movimento no Parque Nacional do Iguaçu,
atende às expectativas no ano, em média histórica de 750.000 visitantes. Segundo
www.pmfi.pr.gov.br
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análise da Paraná Turismo, observa-se uma queda no número de visitantes sendo
que o fluxo de turistas nacionais reduz em relação fluxo ao internacional.
A estimativa de turistas em 1988 foi de 978.996 para um fluxo de 1.084.239
em 2005. Percebe-se no gráfico a seguir a inversão na quantidade de turistas
brasileiros e estrangeiros. Até 1999, o fluxo de visitantes brasileiros se sobrepunha
ao fluxo de visitantes estrangeiros. De 2000 a 2002 os números são igualitários e a
partir de 2003, os registros do Parque Nacional do Iguaçu demonstram que o
turismo internacional passa a ser maior do que o turismo doméstico.
De maneira acessória, o Parque Nacional do Iguaçu apresenta uma
representação entre turistas nacional e internacional, além do comportamento
quantitativo dos visitantes. A partir da década de 90 inicia-se um período no
movimento de visitantes do Parque Nacional do Iguaçu, com um comportamento
mais equilibrado entre visitantes nacional e internacional.
O fluxo nacional mantém-se constante, com reações regulares relacionadas
ao comportamento econômico e aos excedentes e ânimo para gastos com bens
secundários.
O movimento em queda do fluxo de estrangeiros é explicado pelo mercado
emissor internacional argentino. As causas estão atribuídas às repercussões dos
planos econômicos, mudanças de governo e crises internas anunciadas pelo país,
mais agudas a partir de 2001.
Os registros de visitantes a partir de 2000 devem ser considerados com a
mudança no processo de gestão com o início das atividades do Programa de
Revitalização do Parque Nacional do Iguaçu. Nesse período, os valores de ingresso
são alterados em mais de 200% o que colabora com essa “queda”. A partir de 2002,
a administradora estabeleceu taxas diferenciadas para cobrança do ingresso.
A partir de 2005, ocorreu uma mudança expressiva no número de visitantes
do Parque Nacional do Iguaçu, com aumento da taxa de visitação em
aproximadamente 45% no período, passando de 1.084.239 visitantes em 2005 para
1.550.607 visitantes em 2014.
Quanto a origem dos visitantes verifica-se que no período de 2005/2009,
houve um número maior de visitantes estrangeiros em comparação com o número
de brasileiros. Esta relação alterou-se nos anos seguintes, com a predominância do
visitante nacional sobre o internacional no período de 2010/2014.
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Outra análise importante se refere a crise econômica mundial de 2008/09,
onde pode-se observar que a atividade turística teve menor influência da crise se
comparada às outras atividades.
TABELA 132: PARQUE NACIONAL DO IGUAÇU: MOVIMENTO DE VISITANTES – 1983/2014
PARQUE NACIONAL DO IGUAÇU: MOVIMENTO DE VISITANTES – 19832014
ANO
BRASILEIROS
ESTRANGEIROS
TOTAL
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

345.072
496.137
707.929
795.533
837.162
699.840
699.364
671.550
469.014
431.163
540.468
611.485
564.044
483.713
410.324
423.437
479.348
393.271
389.752
337.965
295.130
405.847
444.662
386.486
454.664
537.056
523.025
646.861
751.353
834.809
856.457
904.305
TOTAL

75.706
191.605
167.932
265.519
247.043
175.601
163.807
151.235
178.304
319.776
328.280
357.459
320.294
346.542
324.293
303.230
360.535
373.922
346.023
307.867
469.579
575.090
639.577
567.553
600.769
616.990
547.047
618.904
642.834
700.573
662.419
646.302

Fonte: IBAMA/1983-2014.
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420.778
687.742
875.861
1.061.052
1.084.205
875.441
863.171
822.785
647.318
750.939
868.748
968.944
884.338
830.255
734.617
726.667
839.883
767.193
735.775
645.832
764.709
980.937
1.084.239
954.039
1.055.433
1.154.046
1.070.072
1.265.765
1.394.187
1.535.382
1.518.876
1.550.607
30.352.204
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GRÁFICO 27.: PARQUE NACIONAL DO IGUAÇU: MOVIMENTOS DE VISITANTES 1983 - 2014
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A Itaipu Binacional permite expressar o comportamento de visitantes,
nacional e internacional. O ingresso de visitantes foi durante muito tempo gratuito e
apresentou neste período uma regularidade no comportamento quantitativo. O
principal mercado emissor nacional é o Paraná e Rio Grande do Sul. O principal
portão internacional é a Argentina, seguido da Alemanha.
Em 2001 foi estruturado o Complexo Turístico de Itaipu, com a implantação
de um roteiro integrado – Usina, Ecomuseu e Refúgio Biológico, com proposta de
cobrança de ingresso, o que efetivamente ocorreu a partir de 1º de junho de 2007.
Nesse contexto está a estratégia de ampliação do número de visitantes, média de
permanência e gasto per capita.
Seguindo a tendência verificada no Parque Nacional do Iguaçu, a Itaipu
Binacional obteve um aumento no número de seus visitantes a partir 2010 e seu
auge foi em 2013 quando o Complexo recebeu 642.565 visitantes.
No que se refere ao comportamento entre visitante nacional e internacional,
verificou-se que o estrangeiro predominou na visitação até 2007. A partir de 2008,
inverteu-se esta situação, com uma proporção muito superior de visitantes nacionais
em relação aos internacionais.
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TABELA 133: ITAIPU BINACIONAL - MOVIMENTO DE VISITANTES
ITAIPU BINACIONAL (1983-2013)
Ano

Nacional Estrangeiro

Total

Ano

Nacional

Estrangeiro

Total

1983

155.842

64.381

220.223

1993

181.303

246.611

427.914

1984

291.000

159.542

450.542

1994

194.585

242.725

437.310

1985

388.947

157.768

546.715

1995

169.404

175.993

345.397

1986

449.332

179.485

628.817

1996

152.263

191.690

343.953

1987

433.786

192.639

626.425

1997

157.509

194.508

352.017

1988

374.363

204.850

579.213

1998

137.224

190.114

327.338

1989

348.660

191.557

540.217

1999

153.408

223.800

377.208

1990

205.686

147.304

352.990

2000

144.488

226.083

370.571

1991

181.346

174.404

355.750

2001

142.492

196.975

339.467

1992

164.110

207.619

371.729

2002

145.914

161.893

307.790

2003

153.504

224.846

378.350

2004

198.294

254.401

452.695

2005

208.706

283.611

492.317

2006

183.561

238.860

422.421

2007

191.153

163.014

354.167

2008

216.535

95.217

311.752

2009

219.809

78.770

298.579

2010

271.890

81.053

352.943

2011

303.928

81.632

385.560

2012

445.953

83.782

529.735

2013
546.154
96.411
642.565
Fonte: ITAIPU BINACIONAL, 1983-2013

2014

474.353

68.039

542.392

GRÁFICO 28.: ITAPU BINACIONAL – MOVIMENTO DE VISITANTES 1983 - 2013
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Fonte: Itaipu Binacional, 1983-2014
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O movimento de embarque e desembarque de passageiros no Aeroporto
Internacional de Foz do Iguaçu, apresenta variação nos índices com períodos de
queda, os quais estão atribuídos a política de atuação das companhias aéreas,
associado a conjuntura internacional e a períodos de aumento, relacionados ao
acesso das classes sociais ao transporte aéreo.
As mais importantes linhas aéreas nacionais fazem voos diários para a
cidade, interligando-a com o país e exterior. As linhas regionais também atendem ao
tráfego local. O aeroporto opera por instrumentos e visualmente, e tem recebido
voos fretados de vários continentes. Em sua pista pousam aeronaves como o jumbo
747/100 e jumbo 747/200.
Em 2005 Foz do Iguaçu operava com quatro voos diários da Varig, dois da
Vasp, dois da TAM e um voo diário da Ocean Air. Atualmente o Aeroporto
Internacional de Foz do Iguaçu, recebe uma média diária de 23 voos.
A combinação dos transportes rodoviário, aéreo, fluvial e ferroviário coloca
Foz do Iguaçu em uma situação privilegiada e talvez única no Cone Sul Americano.
Sua

situação

geográfica

faz,

naturalmente,

a

porta

brasileira

do

MERCOSUL. Futuramente, será também porta de entrada e saída obrigatória do
corredor bioceânico central.
Durante o período de 2012 ao primeiro semestre de 2014, o Terminal de
Passageiros do aeroporto passou por obras de reforma e ampliação. Foram
ampliadas as salas de embarque, desembarque, saguão, check-in e estacionamento
de

veículos,

além

da

implantação

de

novos

sistemas

de

climatização,

monitoramento eletrônico de segurança, som, informações de voos e contra
incêndio.
Da mesma forma, a pista de pouso e decolagem passou por obras de
recapeamento do pavimento asfáltico, concluída em setembro de 2014. Esta obra
proporcionou maior vida útil ao pavimento, garantindo mais segurança nas
operações das aeronaves.
Outra informação que deve ser considerada diz respeito ao número de voos
charter registrados desde 1998.
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TABELA 134: ESTIMATIVA DE VOOS CHARTER
ESTATÍSTICA ANUAL DE VOOS CHARTER – 1998/2005
ANO

Nº DE OPERAÇÕES

PASSAGEIROS

POUSO DECOLAGEM TOTAL EMBARQUE DESEMBARQUE

TRS

CON

TOTAL

1998

94

93

187

3728

3448

264

0

7440

1999

147

144

291

6018

6473

395

292

13178

2000

119

120

239

8164

7751

88

0

16003

2001

130

120

250

5964

6064

374

0

12402

2002

78

77

155

4.678

4.480

747

0

9.905

2003

149

167

316

9.164

9.023

1.468

0

19.655

2004

252

241

493

15.785

14.780

973

0

31.538

2005

173

168

341

10.525

10.713

348

50

21.636

Fonte: INFRAERO, 2006
TABELA 135: NÚMERO DE AERONAVES, CARGAS AÉREAS E PASSAGEIROS EM FOZ DO
IGUAÇU
AERONAVES
CARGA AÉREA
PASSAGEIROS
ANO

QUANTIDADE

ANO

QUANTIDADE

ANO

QUANTIDADE

2002

8.232

2002

787.869

2002

448.954

2003

8.079

2003

738.560

2003

481.275

2004

9.385

2004

768.815

2004

598.711

2005
10.909
Fonte: INFRAERO, 2006

2005

600.387

2005

818.512

GRÁFICO 29.: MOVIMENTO DE PASSAGEIROS NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE FOZ DO
IGUAÇU 1983 - 2013
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Fonte: INFRAERO / SMTU, 2015
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TABELA 136: MOVIMENTO DE PASSAGEIROS NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE FOZ DO
IGUAÇU
MOVIMENTO DE PASSAGEIROS – AEROPORTO INTERNACIONAL 1983-2014
DESEMBAR
DESEMBAR
ANO EMBARQUE
TOTAL
ANO EMBARQUE
TOTAL
QUE
QUE
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
2003
2005
2007
2009
2011
2013

162.887
168.187
203.748
257.950
252.575
270.236
302.885
267.297
250.095
194.531
240.931
412.968
358.693
406.631
838.722
836.239

155.366
159.814
192.552
234.655
239.556
247.118
290.411
267.207
250.021
190.382
239.986
404.760
362.270
401.088
851.804
841.562

318.253
328.001
396.300
492.605
492.131
517.354
593.296
534.504
500.116
384.913
480.917
817.728
720.963
807.719
1.690.526
1.677.801

1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2004
2006
2008
2010
2012
2014

194.223
215.400
217.365
208.979
208.907
228.812
225.112
239.729
236.712
223.443
303.667
368.864
385.989
574.874
867.212
938.925

190.201
220.790
226.070
211.807
208.682
231.173
221.615
234.284
231.834
219.399
294.086
361.040
379.980
580.669
872.703
941.695

384.424
436.190
443.435
420.786
417.589
459.985
446.727
474.013
468.546
442.842
597.753
729.904
765.969
1.155.543
1.739.915
1.880.620

Fonte: INFRAERO / SMTU, 2015

Em análise, os dados da tabela acima demonstram uma constante no
movimento de passageiros, passando por pequenas oscilações relativas a todo
período. O acompanhamento do número de passageiros ocorre mensalmente, e
percebe-se que a partir de 2003 há uma elevação considerável no número de
passageiros embarcados e desembarcados, aumentando no ano seguinte e com
uma redução em 2005. Entre 2005 e 2009 há uma estabilidade no movimento,
entretanto em 2010 já se percebe um crescimento elevado o qual culmina com o
recorde obtido em 2014, que totalizou 1.880.620 embarques e desembarques.
Outro indicador é o Terminal Rodoviário Internacional de Foz do Iguaçu,
responsável pelo fluxo de chegadas e saídas regulares, representando um
movimento nacional, interestadual e internacional para MERCOSUL, considerando o
Paraguai e Argentina.
A análise dos dados nos permite observar que o fenômeno de compras no
Paraguai foi um dos fatores que trouxeram a maior movimentação do terminal
rodoviário, principalmente no período de 1993 a 1996.
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Desde 2006 o movimento de passageiros mantém uma constância, com
aproximadamente 1.000.000 de embarques e desembarques.
GRÁFICO 30.: MOVIMENTO DE PASSAGEIROS NA RODOVIÁRIA INTERNACIONAL DE FOZ DO
IGUAÇU
2.500.000

2.000.000

1.500.000
Embarque
Desembarque
1.000.000

Total

500.000

0
1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014
Fonte: SMTU, 2015.

TABELA 137: MOVIMENTO DE EMBARQUE E DESEMBARQUE NO TERMINAL RODOVIÁRIO
1992-2014
MOVIMENTO DE EMBARQUE E DESEMBARQUE – TERMINAL RODOVIÁRIO
ANO
EMBARQUE
DESEMBARQUE
TOTAL
1992
411.429
434.654
846.083
1993
924.042
904.394
1.830.436
1994
1.133.548
1.107.387
2.240.935
1995
1.327.013
1.303.364
2.630.377
1996
979.219
923.026
1.902.245
1997
796.367
749.096
1.545.463
1998
722.841
656.431
1.379.272
1999
638.963
638.963
1.182.643
2000
649.806
549.929
1.199.735
2001
609.451
566.612
1.176.063
2002
576.735
534.362
1.111.097
2003
610.757
579.176
1.189.933
2004
617.901
560.593
1.178.494
2005
720.568
648.707
1.369.275
2006
576.052
566.520
1.142.572
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2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

528.014
582.740
579.721
609.793
658.435
606.016
542.940
492.892

468.626
490.900
465.154
502.805
502.769
488.201
458.850
427.084
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996.640
1.073.640
1.044.875
1.112.598
1.161.204
1.094.217
1.001.790
919.976

Fonte: SMTU, 2015.

9.5

PERFIL DO VISITANTE
O perfil do visitante/turista em Foz do Iguaçu é caracterizado a partir da série

Estudo da Demanda Turística, realizado pela PARANÁ TURISMO, identificando os
principais emissores nacional e internacional. O resultado da série demonstra uma
constante nas regiões emissoras, sendo o Paraná, São Paulo e Rio Grande do Sul
os principais mercados. Com relação aos visitantes estrangeiros a frequência é a
Argentina, Estados Unidos e Alemanha.

TABELA 138: PÓLOS EMISSORES DE TURISTAS BRASILEIROS PARA FOZ DO IGUAÇU
ESTADOS
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2012
Paraná

27,5

31,9

30,2

31,5

28,5

28,6

26,3

27,7

42,9

22,0

São Paulo

14,4

12,6

14,1

9,7

13,1

15,1

15,4

14,7

12,2

17,8

Santa Catarina

4,5

5,1

5,6

4,8

4,1

8,7

8,5

7,4

8,4

8,9

5,1

5,1

6

5,3

5,1

8,4

5,6

5,5

6,0

8,1

Rio de Janeiro

3,9

3

5

3,8

5,0

3,3

3,5

3,3

3,6

4,9

Outros Estados

8,3

7,7

7,9

6,9

8,2

10,0

10,5

12,9

11,7

12,8

Brasileiros

63,7

65,4

68,8

62,0

64,0

74,1

69,8

71,5

84,8

74,5

Rio Grande do
Sul

Fonte: PARANÁ TURISMO, 2015.
Nota: e – estimativas
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GRÁFICO 31.: PROCEDÊNCIA DE TURISTAS - BRASILEIROS
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Fonte: Paraná Turismo, 2015.
Nota: e – estimativas

TABELA 139: PÓLOS EMISSORES DE TURISTAS ESTRANGEIROS PARA FOZ DO IGUAÇU
PAÍSES

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2012

Argentina

12,4

13,3

11

15,2

14,9

5,8

7,9

10,2

2,6

7,1

Paraguai

1,0

1,0

1,3

4,1

2,4

4,4

4,1

2,0

4,1

3,3

Estados Unidos

2,8

3,5

3,3

3,0

2,9

2,1

3,2

3,3

0,7

1,3

Alemanha

2,8

1,9

1,8

1,5

1,8

0,9

0,9

2,0

0,2

1,0

Outros Países

17,3

14,9

13,8

14,2

14,0

12,7

12,9

11,0

7,5

12,8

Estrangeiros

36,3

34,6

31,8

38,0

36,0

25,9

29,0

28,5

15,2

25,5

Fonte: PARANÁ TURISMO, 2015.
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GRÁFICO 32.: PROCEDÊNCIA DE TURISTAS - ESTRANGEIROS
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Fonte: Paraná Turismo, 2015.
Nota: e – estimativas

Com relação a estimativa apresentada pela Paraná Turismo para
permanência do turistaem Foz do Iguaçu em 2003 era de 3,7 dias em média. Em
2008 a média verificada foi de 4,5 dias e no último levantamento, realizado em 2012,
este número foi de 3,6 dias.
TABELA 140: MÉDIA DE IDADE E PERMANÊNCIA DOS TURISTAS EM FOZ DO IGUAÇU
MÉDIA DE PERMANÊNCIA
MÉDIA DE IDADE
PERÍODO
(DIAS)
(ANOS)
2000

3,9

38,2

2001

3,8

40,3

2002

3,7

41,9

2003

3,0

40,1

2004

3,7

38,9

2005

3,6

33,2

2006

3,4

37,4

2007

3,4

37,1

2008

4,5

41,0

2012

3,6

Não Informado

Fonte: PARANÁ TURISMO, 2015.
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TABELA 141: MEIOS DE TRANSPORTE UTILIZADOS 1993 - 2001
Período
Tipo de
Transporte
1993
1994
1995
1996
1997
1998
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1999

2000

2001

Avião

24,3%

27,9%

33,3%

32,9%

29,6%

38,7%

36,8%

34,4%

32,4%

Ônibus

45,4%

39,6%

35,3%

33,2%

36,7%

28,5%

32,3%

36,3%

28,3%

Automóvel

29,7%

32,2%

31,2%

33,3%

33,3%

32,4%

24,8%

28,4%

39,0%

Outros

0,6%

0,3%

0,2%

0,6%

0,4%

0,4%

6,1%

0,9%

0,3%

Fonte: PARANÁ TURISMO, 2001.
TABELA 142: MEIOS DE TRANSPORTES UTILIZADOS 2002 - 2012
Período
Tipo de Transporte
2002
2003
2004
2005
2006

2007

2008

2012

Avião

33,9%

22,4%

23,1%

23,8%

22,7%

21,3%

23,1%

43,4%

Ônibus

31,3%

26,5%

47,2%

53,7%

52,4%

55,2%

54,0%

35,9%

Automóvel

33,1%

48,0%

28,7%

21,1%

23,2%

21,4%

21,5%

16,7%

Outros

1,7%

0,5%

1,0%

1,4%

1,7%

2,1%

1,4%

4,0%

Fonte: PARANÁ TURISMO, 2015.

Os dados de 2003 apontavam que o meio de transporte mais utilizado no
destino é o rodoviário, com 74,5% das chegadas na região, sendo o aéreo
apontado em 22,4%. Essa distribuição das chegadas por avião correspondiam, à
época, ao comportamento do mercado e as vendas em operadoras nacionais e
internacionais. Em 2012 o transporte rodoviário ainda foi o mais utilizado, porém
o percentual de visitantes que se utilizaram do transporte aéreo teve um aumento
para 43,4%.
TABELA 143: MEIO DE COMUNICAÇÃO QUE INFLUENCIOU NA DECISÃO DA VIAGEM
MEIO DE COMUNICAÇÃO QUE INFLUENCIOU NA DECISÃO DA VIAGEM – 1993 / 2003
ANOS (%)
MEIO
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Televisão
24,3 26,4 23,1 33,3 30,2 29,1 13,3 14,6 17,9 11,7 10,9
Revista/Jornal
9,5
12,6
7,7
11,9 11,8 13,6 11,8 10,7 10,9 10,2
4,5
Folheto Avulso
2,7
2,6
1,3
2,3
1,0
5,3
7,3
4,6
8,1
10,1
3,4
Agência
de
10,4 14,6
9,8
12,9 14,3 11,7
9,4
10,7 10,8
8,9
24,7
Turismo
Parentes/Amigos
22,1 27,5 24,2 32,4 30,1 32,9 58,2 52,2 52,3 59,1 37,4
Fonte: PARANÁ TURISMO, 1993 – 2003
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No período de 1993 à 2003, o meio de comunicação que influenciou a
decisão da viagem confirma a tradição na área de serviços predominando a
indicação de parentes e amigos. O ano de 2002 foi o que apresentou o maior índice
de indicação de Parentes e amigos, atingindo quase 60% dos entrevistados.
No quesito gastos, verifica-se que o movimento segue as mesmas
tendências da visitação. Os gastos dos visitantes, estabelecido em dólares
americanos, apresenta uma oscilação no período de 1993 à 2003, com altas e
baixas. Já a partir de 2004, os gastos passam a ser mais constantes, até atingir a
faixa dos U$ 100,00 nos levantamentos de 2008 e 2012. Na tabela abaixo observase o movimento dos gastos dos turistas nos estudos realizados de 1993 à 2012.
TABELA 144: GASTOS INDIVIDUAIS POR DIA EM US$
GASTOS INDIVIDUAIS POR DIA EM US$ - 1993 / 2001
ANO
Gasto Individual

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

49,00

57,00

78,80 118,60 92,70

70,80

52,20

57,10 59,80

GASTOS INDIVIDUAIS POR DIA EM US$ - 2002 / 2012
ANO
Gasto Individual

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

47,70

77,50

68,10

68,20

77,20

72,50 100,16

2012
100,00

Fonte: PARANÁ TURISMO, 2015.

O motivo da viagem indica o lazer/turismo como o principal motivo das
viagens realizadas. Outra informação importante refere-se ao motivo “Compras”, que
no período dos anos 90 estava em torno de 10% da motivação das viagens e, a
partir de 1998 registrou uma grande queda. O efeito contrário pode ser percebido na
motivação “Negócios”.
TABELA 145: MOTIVOS DA VIAGEM
MOTIVOS DA VIAGEM – 1993 / 2001
MOTIVOS

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

Compras

10,6%

13,7%

11,5%

8,4%

9,5%

3,4%

2,7%

2,5%

2,2%

Eventos

-

-

-

-

-

3,8%

7,4%

4,6%

9,1%

Negócios

14,9%

14,9%

21,3%

17,6%

18,7%

15,3%

22,5%

23,9%

32,3%

Parentes/Amigos 11,8%

11,8%

14,4%

17,0%

14,5%

15,5%

13,8%

15,1%

11,1%

Lazer

55,5%

49,6%

54,5%

48,7%

59,5%

48,0%

52,2%

44,4%

60,8%
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MOTIVOS DA VIAGEM – 2002 / 2012
MOTIVOS

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2012

Compras

1,6%

3,4

4,0

4,8

5,3

4,8

--

7,0

Eventos

9,4%

4,4

4,8

1,4

4,2

3,1

--

3,1

Negócios

30,8%

20,3

23,6

15,7

22,6

23,0

15,7

14,2

Parentes/Amigos

11,8%

11,9

14,1

20,3

15,0

15,1

17,8

13,7

Lazer

44,1%

56,6

50,2

55,0

52,0

52,2

57,3

58,6

Fonte: PARANÁ TURISMO, 2015.
GRÁFICO 33.: MOTIVO DA VIAGEM
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Fonte: Paraná Turismo, 2015.

Com relação ao meio de hospedagem a partir de 1998 é modificado o
sistema de classificação para a então certificação hoteleira, sendo obrigada a leitura
somente nos grupos não classificado e casa de amigos e parentes. Esse aspecto
distorce a avaliação, mas não esconde o comportamento pelo perfil dos
equipamentos

existentes

e

operadores

do

destino.

Isso

implica

aproximadamente 40% para os “classificados” e 30% para “sem classificação”.
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TABELA 146: MEIOS DE HOSPEDAGEM
Meios de
1996
2000
Hospedagem
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2001

2002

2003

2004

2005

2006

Hotéis

205

141

149

125

122

114

108

107

Motéis

15

16

19

19

19

20

20

18

Pousadas

15

18

13

17

14

11

9

9

Hospedarias

3

2

0

0

0

0

0

0

Cama e Café (B&B)

0

0

0

0

0

0

0

Flats

3

2

2

1

1

1

1

1

Albergues

1

2

2

1

1

2

2

2

Campings

2

3

2

2

2

2

2

3

244

184

187

165

159

150

142

140

27.435

23.289

...

20.521

19.939

19.579

19.637

20.081

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Hotéis

109

111

112

110

112

115

109

113

Motéis

22

22

21

21

21

20

21

19

Pousadas

13

16

19

23

37

47

38

39

Hospedarias

0

0

0

0

0

0

0

0

Cama e Café (B&B)

0

0

0

0

0

2

0

0

Flat's

1

1

1

1

1

1

1

1

Albergues

2

2

2

2

2

2

2

2

Campings

2

4

4

4

4

2

2

2

151

156

159

161

177

189

173

176

19.999

20.759

22.028

21.780

21780*

26.989

26.368

27.588

Total
Estabelecimentos
Nº de Leitos
Meios de
Hospedagem

Total
Estabelecimentos
Nº de Leitos

Fonte: SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO
*Número de leitos do Inventário da Oferta Turística de 2014
(...) Dados indisponíveis

A tabela abaixo mostra a satisfação dos turistas no período de 1993 até
2007. Os atrativos turísticos foram os que receberam a maior avaliação dos
visitantes. Nos últimos três anos apresentado na tabela (2005, 2006 e 2007), o
índice bom ficou acima de 90%. No mesmo período, 2005 à 2007, os serviços de
atendimento no aeroporto, informações turísticas, restaurante, serviço de agência e
serviço de táxi também foram destaques com avaliação no índice bom acima de
80%.
www.pmfi.pr.gov.br
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Se comparada a avaliação do último ano (2007) com o primeiro ano do
levantamento (1993), destaca-se que o serviço de taxi foi o que obteve a melhor
evolução, passando de 72,1% para 83,3% de satisfação e a segurança pública
obteve o pior desempenho, caindo de 72,4% para 59,1% o índice de satisfação.
TABELA 147: SATISFAÇÃO DOS TURISTAS
SATISFAÇÃO DOS TURISTAS 1993 – 2000
ITENS AVALIADOS
ANOS (%)
(índice bom)
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
Atendimento
Aeroporto

no

2000

92,2

90,5

91,7

92,3

90,8

92,7

89,3

89,7

Comércio

78,8

78,9

76,1

73,4

79,0

79,4

78,6

77,4

Informação Turística

79,5

85,6

84,7

83,2

84,4

81,5

81,9

80,2

Restaurantes

86,0

86,7

83,0

82,7

85,8

82,4

83,9

82,3

Serviço de Agência

90,3

88,2

87,0

87,2

88,0

89,8

88,7

87,8

Serviço dos Hotéis

83,0

83,1

84,1

84,4

83,5

87,7

87,1

87,0

Sinalização Turística

86,4

82,7

81,1

79,3

82,9

83,0

81,3

81,0

Vida Noturna

81,9

82,9

77,3

68,6

80,0

72,7

71,7

63,9

Limpeza Pública

63,6

65,7

63,0

62,1

64,6

72,6

66,9

67,0

Segurança Pública

72,4

74,2

72,0

71,1

73,6

74,7

66,5

66,8

Serviço Telefônico

86,5

86,4

83,2

81,4

86,2

84,4

85,3

83,4

Serviços de Saúde

66,7

74,1

72,1

61,5

71,3

64,8

63,1

60,7

Serviço de Táxi

72,1

74,9

70,9

72,0

73,3

73,0

76,0

82,1

Sinalização Urbana

75,1

78,5

80,1

80,6

81,2

83,8

82,9

84,4

Transporte Coletivo

72,7

70,0

71,4

70,1

72,0

74,3

71,8

72,0

Atrativo Turístico

96,1

96,5

96,2

97,2

96,7

94,4

96,1

97,1

ITENS AVALIADOS
(índice bom)

SATISFAÇÃO DOS TURISTAS 2001 - 2007
ANOS (%)
2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

83,9

85,2

83,6

86,8

87,6

88,2

89,1

Comércio

78,7

78,3

83,5

79,5

80,1

80,6

79,6

Informação Turística

81,6

79,5

82,5

82,2

84,7

86,3

81,0

Restaurantes

83,0

81,9

84,1

83,4

83,0

83,1

82,2

Serviço de Agência

89,1

89,6

90,4

88,2

84,1

83,7

84,0

Serviço dos Hotéis

90,1

91,2

86,3

85,8

76,7

74,3

84,8

Sinalização Turística

78,2

78,1

82,2

80,6

80,9

80,4

77,5

Atendimento
Aeroporto

no
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Vida Noturna

70,0

64,1

74,9

70,8

72,0

76,0

71,5

Limpeza Pública

63,4

65,2

73,0

67,0

68,6

69,8

67,1

Segurança Pública

51,0

54,9

59,8

60,6

57,7

60,3

59,1

Serviço Telefônico

87,1

85,6

80,3

83,6

78,9

76,6

78,3

Serviços de Saúde

55,7

51,6

70,6

64,3

75,6

65,8

67,9

Serviço de Táxi

75,4

80,9

79,0

79,5

86,3

84,9

83,3

Sinalização Urbana

82,0

81,9

82,1

82,0

80,1

78,9

75,0

Transporte Coletivo

68,7

68,1

70,5

70,6

72,5

72,9

68,8

Atrativo Turístico

96,0

96,1

96,2

96,4

96,1

95,9

94,5

Fonte: PARANÁ TURISMO, 2015.
Nota: e – estimativas

9.6

EVENTOS

Em Foz do Iguaçu, o movimento de viagens com motivação de eventos,
juntamente com o de negócios, merece destaque, pois estes segmentos encontram
ampla rede hoteleira e espaços para convenções, inclusive nos próprios hotéis, os
quais têm investido na implantação de áreas apropriadas para a realização de
congressos, reuniões e exposições de pequeno, médio e grande porte, além do
Centro de Convenções.
Outro fator relevante é a estrutura de prestação de serviços para o
segmento. Segundo dados do Inventário da Oferta Turística de Foz do Iguaçu,
edição de 2014, o destino possui 10 empresas organizadoras ou promotoras de
eventos e 30 empresas prestadoras de serviços para eventos.
TABELA 148: ESTRUTURA PARA EVENTOS
Tipo
Estabelecimentos

Salões

Capacidade

Centro de Convenções

01

14

54.389

Clubes Sociais, Esportivos e de Lazer

07

09

3.350

Associações / Entidades Filantrópicas

03

07

810

Instituições de Ensino

04

05

2.305

Teatros

02

02

210

Restaurantes

08

09

4.350
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Outros*

07

15

15.167

Salões e Auditórios (Hotéis)

28

157

36.038

Centros de Exposições (Hotéis)

02

06

11.400

Pavilhões (Hotéis)

01

03

5.000

Parques e Pavilhões de Exposição (CTG)

01

05

3.950

Total

64

233

136.969

Nota: *Outros correspondem a centros de convivência, danceterias, SESC e Espaço das Américas.

Fonte: INVENTÁRIO DA OFERTA TURÍSTICA DE FOZ DO IGUACU - SMTU 2014.

Assim, identifica-se um perfil de visitante que chega à cidade em função de
um compromisso técnico ou profissional, realizando gastos com hospedagem,
transporte e alimentação, mas que também visita os atrativos no tempo vago. Os
eventos de Foz do Iguaçu se caracterizam como de interesse técnico, tais como,
congressos, convenções, exposições e feiras; ocorrendo também alguns ligados ao
artesanato e à gastronomia.

9.6.1

CENTRO INTERNACIONAL DE CONVENÇÕES DE FOZ DO IGUAÇU
O Centro de Convenções de Foz do Iguaçu compreende um projeto de

dimensões econômicas e sociais de grande abrangência. Iniciado em 1º de agosto
de 1986, data quando foi constituída a sociedade anônima de economia mista
denominada Centro de Convenções de Foz do Iguaçu S/A (CECONFI S/A),
responsável por sua construção, administração e exploração comercial do
equipamento.

TABELA 149: CENTRO INTERNACIONAL DE CONVENÇÕES
Capacidade

54.3893

No de salões

14

Estacionamento Subsolo

322 veículos

Estacionamento Demais Áreas

400 veículos

Fonte: INVENTÁRIO DA OFERTA TURÍSTICA DE FOZ DO IGUACU - SMTU 2014.
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EDUCAÇÃO PARA O TURISMO
A formação e qualificação de profissionais para o Turismo no município são

atendidas na educação formal pelas Instituições de Ensino Superior, e na educação
informal através de cursos profissionalizantes oferecidos pelo SENAC e SENAI,
entre outras iniciativas, de extensão universitária e de empresas de treinamento e
capacitação.
Abaixo a descrição dessas instituições:
CESUFOZ – Centro de Ensino Superior de Foz do Iguaçu
Curso Superior de Turismo: Com duração de 6 semestres, tem o objetivo de preparar o aluno para
trabalhar com planejamento turístico, agências de viagens, hotelaria, lazer e eventos.
Gestão em Eventos - Tecnólogo: Com duração de 1.600 horas
Gestão em Marketing – Tecnólogo: Com duração de 1.600 horas
Gestão em Turismo – Tecnólogo: Com duração de 1.600 horas
Faculdades Anglo Americano
Curso Superior de Relações Internacionais. Existente desde 2007, possui avaliação MEC/INEP
quatro e já formou 5 turmas até o momento. O Bacharel em Relações Internacionais é o profissional
que possui instrumental para análise do cenário internacional, realizando investigação de mercados,
buscando possibilidades de negócios e planejando investimentos no exterior. Além disso, por meio da
Diplomacia Corporativa, o bacharel em Relações Internacionais realiza a intermediação entre
empresas e governos, facilitando exportações, importações, acordos e cooperações. Duração: 03
anos e 06 meses.
UDC – União Dinâmica de Faculdades Cataratas
Curso Superior de Turismo. Tem como objetivo capacitar o aluno a exercer as atividades ligadas ao
planejamento, organização e execução das ações que envolvam o Turismo, com espírito crítico, de
modo a contribuir para a sociedade, aliando teoria e prática, desenvolvendo atividades de pesquisa,
valorizando os conhecimentos adquiridos no decorrer do curso. Formar, ainda, um profissional que
tenha consciência da realidade econômica global, nacional e internacional e que esteja apto a
interagir com os paradigmas que nortearão as transformações constantes. Duração: 03 anos
UNIFOZ – Faculdades Unificadas de Foz do Iguaçu.
Curso Superior de Tecnologia em Hotelaria. Visa capacitar de forma dinâmica e atualizada os seus
profissionais para atuarem-nos mais diversos segmentos da hospitalidade e do turismo, não apenas
para o mercado local, como também nos mais diversos empreendimentos no Brasil e no exterior.
Duração: 05 períodos.
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UNIOESTE – Universidade Estadual do Oeste do Paraná
Curso de Turismo: Caracteriza-se por aliar uma sólida formação acadêmica humanística ao domínio
das técnicas de planejamento nos meios urbano e de gestão empresarial relacionados ao Turismo,
além de possibilitar a formação de um profissional capaz de atuar nas atividades vinculadas à área do
turismo sem fugir das necessidades sociais e dos pressupostos éticos e morais que permeiam nossa
formação enquanto indivíduos. Duração: 04 anos.
Curso de Hotelaria: O Bacharelado em Hotelaria, deverá formar um profissional apto a atuar em um
mercado altamente competitivo, e em constante transformação, cujas ações possuem um impacto
profundo na vida social, econômica e no meio ambiente das sociedades onde são desenvolvidas.
Duração: 04 anos.
SENAC – Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial
Atua na formação profissionalizante com a oferta anual de cursos, entre eles: Agente de Informações
Turísticas; Condutor de Turismo de Aventura; Estratégias de Atendimento para Guias de Turismo;
Informações Turísticas e Orientação Profissional para Taxistas, Mestre de Cerimônias; Organização
de Eventos e Cerimonial; Organização de Eventos Sociais; Organizador de Eventos; Qualidade na
Prestação de Serviços para Taxistas; Recepcionista de Eventos; Técnico em Eventos e Técnico em
Guia de Turismo.
SEST - Serviço Social do Transporte / Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte - SENAT
São entidades civis, sem fins lucrativos. Em Foz do Iguaçu, na área de Turismo, oferece o Curso de
Atualização para Taxistas.
Instituto Federal do Paraná – Campus Foz do Iguaçu
O Instituto Federal do Paraná (IFPR) é uma instituição pública federal de ensino vinculada ao
Ministério da Educação (MEC) por meio da Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
(SETEC). No Campus Foz é ofertado o Curso Técnico em Cozinha.
Colégio Agrícola Manoel Moreira Pena
Vinculado à Secretaria Estadual da Educação, o Colégio Agrícola Manoel Moreira Pena, disponibiliza
aos interessados o Curso de Técnico Guia de Turismo Regional.

9.8

REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL - TRADE TURÍSTICO
As entidades que compõem o COMTUR – Conselho Municipal de Turismo e

que atuam direta e indiretamente na discussão de temas que concorram para o êxito
das atividades e desenvolvimento do turismo local e regional são:
ABAV/PR – Associação Brasileira de Agências de Viagens
ABEOC – Associação Brasileira de Empresas Organizadoras de Congressos e Convenções
ABIH – Associação Brasileira da Indústria de Hotéis
ADERE – Associação de Desenvolvimento de Esportes Radicais e Ecologia
ADETUR CATARATAS & CAMINHOS – Agência de Desenvolvimento Turístico
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ACIFI – Associação Comercial e Industrial de Foz do Iguaçu
AGETURFI – Associação de Agências de Viagens e Turismo Receptivo de Foz do Iguaçu;
ATRIFI – Associação de Receptivo Internacional de Foz do Iguaçu
AMUTUR – Associação de Mulheres do Turismo de Foz do Iguaçu
Câmara Municipal de Foz do Iguaçu
CECONFI – Centro de Convenções de Foz do Iguaçu S/A
Centro Estadual de Educação Profissional Manoel Moreira Pena
Delegacia da Polícia Federal
Delegacia da Receita Federal
FOZTRANS – Instituto de Trânsito de Foz do Iguaçu
Fundação Cultural de Foz do Iguaçu
FPTI – Fundação Parque Tecnológico de Itaipu
ICMBio – Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade
IC&VB – Iguassu Convention & Visitors Bureau
INFRAERO – Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária
Instituto Polo Internacional Iguassu
Itaipu Binacional
Paraná Turismo
SEBRAE – Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas
SENAC – Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial
SETH – Sindicato dos empregados em Turismo e Hospitalidade de Foz do Iguaçu
SINDETUR – Sindicato das Empresas de Turismo de Foz do Iguaçu
SHRBSFI – Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares
SINDILOJAS – Sindicato Patronal do Comércio Varejista de Foz do Iguaçu e Região
SINDTAXI – Sindicato dos Condutores Autônomos de Veículos Rodoviários
SINGTUR – Sindicato dos Guias de Turismo de Foz do Iguaçu e Municípios da Costa Oeste
SMPU – Secretaria Municipal de Planejamento Urbano
SMTU – Secretaria Municipal de Turismo
UDC – União Dinâmica de Faculdades Cataratas
UNIOESTE – Universidade Estadual do Oeste do Paraná

10.

CONCLUSÕES
Ao se fazer uma síntese dos problemas do município por áreas, tem-se que,

muitas delas são tradicionais e repetem aquelas já anteriormente formuladas em
outros planos e discussões. Alguns dos problemas estão fora do alcance de
resolução do poder municipal, mas certamente têm essa instância de governo como
elemento importante nas negociações de encaminhamento. Outra característica
geral dos problemas é que muitos deles seriam resolvidos por uma simples ação de
planejamento e/ou de integração entre setores de governo e desses com a iniciativa
privada e a comunidade organizada. Nesses casos, quando o fator recurso não é
www.pmfi.pr.gov.br
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fundamental, o nível de cobrança deve pois ser incrementado, repousando-se a
responsabilidade sobre as instituições públicas capazes de reunir, discutir e de
encaminhar propostas.
A cidade não absorveu todo o impacto das transformações decorrentes de
tantas mudanças físicas, sociais e econômicas tomadas à revelia de sua população,
entrando para a história de forma compulsória. Não houve uma sucessão de fases
de desenvolvimento espontâneo, mas uma sequência de mudanças abruptas que
deixaram suas repercussões no urbano, nas suas fragmentações, na infraestrutura
deficitária, nos bolsões de pobreza e na ausência de uma identidade clara da cidade
que reflita sua sociedade.
A seguir, a síntese dos diagnósticos setoriais:

a)

Turismo
Para o setorial de Turismo observa-se que muitas das demandas dizem

respeito ao aprimoramento de ações já existentes. Considerando que a estrutura
disponível para o desenvolvimento do turismo em Foz do Iguaçu é considerável,
sobretudo se relacionada com a de outros municípios brasileiros, mesmo aqueles
com recursos turísticos, muitas dessas demandas poderiam ser encaminhadas a
partir de iniciativas de planejamento. Esse fato, revela pois uma característica de
muitas das demandas aqui apresentadas: algumas demandas são apresentas pela
própria instituição que poderia de fato encaminhar a solução. De modo sucinto, para
o caso do Turismo, tem-se as seguintes propostas:


Melhorar a oferta de voos regulares – nacional e internacional com

mais ofertas e alternativas de horários;


Aproveitamento dos recursos históricos culturais;



Definição e promoção do produto destino – cluster de Turismo;



Imagem do local (interna e externa);



Melhoria do parque hoteleiro;



Espaços e atrativos para visitação – turista e comunidade;



Acesso aos atrativos à comunidade;



Educação para o turismo, para a comunidade e empresários;



Desenvolvimento tecnológico no turismo – meios de hospedagem,

agências de turismo, gerenciamento de visitantes e entretenimento;
www.pmfi.pr.gov.br
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Geração de negócios e produtos;



Produção do artesanato local;



Infraestrutura e hospitalidade turística;



Captação de megaeventos;



Planejamento, Gestão do Turismo e Programas de Desenvolvimento;



Definição da Região do Iguaçu;



Regulamentação do setor.

Economia
O caso da economia exemplifica uma situação onde a capacidade de o

governo municipal alterar a realidade é a mais restrita. Considerando o fato de que o
município de Foz do Iguaçu, mais que a maioria dos municípios brasileiros, está
sujeito a sérios impactos a respeito de políticas cambiais, por exemplo, de relações
definidas em acordos internacionais como o do Mercosul, de situações econômicas
circunstanciais no Paraguai e na Argentina, de políticas nacionais de turismo, e,
sobretudo, de controle policial e alfandegário de suas fronteiras explicam a
dependência do município e a tradicional limitação de alterar sua economia. Por
outro lado, sobra ao município se fazer representar no cenário nacional, em suas
instâncias parlamentares, o que, paradoxalmente, aparece apenas tenuamente nas
propostas abaixo:


Desenvolver uma política pública governamental;



Potencial econômico não utilizado;



Propugnar pela geração de produtos e negócios;



Falta de recursos e investimentos para incentivo às indústrias;



Fomentar a produção rural para incentivar a agroindústria;



Intervir junto ao Governo federal, Estadual, na gestão dos interesses

quanto: agilizar a construção da perimetral leste; criar zona de livre comércio, maior
infraestrutura para estação aduaneira – EADI; Solicitar a extensão da Ferroeste até
Foz do Iguaçu e implantação de portos e outros intermodais; Modais com propósito
de transpor a Barragem de Itaipu, para navegabilidade total da Bacia do ParanáTiete;

www.pmfi.pr.gov.br

Ano XX

Diário Oficial Nº 3.132 de 07 de agosto de 2017

Página 321 de 581



Organizar os produtores rurais na estrutura econômica;



Rede alternativa de abastecimento;



Subtilização da colônia dos pescadores e melhor utilização da área;



Criar estruturas para escoamento e comercialização dos produtos



Fortalecimento da agricultura familiar;



Estabelecer um núcleo rural de preservação ambiental;



Incentivar a produção de plantas ornamentais; e



Utilização adequada do lixo orgânico.

rurais;

c)

Social, habitação e moradia
Aqui, mais uma vez, repetem-se propostas que poderiam ser parcialmente

solucionadas pelos próprios propositores. De forma geral, são propostas
tradicionais, construídas a partir de um cenário talvez mais graves que na maioria
dos municípios brasileiros e que visam à universalidade dos serviços públicos. Vale
lembrar também, conforme explicitado no diagnóstico, que o município sofre de uma
grave falta de indicadores e mesmo de estatísticas para poder agir com maior
racionalidade nas suas ações sociais. Dentre as principais propostas, tem-se:


Falta de capacitação continuada aos servidores;



Ausência de um sistema integrado de informações entre as secretarias

referentes aos usuários atendidos;


Melhoria dos Equipamentos Urbanos de infraestrutura existentes;



Falta de moradia para a população carente;



Ausência de ações que busquem a regularização fundiária urbana;



Falta de atendimento municipal às pessoas com deficiência;



Insuficiência no atendimento as mulheres e crianças vítimas de maus



Insuficiência de atendimento às crianças de 0 a 6 nos (demanda

tratos;

reprimida de 5000 crianças);


Insuficiência de atendimento às crianças de 07 a 12 anos em contra

turno.
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Educação
No caso da educação, se tem propostas de caráter verdadeiramente

municipais e que podem, portanto, ser encaminhadas pela própria instância local.
Isso depende, no entanto, de uma priorização das ações de governo, a partir de
recursos que devem, por lei, serem aplicados na área. Na realidade, as propostas
chamam a atenção por serem mais de adequação e de reformulação do que
propriamente de implantação ou de ampliação de serviços e de infraestruturas.


Falta espaço físico ao atendimento para alunos do programa de

Educação Infantil, Educação Especial e Ensino Fundamental. Eliminação do turno
intermediário;


Falta de espaço físico com barreiras arquitetônicas para educando

portador de necessidades especiais;


Necessidade de implementar os projetos de áreas específicas:

Educação Física, Artística, Ensino Religioso e Espanhol;


Necessidade de implantação de laboratórios de informática nas escolas

da rede;


e)

Necessidade de implantação de biblioteca nas escolas da rede.

Finanças públicas
A análise das propostas relativas a finanças públicas indica mais uma vez, a

necessidade de otimização das ações do próprio governo municipal. Vale notar
também que algumas dessas propostas estão fortemente relacionas com aquelas
indicadas no novo uso e ocupação do solo proposto por esse mesmo Plano.


Baixa efetividade na arrecadação dos tributos e taxas municipais;



Baixa racionalidade (instrumental e substancial) na aplicação dos

recursos públicos;


Baixa efetividade e transparência do sistema de planejamento

municipal;


A existência de vazios urbanos especulativos;



Alto grau de complexidade, contradições e volume de regras tributárias

municipais;


Baixa efetividade no atendimento direto ao contribuinte;.
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f) Esporte
As propostas de esporte, tal qual na grande maioria dos demais municípios
brasileiros, revela uma grande deficiência por parte do poder municipal em ofertar
esse serviço ou mesmo de manter as infraestruturas necessárias para sua
utilização. Tais propostas são, inteiramente, de caráter quantitativo, demonstrando
assim um estágio primário desse setor no município.

g)



Melhorar a capacitação profissional da equipe de profissionais públicos;



Falta de equipes esportivas fortes;



Falta de participação empresarial;



Falta de infraestrutura adequada.

Lazer
O setorial Lazer é similar ao do Esporte: repete carências em termos

quantitativos, ou seja, da inexistência do serviço ou da infraestrutura. Desnecessário
dizer que essa é uma situação mais crítica do que aquela onde o diagnóstico se faz
pela descrição de necessidades de adaptação, reformulação, e mesmo readequação
dos esforços.


Precariedade na infraestrutura de lazer à população residente. Número

de espaços devidamente equipados e distribuição de equipamentos de lazer não
homogênea;


Carência de unidades de lazer (unidades de vizinhança e espaços de

integração potencial);


Áreas

de

bosques

grandes

sem

infraestrutura

(equipamentos,

manutenção, depredação);


Falta política de urbanização de recantos remanescentes invadidos por



Falta política de congressamento entre pessoas;



A programação esportivo-cultural e manifestações do gênero voltadas

favelas;

a comunidade local praticamente inexiste; e


Prainha com instalações precárias, de difícil acesso e qualidade de

água insatisfatória.
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Infraestrutura, uso do solo e sistema viário
A relação de problemas para esses três setoriais é a mais difícil, de se

proceder uma síntese devido ao maior detalhamento com que contam ao longo dos
últimos anos: não só a legislação ficou mais complexa, indicando sucessivos
estudos e ajustes, assim como o intenso uso de suas diretrizes por parte da
população no seu dia a dia exige uma constante reformulação. Especificamente
quanto à infraestrutura, o município repete o desenho clássico das cidades
brasileiras: menor atendimento nas áreas de ocupação mais recente e de menor
poder aquisitivo e provimento mais amplo nas áreas mais centrais e de melhor
renda.
Quanto ao Sistema Viário, observa-se um forte vínculo desse setorial com a
vocação turística de Foz do Iguaçu, assim como com os problemas de transporte de
mercadorias de exportação/importação pela malha urbana da cidade. Assim, tem-se:


Falta de infraestrutura adequada para grandes eventos;



Falta de integração Itaipu - Cidade (complexo turístico – Ecomuseu,

iluminação monumental);


Falta de uma linha turística;



Existência de vazios urbanos com infraestrutura existentes;



Descontinuidade e obstrução do sistema viário principal;



Trânsito de veículos pesados na área central da cidade;



Falta de sinalização adequada;



Criação de uma identidade turística (cidade turística);



Falta de infraestrutura de lazer e recreação (parques e praças);



Necessidade de melhoria do serviço integrado de transporte urbano;



Recapes estão sendo feitos em cima do calçamento poliédrico sem

sistema de drenagem;


Falta de passeios padronizados e desobstrução dos mesmos;



Inexistência ou falta de continuidade de calçadas nos passeios

públicos; e


Congestionamento de tráfego na região da ponte da Amizade

dificultando a integração entre os bairros e entre os dois países.
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i) Meio Ambiente
Um dos aspectos mais marcantes no diagnóstico ambiental do município de
Foz do Iguaçu é a coleta, tratamento e disposição final do lixo urbano, seguido de
uso indevido de áreas de preservação permanente. Numa situação menos
prioritária, porém, também citada no diagnóstico como importante, surge a
necessidade de ações de educação ambiental junto à população, assim como a
capacitação técnica do corpo funcional da prefeitura em suas ações de controle e
fiscalização do meio ambiente.


Destino inadequado dos resíduos sólidos;



Não aproveitamento dos resíduos orgânicos;



Ausência de local apropriado para destinação de resíduos industriais;



Acúmulo de inertes no aterro sanitário;



Ausência

de

coleta

de

resíduos

tóxicos

(baterias,

lâmpadas,

embalagem de agrotóxicos);


Ausência de informações detalhadas relacionadas ao meio ambiente;



Conflito no uso de áreas urbanas com remanescentes florestais;



Redução da mata ciliar e ocupação indevida das áreas de preservação

permanente;


Existência de ocupações irregulares em áreas de APP e com potencial

de desenvolvimento turístico;


Deficiência de parques e praças;



Ausência de critérios, planos e estudos que facilitem a manutenção da

arborização urbana;


Eficiência de saneamento básico em regiões mais distantes do centro;



Necessidade de maior consciência, referentes às questões ambientais; e



Poluição visual.

j) Cultura
O diagnóstico de Cultura é bastante similar ao de Esporte e ao de Lazer, ou
seja, revela uma baixa atuação do poder municipal na área. Diferentemente de
saúde, por exemplo, o setorial de Cultura, é aquele onde os problemas são
sobretudo de ordem quantitativa ou mesmo de inexistência. Resumidamente, os
principais problemas observados são:


Falta de política de envolvimento da população nos eventos culturais;



Ausência de um programa de Inclusão Cultural nos bairros;
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Falta de infraestrutura adequada;



Falta de resgate histórico e cultural;



Falta de concretização de grandes eventos Culturais;



Falta de integração entre as entidades culturais da cidade;



Falta de informatização na Biblioteca Pública;
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Saúde
Nesse setorial, os problemas principais são de duas ordens: de um lado a

necessidade de melhor capacitação do corpo técnico e sua motivação com
programas de incentivo ao funcionário; de outro, a modernização, otimização e
adequação dos serviços já prestados. Vale notar, pois, que nesse setorial, a
exemplo de outros da área social, o maior problema não é quantitativo, mas sim
qualitativo.


Problemas com o Modelo assistencial;



Baixo índice de resolução de problemas;



Falta de motivação da equipe de funcionários;



Informatização incipiente dos serviços;



Falta de um programa de educação para a saúde do cidadão;



Insuficiência de leitos hospitalares;



Deficiências quanto a qualidade da equipe técnica;



Altos custos operacionais de análises clínicas com serviços de

terceiros;


Unidades básicas de saúde fisicamente inadequadas;



Unidades básicas de saúde operacionalmente inadequadas;



Equipamentos depreciados;



Manutenção precária de equipamentos / mobiliário;



Serviço de reabilitação física incipiente;



Deficiência no atendimento de saúde na Vila Bananal;



Deficiência no atendimento de urgência / emergência;



Problemas decorrentes de um gerenciamento centralizado;



Centro de controle de zoonoses;



Deficiências quanto Vigilância Sanitária; e



Deficiência quanto à Assistência Farmacêutica básica.
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Administração
As propostas setoriais apresentadas no Plano Diretor de Desenvolvimento

Integrado Sustentável – PDDIS/2016, assemelham-se em seus objetivos, no que
tange ao funcionamento da “máquina” pública, em aspectos como:
 Fortalecimento do setor público;
 Qualificação de mão de obra através da formação continuada dos
servidores públicos profissionais de cada área;
 Realização de concursos públicos para o preenchimento de vagas nas
áreas em que se constata uma ampliação significativa da estrutura física da rede;
 Conhecimento das atividades, funções e procedimentos da administração
de forma mais abrangente;
 Elevar qualitativamente e quantitativamente os serviços prestados;
 Maior efetividade e racionalização na aplicação dos recursos públicos;
 Valorização das funções de planejamento, gestão e controle;
 Profissionalização dos serviços públicos;
 Modernização e informatização sistemática, de todos os setores da
administração municipal.
Entretanto, algumas propostas destacam-se em suas especificidades, dentre
elas a Secretaria Municipal de Educação, Secretaria Municipal da Fazenda,
Secretaria de Ação Social e Assuntos da Família e a Secretaria Municipal do Meio
Ambiente, conforme abaixo:
m)

Secretaria Municipal de Educação
I.

Promover o desenvolvimento de centros de excelência em educação,

voltados para a modernização do padrão de ensino e a formação de recursos
humanos, qualificando e valorizando o quadro de professores e funcionários da
educação, na forma da lei, com planos de carreira, piso salarial profissional e
ingresso exclusivamente por concursos públicos de provas e títulos, assegurando
regime jurídico único para todas as instituições mantidas pelo poder municipal.
II.

Valorizar e qualificar os servidores da educação (professor e

funcionários) profissional da educação para efetivar a melhoria da qualidade do
ensino e a garantia do sucesso dos escolares, garantindo a esse profissional
condições que lhe possibilitem o bom desempenho de suas funções, incluída a
oportunidade de atualização e aperfeiçoamento continuados;
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Capacitar técnica e administrativamente os profissionais envolvidos na

área de formação dos portadores de deficiência;
IV.

Implantar projetos nas áreas de educação física, artística, ensino

religioso e espanhol, para isso, deverá ser prevista a capacitação dos professores
municipais para o desenvolvimento destas atividades;
V.
n)

Valorizar e qualificar o profissional da educação.

Secretaria Municipal da Fazenda
I.

Ofertar concursos públicos e posterior contratação para suprir

necessidades de profissionais técnicos e nível médio para executar as ações na
área de Administração;
II.

Implantação de um centro de treinamento para servidores, contribuindo

para o desempenho em áreas específicas;
III.

Implementar um sistema permanente de modernização que ofereça

condições favoráveis de trabalho;
IV.

Desenvolver e executar projetos e programas em conjunto com

secretarias do município e outras esferas governamentais;
V.

Realizar pesquisas periódicas visando averiguar a eficiência da

administração do município, com a finalidade de obter dados estatísticos e
informações que subsidiarão ações da Administração.
o)

Secretaria Municipal da Ação Social e Assuntos da Família
I.

Realizar concursos públicos, e adequar o quadro de pessoal, com

capacitação profissional contínua.
p)

Secretaria Municipal do Meio Ambiente
I.

Capacitar funcionários para o exercício do licenciamento ambiental dos

empreendimentos a serem implantados no Município, especialmente nas áreas de
maior vulnerabilidade, onde a ocupação será controlada por meio de diretrizes do
poder público, através da exigência de PCA - Plano de Controle Ambiental
Preliminar, EIA/Rima - Estudo de Impacto Ambiental/Relatório de Impacto sobre o
Meio Ambiente ou através do EIVI/RIV - Estudo de Impacto de Vizinhança/Relatório
de Impacto de Vizinhança a ser criado;
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INTRODUÇÃO
Um dos elementos mais relevantes de um Plano Diretor é seu
aspecto processual de transformação da sociedade, ofertando os instrumentos
de conhecimento da realidade, de acompanhamento das ações do poder
municipal , de valorização da transparência nos gastos de recursos públicos e na
hierarquia de solução de problemas. Assim, o valor maior de um Plano Diretor
não repousa necessariamente no numero de obras que indica e nem mesmo na
indicação de ações concretas que busquem a transformação positiva do
município. Seu valor maior repousa na qualificação das pessoas que participam
de seu processo, garantindo uma sustentabilidade às suas propostas.
Consciente dessa importância, o atual Plano valoriza a busca de
informações junto ao maior numero possível de agentes, permitindo e
incentivando sua participação.
Para o presente Plano de Foz do Iguaçu adotou-se uma tríade de
informações. Uma primeira é uma pesquisa junto a técnicos e estudos
anteriormente feitos para o município. Neste caso, Foz do Iguaçu é um município
que se distingue pelo numero e pela qualidade e atualização desses trabalhos. O
resultado deste estudo esta no volume 1, com destaque para PDDI de 2006 o
qual foi, muitas vezes, reproduzido parcialmente, naquilo que se manteve
atualizado.
Uma segunda fonte de informações é a própria Prefeitura, por meio
de discussões junto as suas Secretarias, o que garante a perspectiva de governo
ao Plano.
Uma terceira fonte é aquela que conta com a população para a
determinação de diagnostico e desenvolvimento de propostas. Para o caso dessa
terceira fonte de informações, a da população, o presente Plano conta com:


Audiências Públicas de 2015/2016.



Participação direta.

Dessa forma, ficam valorizados os aspectos processuais e aqueles
relacionados com a organização, colaboração e troca de informações entre o
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maior numero possível de agentes do município. Isso garante um Plano Diretor
pensado como um processo que garante a sequência de trabalhos anteriores,
que facilite a sustentabilidade de ações, a avaliação e a atualização.

1.

PARTICIPAÇÃO POPULAR 2015 E 2016

www.pmfi.pr.gov.br

Ano XX

1.1

Diário Oficial Nº 3.132 de 07 de agosto de 2017

Página 337 de 581

AUDIÊNCIAS PÚBLICAS 2015
Foram realizadas dez audiências públicas, sendo que todas obtiveram

cobertura da imprensa, bem como registros gravados e fotografados, de
apresentação do plano nas fases de revisão, atualização das propostas e da
legislação para a comunidade pela equipe técnica da prefeitura. A sociedade civil
organizada, representantes das entidades municipais, governos federal e estadual
em geral foram convocados conforme listagem abaixo:
–

Associação dos Arquitetos, Agrônomos e Engenheiros de Foz do

Iguaçu (AEFI);
–

Núcleo regional dos Arquitetos (IAB);

–

Conselho Regional de Engenheiros e Arquitetos (CREA);

–

Associação Comercial e Industrial de Foz do Iguaçu (ACIFI);

–

Ordem dos Advogados do Brasil (OAB);

–

União Dinâmica de Faculdades Cataratas (UDC), CESUFOZ,

Faculdade Anglo Americano (FAAFI), UNIAMÉRICA, UNIFOZ E UNIOESTE;
–

Legislativo municipal – Câmara de Vereadores;

–

Sindicato do Comércio de Foz do Iguaçu / SIND. LOJAS, e Sind.

Combustíveis;
–

Representantes do Governo Federal e Estadual com sede em Foz

do Iguaçu: 34º Batalhão de Infantaria Motorizada (BMTZ), Receita Federal,
INFRAERO, Polícia Federal, ITAIPU Binacional, IBAMA, COPEL, Corpo de
Bombeiros, 14º Batalhão da Polícia Militar, Estação Aduaneira – EADISUL,
Capitania Fluvial do Rio Paraná, 1º Pelotão Polícia Florestal do Iguaçu, Polícia
Rodoviária Federal (PRF), 6º Subdivisão Policial Civil de Foz do Iguaçu,
Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), Instituto Ambiental
do Paraná (IAP), SANEPAR, e Parque Nacional do Iguaçu.
–

Setor de Turismo: COMTUR, Paraná Turismo, ABAV, SINDTUR,

SECOVI, SINGTUR, Sind. Hotéis, ABIH, e Iguassu Convention e Visitors Bureau
(ICVB).
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1.1.1 1ª AUDIÊNCIA PÚBLICA – 2015
No dia 17 de novembro de 2015, no plenário da Câmara Municipal, realizouse a primeira audiência pública de apresentação do Plano Diretor Municipal -2016 de
Foz do Iguaçu para a comunidade, com a seguinte pauta de discussões:


Apresentação do Plano Diretor Municipal de Foz do Iguaçu-PR;



Diretrizes e proposições para o Desenvolvimento municipal.



Debates com a Sociedade Civil para sugestões e aprimoramento das

diretrizes e proposições apresentadas
Ao final da apresentação os participantes deixaram sugestões conforme
anexos e tabela abaixo:
TABELA 1. SUGESTÕES DOS PARTICIPANTES – AUDIÊNCIA 1
Nome

Gessani da Silva

Entid

Sugestão

ade

Verea
dor Municipal

Paula Padilha de
Brandão Vilela

CMFI

Thiago Kodamam

Câma
ra Municipal

Sugeriu a construção da Praça Gastronômica e
implantação do projeto de água e pontos de força de
energia, também solicitou que não seja construída pista
de skate na Praça da Paz, mas sim na Praça da
Marinha e nas Avenidas JK e Costa e Silva ser
construído pista de ciclismo.
Sugeriu definir e aplicar os instrumentos para dar uso
social aos vazios urbanos em áreas com toda
infraestrutura, a área de 1000 m² para 450 m², trabalhar
as habitações sociais que sejam resistentes ao granizo
e ventos, trabalhar a regularização da invasão do
Bubas, assim como outras invasões, definir rotas rurais
dos ciclistas que se locomovem na região, aproveitar a
Praça da Marinha que tem vocação esportista, fazer
uma quadra descoberta de voleibol, trabalhar melhor a
segurança, tendo em vista que no espaço mencionado
tem muitos usuários de drogas inclusive menores de
idade, potencializar a Feirinha da JK e atividades no
Gramadão aos Domingos, fornecer infra de água e
energia com segurança, construir plano de arborização
adequado e que não venha a suprimir tantas árvores
como o que estava elaborado, agendar reunião com a
Associação Ciclística Cataratas do Iguaçu – ACCI,
invasão Bubas e Grupo de Elaboração do Plano
Municipal da Mata Atlântica (PMMA).
Sugeriu que fosse realizada uma audiência no período
noturno para os pronunciamentos.

Fonte: Acervo Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu, 2015/2016.
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FIGURA 1.: CONVITE AUDIÊNCIA PÚBLICA

Fonte: Acervo Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu, 2015/2016.

FIGURA 2.: PÚBLICO PRESENTE NA PRIMEIRA AUDIÊNCIA.

Fonte: Acervo Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu, 2015/2016.
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FIGURA 3.: PÚBLICO PRESENTE NA PRIMEIRA AUDIÊNCIA.

Fonte: Acervo Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu, 2015/2016.

FIGURA 4.: APRESENTAÇÃO DO PDM/FOZ PELO COORDENADOR DO PDM/FOZ, SR. LUIS
ANTONIO DA SILVA.

Fonte: Acervo Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu, 2015/2016.
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1.1.2 2º AUDIÊNCIA PÚBLICA – 2015
No dia 18 de novembro de 2015, no plenário da Câmara Municipal, realizouse a primeira audiência pública de apresentação do Plano Diretor Municipal -2016 de
Foz do Iguaçu para a comunidade, com a seguinte pauta de discussões:


Apresentação do Plano Diretor Municipal de Foz do Iguaçu-PR;



Diretrizes e proposições para o Desenvolvimento municipal.



Debates com a Sociedade Civil para sugestões e aprimoramento das

diretrizes e proposições apresentadas

Ao final da apresentação os participantes deixaram sugestões conforme
anexos e tabela abaixo:
TABELA 2. SUGESTÕES DOS PARTICIPANTES – AUDIÊNCIA 2
Nome

Entidade

Sugestão
Sugeriu incluir no plano de mobilidade urbana o transporte coletivo,
ciclovias,

Elsidio Cavalcante

ADEOP

incentivando a melhoria dos corredores turísticos. A

cidade é turística e ecológica e precisa ter uma integração do
corredor turístico com transporte coletivo, ciclovias, tendo em vista
que o turista em Foz do Iguaçu não consegue usar o transporte
coletivo, precisa ter um corredor turístico com transporte adequado.
Questionamento: sobre os projetos sócios ambientais, a falta de
integração dos planos setoriais como saneamento, plano de
habitação e mobilidade urbana. Para efetividade dos programas e

Addo Novak Francisco

ações e plano de mobilização como será feito para que dissemine
a questão do plano diretor e como será feita de forma integrada,
apresentado a população de forma ampla e participativa?

Leandro Costa

Codefoz e do

Sugeriu incluir o Porto Seco, uma vez que tem a perimetral e o

Conselho de

IPTU progressivo e questionou em que momento poderão ser feitas

Urbanismo do

discussões do uso e ocupação do solo, taxas de ocupação,

Paraná

coeficientes de aproveitamento e permeabilidade.
Questionamento: sobre gestão e pavimentação da pedra brita, o
reaproveitamento e destinação de pedreiras desativadas. Hoje já
estão com sua biota desativada, então é um trabalho que tem que
ser feito por profissionais do setor, considerando que em qualquer

Marcelo Colombeli

ITAVEL

lugar do Brasil tem baixo valor agregado apesar do alto
investimento, ou seja, para todos os projetos apresentados, todas
as obras importantes vão precisar de agregado e se não for
produzido no município terá alto custo e não receberá os devidos
impostos, não pode trabalhar fora da norma, precisa atender as
normas, principalmente as vias urbanas.

www.pmfi.pr.gov.br

Ano XX

Diário Oficial Nº 3.132 de 07 de agosto de 2017

Página 342 de 581

Reivindicou um transporte urbano que atenda as necessidades do
turista, é preciso que o Plano Diretor estabeleça o roteiro e não
Altino Votolini

Sindihotéis

uma empresa privada, que tenha uma rota, que não privilegie a
população local, mas os turistas. Foz precisa tratar isso com
carinho, trabalhar de forma coletiva com o que vem e não com o
que está.
Colocando a entidade a disposição como parceira na elaboração

Roni Temp

Codefoz

do plano diretor e parabenizando o secretario de planejamento e
sua equipe pelo trabalho que estão realizando.
Explicou que está sendo criado um Plano de Mobilidade Urbana,
envolvendo todo o sistema de transporte público e privado para
todos os setores, sejam calçadas, ciclovias, transporte urbano,
entre outros, em parceria com o Foztrans, estará integrado ao
plano diretor, mas será um produto a parte, e também terá

Ricardo Alburquerque

PMFI

audiência pública para discussões com a população. A idéia é
democratizar um pouco mais, descentralizar, trabalhar em conjunto
poder público e iniciativa privada. Destacou a importância de um
plano diretor para a cidade e da interligação do transporte urbano
para que possa melhorar a ligação em toda a cidade. Antes da
linha turística, é necessário enfatizar a linha do aeroporto para a
cidade.
Sugeriu: além da inclusão, criação, revitalização do perímetro
externo do município, a inclusão para estudos, revitalização,
aproveitamento e preservação de rios urbanos, áreas verdes,
bairros densamente habitados e atenção especial a espaços para

Ana Rosa Barreiro

AEFI

armazenamento, triagem, reciclagem de resíduos, talvez com a
criação de zona própria. Também destacou que Expansão de
urbanização exige a implementação de serviços de infraestrutura,
que devem ser planejadas com antecipação evitando erros sérios
hoje existentes (esgoto, água, energia, resíduos, transportes,
etc...).
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FIGURA 5.: CONVITE DA AUDIÊNCIA PÚBLICA.

Fonte: Acervo Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu, 2015/2016.

FIGURA 6.: PÚBLICO PRESENTE NA AUDIÊNCIA PÚBLICA.

Fonte: Acervo Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu, 2015/2016.
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FIGURA 7.: PÚBLICO PRESENTE NA AUDIÊNCIA PÚBLICA.

Fonte: Acervo Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu, 2015/2016.

FIGURA 8.: SR. LEANDRO COSTA FAZENDO SEU PRONUNCIAMENTO DURANTE A
AUDIÊNCIA PÚBLICA.

Fonte: Acervo Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu, 2015/2016.
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FIGURA 9.: SR. MARCELO COLOMBELI FAZENDO SEU PRONUNCIAMENTO DURANTE A
AUDIÊNCIA PÚBLICA.

Fonte: Acervo Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu, 2015/2016.
FIGURA 10.: SR. RONI TEMP FAZENDO SEU PRONUNCIAMENTO DURANTE A AUDIÊNCIA
PÚBLICA.

Fonte: Acervo Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu, 2015/2016.
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FIGURA 11.: SR. RICARDO ALBUQUERQUE FAZENDO SEU PRONUNCIAMENTO DURANTE A
AUDIÊNCIA PÚBLICA.

Fonte: Acervo Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu, 2015/2016.
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1.1.3 3º AUDIÊNCIA PÚBLICA – 2015
No dia 20 de novembro de 2015, no plenário da Câmara Municipal, realizouse a primeira audiência pública de apresentação do Plano Diretor Municipal -2016 de
Foz do Iguaçu para a comunidade, com a seguinte pauta de discussões:


Apresentação do Plano Diretor Municipal de Foz do Iguaçu-PR;



Diretrizes e proposições para o Desenvolvimento municipal.



Debates com a Sociedade Civil para sugestões e aprimoramento das

diretrizes e proposições apresentadas
Ao final da apresentação os participantes deixaram sugestões conforme
anexos e tabela abaixo:
TABELA 3. SUGESTÕES DOS PARTICIPANTES – AUDIÊNCIA 3
Nome

Entidade

José Borges Bonfin
Filho

PMFI

Gilberto Antonio
Alberto

SMAG

José Teodoro
Oliveira

Addo Novak
Francisco

Leandro Vandré

SMTU

Luiz Antonio Gênova

Polícia Rodoviária
Federal

Sugestão
Sugeriu aprofundar mais na questão habitacional, social e integrar melhor a
economia, trabalhar mais na cadeia produtiva de Foz do Iguaçu. Historicamente o
município tem problemas habitacionais, várias favelas, a defesa civil tem bastante
trabalho, é preciso um aprofundamento na discussão de um plano habitacional mais
sério, mais resolutivo, dar esse presente para a população mais carente, remover as
pessoas dessas áreas de risco para outras áreas. Sobre a economia local, o turismo
de Foz do Iguaçu é de suma importância, mas tem pouca ligação com o comércio,
cada um vai para o seu lado, é preciso criar um plano de integração maior do turismo
e do comércio, podendo aumentar o tempo de permanência do turismo na cidade e
todos saírem ganhando. A cidade pretende viver do turismo, mas na maioria das
vezes coloca em segundo plano, devemos colocar o turismo em seu lugar, em sua
importância, são 350 milhões de reais no município a cada meio dia a mais que o
turista fica.
Questionamento: De onde vem os recursos para os projetos, referindo-se ao projeto
do autódromo de onde virá os recursos para desapropriação e faz comparação, se
será com o Projeto Linear do Boicy. Questionando também sobre o Alto da Boa Vista,
que tem propriedades rurais e vários agricultores e que o plano diretor não observa
as diretrizes para as áreas rurais, diretrizes para zona urbana com atividades de
agricultura, que a zona agrícola não pode estar fora do plano diretor como está
atualmente. Sugeriu para o rio Boicy, com a pista da Av. Jorge Schimmelpfeng liga as
duas partes do Rio, fazer um canal para quando a água subir, sair pela Av. Jorge.
Schimmelpfeng, evitando enchentes.
Solicitou a caracterização dos espaços utilizados pelo hospital Ministro Costa
Cavalcanti, centro clínico, laboratório, hemonúcleo e demais instalações de apoio do
hospital em zona especifica de uso de atividade destinado do serviço de saúde, que
hoje é contemplada como ZR1 – Zona Residencial 1.
Questionamento: qual o local previsto para implantação do aterro sanitário de Foz do
Iguaçu, que não consta na apresentação realizada, assim como não fala de turismo e
como está o andamento desses trabalhos. Quais seriam e quais possíveis projetos e
ações para assentamentos precários como o Bubas e assentamentos para pessoas
de baixa renda. Os projetos dos loteamentos não contemplam a questão de
drenagem e esgotamento sanitário e muito pouco a questão da iluminação pública,
que seja mais efetiva a questão ambiental, habitacional e turística de F.I.
Explicou sobre o Marco das Três Fronteiras, que terá mais de 27 milhões de
investimentos e será cobrado ingresso da comunidade local, de forma diferenciada e
apenas para acesso aos elementos que serão construídos, sendo o acesso ao local
isento, considerando as estruturas hoje existentes, o morador terá muitos ganhos. O
projeto foi construído para que o morador não seja prejudicado, e que seja
estruturado um local para ele usufruir, espaço melhorado e muito mais aprazível.
Sugeriu a Implementação de iluminação pública nas vias do município (BR 469 e BR
277), tanto nas existentes quanto nas vias a serem implantadas, tendo em vista que a
mobilidade com segurança depende desses detalhes, haja vista os atropelamentos
de pedestres e acidentes com ciclistas.

www.pmfi.pr.gov.br

Ano XX

Diário Oficial Nº 3.132 de 07 de agosto de 2017

FIGURA 12.: CONVITE AUDIÊNCIA PÚBLICA.

Fonte: Acervo Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu, 2015/2016.

FIGURA 13.: PÚBLICO PRESENTE NA AUDIÊNCIA PÚBLICA.

Fonte: Acervo Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu, 2015/2016.
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FIGURA 14.: SR. JOSÉ BORGES B. FILHO FAZENDO SEU PRONUNCIAMENTO DURANTE A
AUDIÊNCIA PÚBLICA.

Fonte: Acervo Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu, 2015/2016.
FIGURA 15.: SR. LEANDRO VANDRÉ FAZENDO SEU PRONUNCIAMENTO DURANTE A
AUDIÊNCIA PÚBLICA.

Fonte: Acervo Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu, 2015/2016.
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1.1.4 4º AUDIÊNCIA PÚBLICA – 2015
No dia 24 de junho de 2015, no plenário da Câmara Municipal, realizou-se
a primeira audiência pública de apresentação do Plano Diretor Municipal -2016 de
Foz do Iguaçu para a comunidade, com a seguinte pauta de discussões:


Apresentação do Plano Diretor Municipal de Foz do Iguaçu-PR;



Diretrizes e proposições para o Desenvolvimento municipal;



Debates com a Sociedade Civil para sugestões e aprimoramento das

diretrizes e proposições apresentadas.
Ao final da apresentação os participantes deixaram sugestões conforme
anexos e tabela abaixo:
TABELA 4. SUGESTÕES DOS PARTICIPANTES – AUDIÊNCIA 4
Nome

Entidade

Luciana Mello
Ribeiro

Unila

Cecilia Maria de
Morais Machado
Angileli

Unila

Renata Machado

Unila

Sugestão
Sugeriu: Inclusão do PNMA (Plano Municipal de Mata Atlântica) no plano diretor,
estabelecendo as prioridades de conservação da água e da vegetação, Inclusão da
Carta da Política Municipal de Gestão Integrada dos Resíduos Sólidos, como
prioridade e diretriz, para o encaminhamento da questão de resíduos, Melhoria e
cuidado adequado das praças e áreas verdes, bem como ampliação destas áreas,
com segurança, Implantação de ciclovias estruturadas de forma segura e conectada
por toda a cidade, viabilizando-a como meio de transporte, Elaboração de um plano
de mobilidade urbana adequado às necessidades sociais e implantação do mesmo,
Dar prioridade ao desenvolvimento do turismo de base comunitária, Fomentar e
priorizar a agricultura orgânica e agroecológica no município, Estimular a economia
numa perspectiva ecológica, com indústrias voltadas a tornar a cidade mais
sustentável, desenvolvendo ecotecnologias, Fomentar a existência de museus
populares, acessíveis e desenvolvidos nos bairros, bem como a implantação de
bibliotecas nestas mesmas áreas, Orientar o desenvolvimento da cidade pelo
objetivo de torná-la ambientalmente saudável, sempre considerando os custos
socioambientais e Regulamentar a problemática das poluições na cidade, incluídas
a poluição sonora, eletromagnética, química, como é o caso dos agrotóxicos.
Também solicitou maiores explicações sobre o traçado da Avenida Centenário e
Perimetral Leste.
Sugeriu que é necessário o debate sobre os impactos dos grandes projetos urbanos
públicos e privados e sua sobreposição sobre áreas com grande concentração de
favelas e ocupações irregulares, Debater as problemáticas ambientais das áreas de
reassentamento, para que as mesmas sejam revertidas, ressaltando que foi
entregue um documento com detalhes de tais processos e estamos abertos
enquanto universidade para colaborar com nossos estudos, lendo uma carta sobre
impactos da reestruturação urbana e social da cidade de Foz do Iguaçu, a qual
encontra-se anexo.
Sugerindo a Participação ampla da comunidade local com reuniões
descentralizadas no território da cidade para a construção de uma leitura
diagnosticada comunitária que reflita as diferentes vozes e posições de sujeito que
formam a cidade. Pensar os rumos que se quer para essa cidade que recebe muito
bem o pessoal que vem de fora, também solicitou esclarecimento para ajudar a
entender as etapas do processo de revisão do Plano Diretor que não conseguiu
identificar na apresentação realizada e como os projetos setoriais estão sendo
incorporado ao Plano Diretor e aos outros planos existentes, o que desencadeou a
segunda questão, a gente sabe que a cidade é um objeto complexo, pode falar de
questões tanto mais vinculados a projetos urbanos, quando se discute a revisão do
plano diretor, mas pode abarcar uma série de outras questões, como os resíduos
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Juliana Rammé

Unila

Julio Cesar Fila

UDC
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urbanos, árvores, mobilidade, habitação, social, uma série de outros planos setoriais
gostaria de saber como estão sendo articulados com o plano diretor, que é o grande
guia, a nossa grande lei que centraliza o pensar a cidade, e que não pode estar
descolada dessas outras iniciativas, caso contrário a gente vai gerar e gerar
conscientemente uma fragmentação das políticas publicas urbanas que sabemos
são responsabilidades segundo a nossa Constituição federal do município, então
como município a gente precisa pensar quais devem ser nossas estratégias para
colocar essas diferentes dimensões da cidade para caminhar de forma conjunta.
Chama a atenção para algo que não foi mencionado como algo a ser levado em
consideração nesse processo de revisão, do plano diretor, que é a questão de
pensar a cultura, o patrimônio cultural, como se articulam essa apropriação do
espaço urbano, e essa leitura do espaço urbano, não só desde um ponto de vista do
que é interessante como desenvolvimento urbano para um desenvolvimento
econômico e turístico, mas para quem mora em Foz. Há necessidade de um
reconhecimento institucional de que o espaço para uma vivencia e sociabilidade da
comunidade é importante e essencial, espaços que uso e construo. Quais os
espaços que a gente tem para ir durante a semana sentar em uma grama e
conversar, quais os espaços que tem para ir com as famílias, com os amigos, quais
os espaços que se tem para apreciar um espaço de convivência que não seja
mediado pela necessidade de pagar um ingresso. Que tipo de diretriz urbanística é
essa que está compondo uma ideia de revisão de plano diretor que faz com que
quando pensamos em discutir nos próximos 10 anos estamos pensando um projeto
de espaço que pouco ou nada cola em uma sociedade mais ampla, mais
democrática no acesso a cidade. E essas diretrizes são muito importantes de serem
discutidas, é preciso se fazer processos democráticos para a gestão e para o
planejamento urbano, através de vários processos de condução de participação.
Participar no processo de construção da cidade não se resume a ser somente
ouvido, mas também propor quais as diretrizes queremos para o desenvolvimento
da cidade, assim como os moradores em possíveis foco de assentamentos tem uma
leitura muito clara do que é Foz do Iguaçu e tem uma compreensão desde sua
experiência cotidiana de vida na cidade também um aporte essencial para pensar
de forma integrada o que é o queremos para o desenvolvimento de FI,
responsabilidade publica de pensar a cidade. Assim como tem todo esse setor do
turismo, que é algo estruturante da cidade, mas não é a única parte estruturante da
cidade. Gostaria de entender quais as etapas de participação. Colocar em pauta,
descentralizar para discutir quais as diretrizes que queremos para o
desenvolvimento de FI, conduzir as discussões, quais as vontades e visões que
temos de FI, que tenho certeza que terá outras imagens atreladas à água, economia
e não somente o turismo. Enquanto membros da comunidade, podemos discutir e
sintetizar o desenvolvimento da cidade, desenho urbano, quais os caminhos que
queremos seguir para cumprir os preceitos existentes, não só pensando o desenho
urbano. Conseguir colocar as diferentes camadas em dialogo novamente, diferentes
etnias, precisa propor.
Sugeriu Reforçar a transparência pública, disponibilizar os dados do diagnóstico no
site municipal, precisamos entender o levantamento para poder propor (mapas,
fotos, textos, etc), Mapa de declividade para elaboração de ciclovias, Como serão
pensados os parques e praças. Para quem? Qual é a demanda? Ela será
considerada? Realizar novas audiências após a elaboração do diagnóstico e após a
elaboração do documento final, amplamente divulgadas no site da prefeitura e
jornais locais, Disponibilizar no site o plano de habitação e o plano de mobilidade ou
o redirecionamento para o site ou empresa responsável.
Trouxe algumas Questões: primeiramente de fato precisa ser entendido qual a
vocação da cidade, se seu produto é o turismo, então tem que ser pensado através
dessa perspectiva. Precisamos discutir sobre o próprio solo, entender o espaço
turístico a partir da vocação do solo, a que ele se presta, se pretende investimentos,
potencializar a cidade, precisa conhecer o solo. A própria urbanização modifica o
solo, a habitação e edificação é apenas uma das finalidades do solo que temos de
empreendimentos, solo serve também para agricultura familiar, precisamos pensar
de forma mais intensa. Estudar a permeabilidade, e muitos dos problemas que
temos está relacionado à drenagem. FI tem mapeado áreas de risco? Tem um plano
de contingência? A defesa civil tem esse plano para colocar em ação, treinamentos?
O que temos de informação? Conhecer o solo, biodiversidade, condições climáticas
são aspectos geográficos importantes para nortear as tomadas de decisões.
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Patricia Takaki

Arquiteta

Patrícia Zandonadi

Unila

Isadora Figueiredo

UDC

Julio Cesar Slow
Junior

Unila

Mateus Cherem

Unila

Rafael Dianin

UDC

Patricia Ampessam

UDC

Gabriela Amarilla

UDC
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Sugeriu que é Importante que existam mecanismos de envolvimento da população e
dos pequenos empreendedores para melhorar a qualidade da cidade. Hoje a cidade
parece inóspita. Não vemos turistas caminhando pelas calçadas, o transporte
público não é eficiente, a cidade não aparenta segurança, é fundamental considerar
a realidade da dengue em nosso clima subtropical. Espalhar espelhos d’água pela
cidade é questionável, existem pontos com piso drenante que ressaltam a condição
de cidade das águas e não expõe a saúde pública, na Praça do Mitre, esse tipo de
fonte poderia ser desativado durante a feira do livro.
Argumentando que a cidade não tem urbanidade, é um grande aglomerado de
loteamentos, não tem centro de referência para um encontro local, comporta
atrativos turísticos para os turistas. Precisa ser um lugar de encontro, de
permanência, não só de passagem, pensar esse aglomerado de loteamentos em
lugares que as pessoas possam fluir suas vidas, pensar os lugares para as crianças,
gestantes, idosos, priorizar o plano de mobilidade que não se resume a plano de
ciclovias, a bicicleta é começar pelo fim, tem que começar pelos que não tem
capacidade de locomoção, crianças e idosos. A mobilidade tem que ser facilitada,
não é transporte é uma perspectiva de tratamento do tema e transporte é uma
solução técnica a partir dessa perspectiva de solução do tema, mobilidade é a partir
das pessoas e transporte é a partir das infraestruturas, quando falamos de
mobilidade é assunto que o Plano Diretor tem que tratar, não é traçado em linhas,
tem que qualificar na qualidade das pessoas, ligando a perspectiva de onde
trabalham e onde moram, tem que estar vinculada com habitação.
Questionamento: em relação aos inúmeros problemas relacionados ao Rio M’Boicy,
se existe alguma proposta de melhoramento que abrange toda a extensão do Rio e
as áreas irregulares ali instaladas?
Questionamento: Buscou sanar dúvidas referentes ao aeroporto, se há possibilidade
de concessão como ocorre em outros locais e sobre a possibilidade de fazer da área
do Batalhão, área verde e cravada no centro da cidade, um parque como a exemplo
do Central Parque, localizado em Nova York, nos Estados Unidos.
Destacou a importância desse espaço de demandas e sugestões, sugerindo que
não seja reduzido somente a audiências públicas, sendo necessário o formato de
outras negociações e que não seja fechado em dez anos, e sim, que esteja sempre
aberto para as discussões. Foz é uma cidade focada em turismo, mas turismo de
empreendedores na maioria externos, que quando achar não ser mais interessante
sairá da cidade, é necessário que seja criado um conselho das cidades integrado.
Sugeriu a descentralização dos focos comerciais ou residenciais proporcionando
uma malha urbana mais mista e completa. Com isso é possível reduzir os
deslocamentos diários da população auxiliando nos problemas de transito e do
distanciamento das áreas residenciais.
Questionamento: se a prefeitura possui projeto para melhoria do escoamento das
águas da chuva. Quais são os projetos para melhoria? Locais que acontecem
chuvas mais fortes ocorrem alagamentos em vários pontos da cidade, como será
resolvido? Nós como estudantes sabemos sobre a proibição de derrubada de
algumas espécies, porém porque vários profissionais conseguem liberação da
prefeitura para retirada?
Sugerindo Implantação de projeto para melhorar a iluminação na cidade, nas áreas
da Vila A, por exemplo, as ruas bem movimentadas estão sem iluminação devida,
dessa forma tornando-as perigosas, sujeitas a mais assaltos e outros crimes nesses
locais, realizar revisão nas ruas da cidade que ainda sofrem por não serem
asfaltadas, citando como exemplo a região do Bubas que por terem condições de
vida desfavoráveis tiveram percas ainda maiores em relação aos impactos
climáticos, além de perderem suas moradias com as fortes chuvas, há a falta de
acesso para essas pessoas devido a questão com as ruas. Também contribuiu,
sugerindo Aplicação da Lei das Calçadas – dez 2005 – para tornar Foz do Iguaçu a
capital latino americana dos PNES, construindo assim o terceiro fator principal após
as cataratas e Itaipu, promoção de acessibilidade.
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FIGURA 16.: CONVITE AUDIÊNCIA PÚBLICA

Fonte: Acervo Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu, 2015/2016
FIGURA 17.: PÚBLICO PRESENTE NA AUDIÊNCIA PÚBLICA.

Fonte: Acervo Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu, 2015/2016.
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FIGURA 18.: PÚBLICO PRESENTE NA AUDIÊNCIA PÚBLICA.

Fonte: Acervo Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu, 2015/2016.

FIGURA 19.: APRESENTAÇÃO DO PDM/FOZ PELO COORDENADOR DO PDMFOZ, SR. LUIZ
ANTÔNIO.

Fonte: Acervo Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu, 2015/2016.
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FIGURA 20.: APRESENTAÇÃO DO PDM/FOZ PELO COORDENADOR DO PDM/FOZ, SR. CESAR
GALEAZZE.

Fonte: Acervo Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu, 2015/2016.
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1.1.5 5º AUDIÊNCIA PÚBLICA – 2015
No dia 27 de novembro de 2015, no plenário da Câmara Municipal,
realizou-se a primeira audiência pública de apresentação do Plano Diretor Municipal
-2016 de Foz do Iguaçu para a comunidade, com a seguinte pauta de discussões:


Apresentação do Plano Diretor Municipal de Foz do Iguaçu-PR;



Diretrizes e proposições para o Desenvolvimento municipal;



Debates com a Sociedade Civil para sugestões e aprimoramento das

diretrizes e proposições apresentadas.

Ao final da apresentação os participantes deixaram sugestões conforme
anexos e tabela abaixo:
TABELA 5. SUGESTÕES DOS PARTICIPANTES – AUDIÊNCIA 5
Nome

Entidade

Nilson Rafagnin

Fundação Iguassu

Alexandre Balthazar

Uniamérica

Sadi Buzanelo

Conselho Municipal
de Saúde

Sugestão
Reforçou a missão da fundação de promover a integração dos povos para o
desenvolvimento sustentável e que no plano diretor anterior não estava
previsto a construção da segunda ponte e continua não estando até o
momento, para que a ponte se concretize é preciso que seja inserida no
Plano Diretor, modificando o local da construção da ponte, 720m acima do
que atualmente está proposto, envolver mais a comunidade, das entidades,
da tríplice fronteira nas decisões, tem que consertar essa situação,
compactuar, também embasado nos âmbitos das relações internacionais,
criar o parque trinacional, com meta de dobrar tempo de permanência do
turista, o número de turistas, gasto per capita, gerando mais emprego e
renda. Transformar a região em um grande centro turístico e logístico,
realizar um pacto trinacional para o desenvolvimento da sociedade,
estabelecer um Fórum Internacional. Queremos ver a sustentabilidade, a
solidariedade na prática e não somente no discurso, invocar o princípio de
direito administrativo que reza a legislação brasileira, o principio de
razoabilidade e economicidade.
Sugeriu: Previsão no PDM de uma Perimetral no limite da zona rural de Foz,
retirando em definitivo os caminhões da malha urbana do município, ao invés
da Av. Centenário, Localização do novo Porto Seco junto a BR 277, Incluir o
PMMA (Plano Municipal da Mata Atlântica) no PDM, Incluir a carta pela
política municipal de gestão integrada dos resíduos sólidos, Operações
urbanas consorciadas, Parque Ambiental Pedreira Boicy, Autódromo de Foz,
Revitalização da Vila Portes e da Praça Cívica do MERCOSUL.
Dizendo que o estado está falido, quando está falido, qualquer iniciativa do
estado deveria ser questionado pela comunidade, organizado pela
população, que não tem tido fôlego para isso, a população, entidades,
governança, técnicos estão muito ausentes nos debates. Único plano diretor
que poderíamos chamar de plano diretor foi feito muitos anos atrás com
ajuda da Itaipu Binacional e Universidade Federal, o resto foi emenda, os
órgãos não mobilizam os representantes para estarem agindo, o que tem
nesse momento é quase um plano de governo para o próximo prefeito, o que
é muito pouco, independente de quem seja o prefeito. Pontos de ônibus
estão da mesma forma há 25 anos, não temos praças, trazem pessoas de
fora que impõem infraestrutura para a cidade que não são adequadas, como
as bolas da Avenida Brasil, quem conhece Foz é a comunidade. A cidade de
Foz será sempre maior que qualquer plano diretor.
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Unila

Ana Flavia Magalhães
Pinto

Patrícia Alves

Maria do Socorro
Barroso Amaral

Mariam Damen

Maria Angustia
Fernandez Menezes

Maria do Socorro
Barroso do Amaral

Tecton
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Sugeriu a Adoção de normas de construção que viabilizem a existência de
obras sustentáveis, incluindo neotecnologias e bioconstrução, Revitalização
e regeneração das matas ciliares do município, e suas nascentes, Integração
entre o plano de arborização e a lei das calçadas, de modo a viabilizar tanto
uma arborização correta tecnicamente como o fluxo de transeuntes, Orientar
as construções e empreendimentos de Foz do Iguaçu pelos princípios da
sustentabilidade, da ecoeficiência e da inclusão social, Priorizar o uso de
materiais ecologicamente amigáveis na pavimentação e construções da
cidade, Rodoanel passando pela divisa da zona rural de Foz, desviando os
caminhões, Organizar audiências com as comunidades em horários viáveis
aos trabalhadores e locais que sejam acessíveis a eles.
Sugeriu como prioridades do plano diretor: Praças Planejadas em diferentes
bairros da cidade, Parque urbano para qualificar a área central, Incluir
alternativas de transporte público (veículo leve sobre trilhos), Perimetral na
perimetral na cidade e não cruzando a cidade, Alterar a legislação
favorecendo a arquitetura sustentável, o teto verde, criando incentivos para
este modelo sustentável, Incluir o plano municipal da mata atlântica no plano
direto, Incluir a carta da gestão integrada dos resíduos sólidos.
Sugeriu: Mudança do tráfego de caminhões da perimetral para a avenida
centenária- funcionando como anel viário, Levar todos os projetos para
discussão junto as comunidades antes da aprovação, conforme prevê o
estatuto da cidade Lei 10257, e não apenas pro - forme. Prever ampla
participação da comunidade na gestão democrática da cidade, art. 45, cap.
IV, Envolver as três escolas de arquitetura e urbanismo na revisão do plano
diretor – Foz merece ser exemplar nessa conduta e Localizar o porto seco
junto a BR 277.
Abordou sobre a questão do parcelamento do solo e a dificuldade de planejar
uma cidade quando não tem o parcelamento do solo, prevalecendo
interesses de particulares pelo público, como exemplo os loteamentos
fechados, áreas, vias públicas que são fechadas para o tráfego da
comunidade, acarretando na falta de praças públicas. Vai um pouco além de
normatizar, colocando na legislação cobrança mais pesada tanto para o
gestor como para o privado e também planejar a cidade não olhando
somente para o turismo.
Reforçando que região de Foz do Iguaçu é uma grande metrópole e
devemos pensar a cidade como uma grande metrópole, o que acontece na
fronteira reflete na cidade.
Sugeriu: Reurbanização da República Argentina, atualmente falta placas com
nome de ruas e pontos de aluguéis para bicicletas e construção de ciclovia,
Iluminação duplas, ideia de endereço nos postes de entrada nas ruas,
Organização no trânsito, com Faixa viva na faixa de pedestre, Parada de
veículo (motorista e o pedestre ele tem conhecimento) e Sinalizar que é
passagem de que ali o pedestre pode atravessar.
Sugeriu: Plano Municipal da Mata Atlântica integrado ao Plano Diretor 20162026, Carta de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, Revisão da utilização
da Perimetral para uso de transporte pesado – impedimento ao uso de
transporte pesado e Reunião com as universidades de Arquitetura para
discussão maior sobre o Conceito Urbanístico para Foz – decênio 20162026.
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FIGURA 21.: CONVITE AUDIÊNCIA PÚBLICA.

Fonte: Acervo Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu, 2015/2016.

FIGURA 22.: PÚBLICO PRESENTE NA AUDIÊNCIA PÚBLICA.

Fonte: Acervo Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu, 2015/2016.
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FIGURA 23.: PÚBLICO PRESENTE NA AUDIÊNCIA PÚBLICA.

Fonte: Acervo Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu, 2015/2016.

FIGURA 24.: PÚBLICO PRESENTE NA AUDIÊNCIA PÚBLICA.

Fonte: Acervo Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu, 2015/2016.
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FIGURA 25.: APRESENTAÇÃO DO PDM/FOZ PELO COORDENADOR DO PDM/FOZ, SR. LUIS
ANTONIO DA SILVA.

Fonte: Acervo Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu, 2015/2016.

FIGURA 26.: APRESENTAÇÃO DO PDM/FOZ PELO ARQUITETO, SR. CESAR AUGUSTO
GALEAZZE.

Fonte: Acervo Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu, 2015/2016.
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FIGURA 27.: PRONUNCIAMENTO DO SR. NILSON RAFAIN DURANTE AUDIÊNCIA PÚBLICA.

Fonte: Acervo Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu, 2015/2016.

FIGURA 28.: PRONUNCIAMENTO DO SR.

ALEXANDRE BALTAZAR DURANTE AUDIÊNCIA

PÚBLICO.

Fonte: Acervo Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu, 2015/2016.
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FIGURA 29.: PRONUNCIAMENTO DO SR. SADI BUZANELO DURANTE AUDIÊNCIA PÚBLICA.

Fonte: Acervo Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu, 2015/2016.

FIGURA 30.: PRONUNCIAMENTO DO SRTA. LUCIANA RIBEIRO DURANTE AUDIÊNCIA
PÚBLICA.

. Fonte: Acervo Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu, 2015/2016.
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FIGURA 31.: PRONUNCIAMENTO DA ARQUITETA ANA FLÁVIA MAGALHÃES PINTO DURANTE
AUDIÊNCIA PÚBLICA.

Fonte: Acervo Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu, 2015/2016.

FIGURA 32.: PRONUNCIAMENTO DA ARQUITETA PATRÍCIA ALVES DURANTE AUDIÊNCIA
PÚBLICA.

Fonte: Acervo Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu, 2015/2016.
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FIGURA 33.: PRONUNCIAMENTO DA ADVOGADA MARIA DO SOCORRO AMARAL DURANTE
AUDIÊNCIA PÚBLICA.

Fonte: Acervo Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu, 2015/2016.

FIGURA 34.: PRONUNCIAMENTO DA ARQUITETA MARIAM DAMIN DURANTE AUDIÊNCIA
PÚBLICA.

Fonte: Acervo Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu, 2015/2016.
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FIGURA 35.: PRONUNCIAMENTO DO ARQUITETO GILBERTO MONTEIRO BERCO DURANTE
AUDIÊNCIA PÚBLICA.

Fonte: Acervo Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu, 2015/2016.

1.2

AUDIENCIAS SETORIAIS
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1.2.1 6º AUDIÊNCIA PÚBLICA – 2016
No dia 07 de março de 2016, na Associação de Moradores do Morumbi II
de Foz do Iguaçu, realizou-se a sexta audiência pública de apresentação do Plano
Diretor Municipal -2016 de Foz do Iguaçu para a comunidade, com a seguinte pauta
de discussões:


Apresentação do Plano Diretor Municipal de Foz do Iguaçu-PR;



Diretrizes e proposições para o Desenvolvimento municipal;



Debates com a Sociedade Civil para sugestões e aprimoramento das

diretrizes e proposições apresentadas.

Ao final da apresentação os participantes deixaram sugestões conforme
anexos e tabela abaixo:
TABELA 6. SUGESTÕES DOS PARTICIPANTES – AUDIÊNCIA 6
Nome

Entidade

Clodoaldo Apodismo

Morumbi II

Aroldo Amboni

Morumbi

Aldari Fagundes

Morumbi

Edineia Aparecida

Morumbi

Glaci B. P. dos Santos

Associação de
Moradores de 1º
de Maio

João Andrade

Portal da Foz

Sugestão
Sobre transporte publico, dizendo que os ônibus são péssimos, as linhas
escassez, sem adaptação para deficientes físicos e ainda colocam placa
sinalizando ser adequado para PNE. Não tem nenhuma área de lazer perto do
Portal da Foz, assim como nenhum parque ou aproveitamento para o lazer. Na
Rua Parque Antártica, em que reside, há três deficientes físicos, não possui
adaptação para PNI, e necessária camada asfáltica ou que se cumpra a lei ou que
os vizinhos façam calçadas.
Afirmou ter construído sua casa e comercio, na Avenida Canindé, onde
antigamente era a melhor rua, porem o poder publico abandonou e o IPTU esta
altíssimo. A Avenida Canindé só existe porque a lei manda, obriga, precisa ser
alargada, no entanto, atualmente não se consegue porque mudou a lei sem
perguntar para ninguém. Hoje estão construindo em cima da rua. O poder publico
tem que investir, fazer na pratica. Sua sugestão e ampliação, alargamento, mudar
o sistema viário, fazer uma mão única, atualmente e mão dupla, e preciso tirarmos
do papel e colocar na pratica.
Questionou sobre a existência do relatório da ultima reunião do Morumbi II. Tem
que ser apresentado para a comunidade os relatórios do que foi discutido nas
audiências púbicas. A população desacreditou no plano diretor. Muitas coisas que
foram discutidas não saíram do papel.
Não tem disponibilidade nos postos de saúde de um medico neurologista, ela
possui constantemente convulsões, precisa de medicações fortes, porém, não tem
uma boa assistência.
Se um plano é revisado de 10 em 10 anos, deveria ter um acompanhamento e ser
verificado onde incluir a comunidade. Fica vago 10 anos para as pessoas
continuarem, tem que valorizar as comunidades, os presidentes das associações,
são voluntários, realmente incluir as comunidades pode ser uma ponte de ligação.
O espaço de área verde foi tomado, merece campo de futebol, estacionamento
para o pessoal do mercadinho, deve colocar a prefeitura em conjunto para buscar
uma forma de caminhar.
Disse que tem que acreditar, se não acreditar não tem como reivindicar. Participa
das ações porque acredita. Se a população não sonhar não e possível.
Reivindicou para o Portal da Foz, asfalto mais baratos, preço melhor com maior
prazo e construção de calcadas do Portal.
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João Batista

Morumbi

Ana Delia

Colégio Caique

Nilson Rafagnin

ONGS,
representantes
da cidade

Amilton Faguilhas

Morumbi

João Moacir de
Oliveira

Aldair Carvalho

Felipe
Valmir Barbosa da
Cunha

Jardim Europa

Jorge Luiz Sanches

Morumbi

José Aldecir Mafidi

Presidente do
Bairro Beverly

Airton F. da Silva

Morumbi

Clodoaldo Aparecido
da Silva

Morumbi
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Sugeriu que a Rua Canindé seja transformada em um calçadão comercial. O
bairro Morumbi e autossustentável, desde mercado a posto de saúde. A
arrecadação de impostos e grande.
Disse que do Jardim Itatiaia ate Morumbi I precisa de uma outra escola, já não
suporta atender toda demanda. Piscinas do colégio há 04 meses não funcionam
porque não e limpada, não tem professor, a creche que fica ao lado ainda não
funciona, qual o motivo? A creche tem problema na construção, não tem uma área
publica para fazer uma escola. O CMEI esta funcionando, mas não em pleno
funcionamento em virtudes de problemas jurídicos, questões legais, que precisam
ser sanadas.
Afirmou que pela primeira vez foi convidado nesse período de 3 anos para uma
reunião. Só conseguiram embargar a construção da segunda ponte por estar em
uma área turística. O Plano Diretor quando a gente controla tem resultados. Plano
Diretor que gera riquezas, que seja sustentável. O que e colocado no papel vira
documento, vai ser desenvolvido independente do prefeito.
É preciso ser tomado providencias em relação a Avenida Canindé e Mario Filho. O
Plano Diretor não pode ser algo a ser discutido de 10 em 10 anos, tem que ter um
fórum permanente para que a população tome decisões e participe. O Plano
Diretor não pode ser só o que planeja para o futuro, mas corrigir as
irregularidades. Ex: condomínios que favorecem alguns grupos. O Plano Diretor
vai apenas planejar o futuro ou corrigir também erros no passado? Se quisermos
fazer um plano atual precisa corrigir os erros passados. Outro exemplo são as
nascentes que não são vistas, que são usadas de forma irregular, muitas vezes as
pontes são usadas para jogar lixo. Acessibilidade tem que estar no Plano Diretor
de forma que o cadeirante possa circular, as ciclovias são usadas apenas pelos
esportistas, se os pontos das ciclovias não começarem nos bairros não tem valor,
tem que começar no bairro e terminar na cidade para dar acesso ir e vir, ser usado
como transporte para o trabalho. Existem coisas que não vão funcionar no futuro,
se não corrigir o passado. As coisas erradas eram somente construídas para
favorecer os riscos. Plano de mobilidade e coordenado pelo Foztrans e envolve
uma serie de fatores como taxis, ônibus, entre outros.
É preciso fazer asfalto e melhorar as galerias de água, próximo ao supermercado
Muffato tem problemas de alagamento.
Afirmou que em 1984 foi construída uma obra do SESI, fez um bom trabalho
durante sua gestão, há 10 anos foi entregue ao governo municipal, hoje esta
abandoado. Poderia dar andamento no problema da creche, ou salas de aula. A
população quer que a prefeitura retome aquele prédio repassado para o Corpo de
Bombeiros, mas que continua um lixo total. Que ponto pode chegar para retomar o
prédio estado (vai ser a sede dos bombeiros). Outro espaço e a agencia da Caixa
Econômica Federal. Questão entre a população e o gerente, e uma relação do
banco com a sociedade.
Sugeriu Melhoria das calçadas do portal, asfalto nas ruas conforme documentos.
Percebe a necessidade de revitalização, iluminação na Praça 7 de setembro, e
segurança na rua Canindé e área de lazer no Jardim Europa.
Sugeriu Revitalização Rua Canindé, da Praça 7 de setembro e da Rua Barão da
Serra Negra.
Solicitou asfalto para o bairro Beverly. A respeito do terreno da associação do
bairro que ainda não é deles, solicitou academia para idosos, pista de caminhada,
parque para as crianças, campo de futebol para os jovens e Multar terrenos
baldios.
Sugeriu policiamento na praça 7 de setembro para que possam usar diariamente o
espaço, hoje é cheio de maconheiros e vândalos.
Sugeriu trazer galeria pluvial para a Avenida Claudio Coutinho, melhorar o
transporte público, com transporte de qualidade para o portador de necessidades
especiais e fazer camada asfáltica e lombadas nas ruas, criação de área de lazer
no Morumbi III, portal e Morumbi II.
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FIGURA 36.: CONVITE AUDIÊNCIA PÚBLICA.

Fonte: Acervo Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu, 2015/2016.

FIGURA 37.: PÚBLICO PRESENTE NA AUDIÊNCIA PUBLICA.

Fonte: Acervo Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu, 2015/2016.
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FIGURA 38.: PÚBLICO PRESENTE NA AUDIÊNCIA.

Fonte: Acervo Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu, 2015/2016.

FIGURA 39.: PÚBLICO PRESENTE NA AUDIÊNCIA.

Fonte: Acervo Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu, 2015/2016.
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FIGURA 40.: PÚBLICO PRESENTE NA AUDIÊNCIA.

Fonte: Acervo Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu, 2015/2016.

FIGURA 41.: PÚBLICO PRESENTE NA AUDIÊNCIA.

Fonte: Acervo Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu, 2015/2016.
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FIGURA 42.: PÚBLICO PRESENTE NA AUDIÊNCIA.

Fonte: Acervo Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu, 2015/2016.

FIGURA 43.: PÚBLICO PRESENTE NA AUDIÊNCIA.

Fonte: Acervo Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu, 2015/2016.
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FIGURA 44.: PÚBLICO PRESENTE NA AUDIÊNCIA.

Fonte: Acervo Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu, 2015/2016.
FIGURA 45.: PÚBLICO PRESENTE NA AUDIÊNCIA.

Fonte: Acervo Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu, 2015/2016.
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FIGURA 46.:- PÚBLICO PRESENTE NA AUDIÊNCIA.

Fonte: Acervo Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu, 2015/2016.

FIGURA 47.: PÚBLICO PRESENTE NA AUDIÊNCIA.

Fonte: Acervo Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu, 2015/2016.
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FIGURA 48.: PÚBLICO PRESENTE NA AUDIÊNCIA.

Fonte: Acervo Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu, 2015/2016.
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1.2.2 - 7º AUDIÊNCIA PÚBLICA – 2016
No dia 08 de março de 2016, na Paróquia São Pedro, localizada na Rua Ernesto
Gayer nº 40, no bairro Três Lagoas, realizou-se a sétima audiência pública de
apresentação do Plano Diretor Municipal -2016 de Foz do Iguaçu para a
comunidade, com a seguinte pauta de discussões:
 Apresentação do Plano Diretor Municipal de Foz do Iguaçu-PR;
 Diretrizes e proposições para o Desenvolvimento municipal;
 Debates com a Sociedade Civil para sugestões e aprimoramento das
diretrizes e proposições apresentadas.

Ao final da apresentação os participantes deixaram sugestões conforme anexos
e tabela abaixo:
TABELA 7. SUGESTÕES DOS PARTICIPANTES – AUDIÊNCIA 7
Nome

Entidade

João Morales

Ass.VJS e MT

Germano

Três Lagoas

Gilberto Dias dos
Santos

Movimento Rede Vida

Amilton Farias

Rede

Nilson Rafagnin

Fundação Iguassu

Sugestão
Afirmou que a região tem uma carência muito grande de praças, precisa de
um terminal turístico que traga desenvolvimento para a região, dessa forma
aumentaria o fluxo e automaticamente traria recursos financeiros. Precisa de
iluminação adequada, pista para caminhada, espaço para famílias, tendo em
vista que a região recebe famílias de vários locais da cidade. Tem áreas que
precisam ser urbanizadas.
O lazer seria a prainha, os eventos da cidade acontecem no Centro de
Convenções, mas para a comunidade são vinte quilômetros de distancia. A
prainha é bonita, mas não sabe o que acontece lá, as barbaridades no
semáforo, prostituição, além de outros problemas, deve ser investido mais na
prainha, para resolver os problemas e tornar fonte de arrecadação. Não foi
planejado o crescimento da cidade, exemplo a Avenida Gramado da Vila ate o
posto de gasolina e avenida dupla, deveria ter uma ciclovia que se estenda
ate a prainha.
A cidade comemorou 100 anos de existência e faltou visão nesses 100 anos
da necessidade de uma passarela para pedestre, infraestrutura para o
cidadão, implantação de passarelas com grades no meio impedindo a
exposição a riscos, na BR temos vitimas fatais, quantas passarelas forem
necessárias deverão sem implantadas.
Contribuiu com a colocação do Sr. Gilberto em relação ao transito, há
semáforos em vez de passarelas, deve haver contribuição para os
cadeirantes, ciclistas e ser construído passarelas, uma pessoa com
necessidades físicas tem dificuldades de locomoção, depende dos gestores
fazerem alguma coisa pela população. O que falta e a forca política dos
gestores e deputados que representam a cidade, a Ecocataratas, por
exemplo, não contribui e paga-se alto pedágio. A população também precisa
tomar ciência do seu papel e pressionar.
A fundação iguassu tem missão de integração entre os povos e
desenvolvimento sustentável. Formam leis para integrar o Conselho das
Cidades. Melhor solução Avenida Centenário, proposta de um Rodoanel
controlando toda a metrópole internacional. Cinturão verde agrícola, fazer
parte de um programa regional dos três países. Propor na região Nordeste a
nomeação de representantes para serem interlocutores na associação de
moradores, acompanhar, fiscalizar o plano diretor. Compatibilizar o projeto da
segunda ponte com um projeto turístico internacional. Tem regulamento para
o plano diretor? Qual o papel do Conselho da Cidade no plano diretor?
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Associação de
moradores de Santa
Tereza

Valmor Maldonado

Tiago Iturriet

Jardim Dona Leila

Gilberto Silva dos
Santos

Movimento Cidade Unida

Amilton Farias

Rede Sustentabilidade

João Arce Morales

Daniel Possebar
Agenor Mirando

Ass. MMT
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A sinalização, as passarelas dificultam as pessoas entrarem e passar por elas,
como exemplo, Costa e Silva com a BR 277, existem projetos para evitar
acidentes? Também fez uso da palavra a Sra. Juliana Sigor, da Reserva do
Iguaçu, o Concidades não esta ativo, é importante o conselho das cidades
serem ativos. A inovação, diferença, mudanças começam na base e não em
cima, que represente ativamente e tenha voz ativa. Voltado a espaços
públicos para famílias, o que a cidade esta planejando?
Sobre a prainha de Três Lagoas, para o desenvolvimento foi investido em
revitalização. Neste ano foi feito a revitalização dos banheiros, a limpeza da
área comum, mas a participação da população, as pessoas que utilizam,
denunciando, é fundamental para que se possa ter um patrimônio da
comunidade. Referente à questão dos ambientes públicos de esporte e lazer,
na região doTrês Lagoas durante muito tempo foi comentado e cogitado para
esse lugar áreas esportivas. Começando pela área do Jardim Miranda, hoje
ela tem um campo de futebol secreto, durante muito tempo essas pessoas
não imaginavam que poderiam ter um espaço público e poderia ser utilizado
por toda a comunidade com as condições que tem. Nessas conversas com a
comunidade, a população abraçou e quando o poder público investe e a
população cuida, tem-se um ambiente sadio e saudável para que a própria
população possa usufruir. Ressaltou que em relação a lazer e esporte, tem na
região o clube de futebol da Vila Miranda, seguindo mais pra frente outro clube
de futebol e a área de lazer da Vila C, a alguns metros tem o Portobelo. No
Porto Belo, durante muito tempo tinha um espaço abandonado que as
pessoas faziam uso área comum até para tráfico de drogas, esses espaços
em comum tinham uso indevido, pela mídia e durante muito tempo isso foi
notícia. Hoje esse espaço está completamente revitalizado, esclarecendo que
todos esses ambientes estão sendo revitalizados com a participação da
população, alguns deles, como exemplo a Avenida Paraná, projeto todo
monitorado, também existe a vigilância através do acompanhamento da
Guarda Municipal que desempenha muito bem o seu papel e com a
participação da população, também tem o Parque Remador, um ambiente
comum onde os moradores da região do Porto Meira tinham um espaço
praticamente vazio e hoje pode-se considerar um espaço de esportes radicais,
inclusive o slackline, o skate e diversas novas iniciativas. Foi visto na
apresentação a região do Morumbi, a revitalização da Avenida Mario Filho é
uma coisa gigantesca que durante muito tempo as pessoas aguardaram por
isso, essas são algumas iniciativas, às vezes não adianta investir em novas
áreas de lazer e deixar abandonado o que foi feito durante muito tempo atrás.
Foi registrado pela Dr. Ana inclusive a sua sugestão, mas eu gostaria de fazer
essa ressalta comentar, deixar registrado que realmente existem iniciativas e
muitas dessas iniciativas agora pontuadas vão ser aprovadas pelo
planejamento e provavelmente logo virá o projeto ou alguma coisa nesse
sentido.
“Em relação à prainha, que acaba sendo uma das possíveis melhores áreas
para investimento aqui de Três Lagoas, do lado direito, se você olhar no dia a
dia da semana, tem lugares abandonados, ou melhor, não está tão
abandonado porque é de uso comum, de pessoas que vão lá fazer uso de
drogas, bebida, cachaça, entre outras substâncias ilícitas. Então do lado
direito ali realmente está abandonado o que acaba causando uma grande
insegurança da população de ir até ali e utilizar, o que acaba sendo realmente
uma área que poderia ser muito melhor aproveitada, foi antigamente a área
que a Itaipu usava pra fazer o passeio de alto nível, para o passeio de
Catamarã, os jogos daquele lado direito pra fazer os jogos da natureza, aquilo
lá também tá totalmente largado às traças, tá tudo realmente arrebentado,
levaram tudo que podiam de lá e não há nenhuma fiscalização, não há guarda
municipal, não há absolutamente nada de fiscalização no dia a dia da semana.
Sugeriu colocar no plano diretor o tanto de passarelas necessárias para
garantir a segurança dos pedestres na travessia da BR 277.
Sugeriu faixas de pedestres na BR com semáforos a qual facilitaria
cadeirantes e ciclistas.
Sugeriu revitalização dos espaços públicos, praças e criar novos espaços para
as famílias, potencializam o terminal turístico para se tornar um ponto turístico
internacional, dessa forma aumentaria o fluxo de pessoas na região,
desenvolvendo o comercio e a arrecadação, do bairro até o terminal com
ciclovias, pista de caminhada e iluminação.
Sugeriu farol de sinalização na Costa e Silva e BR 277 para melhor acesso.
Sugeriu a Duplicação da av. Gramado, e que a João Ricieri Maram continue
dupla, precisa-se de mais avenidas que ligue na BR. Parabenizou as
marginais na BR, pelas calçadas, com isso deu condições para os
empresários se estabelecerem nas margens da BR.
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FIGURA 49.: CONVITE AUDIÊNCIA PÚBLICA.

Fonte: Acervo Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu, 2015/2016.

FIGURA 50.: JOÃO MORALES FAZENDO SEU PRONUNCIAMENTO DURANTE SÉTIMA
AUDIÊNCIA PÚBLICA.

Fonte: Acervo Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu, 2015/2016.
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FIGURA 51.: SR. GERMANO FAZENDO SEU PRONUNCIAMENTO NA SÉTIMA AUDIÊNCIA
PÚBLICA.

Fonte: Acervo Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu, 2015/2016.

FIGURA 52.: SR. GILBERTO DIAS DOS SANTOS FAZENDO SEU PRONUNCIAMENTO NA
SÉTIMA AUDIÊNCIA PÚBLICA.

Fonte: Acervo Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu, 2015/2016.
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FIGURA 53.: SR. AMILTON FARIAS FAZENDO SEU PRONUNCIAMENTO NA SÉTIMA
AUDIÊNCIA PÚBLICA.

Fonte: Acervo Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu, 2015/2016.

FIGURA 54.: SR. NILSON RAFAGNIN FAZENDO SEU PRONUNCIAMENTO NA SÉTIMA
AUDIÊNCIA PÚBLICA.

Fonte: Acervo Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu, 2015/2016.
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FIGURA 55.: SR. DANIEL POSSEBAR FAZENDO SEU PRONUNCIAMENTO NA SÉTIMA
AUDIÊNCIA PÚBLICA.

Fonte: Acervo Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu, 2015/2016.

FIGURA 56.: SRA. JULIANA SIGOR FAZENDO SEU PRONUNCIAMENTO NA SÉTIMA
AUDIÊNCIA.

Fonte: Acervo Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu, 2015/2016.
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SR.

TIAGO
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FAZENDO

SEU

PRONUNCIAMENTO

AUDIÊNCIA.

Fonte: Acervo Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu, 2015/2016.
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1.2.3 8º AUDIÊNCIA PÚBLICA – 2016
No dia 09 de março de 2016, Paróquia Divino Espírito Santo, Localizada na
Rua dos Brilhantes nº 203, no bairro Porto Meira, Foz do Iguaçu, realizou-se a oitava
audiência pública de apresentação do Plano Diretor Municipal -2016 de Foz do
Iguaçu para a comunidade, com a seguinte pauta de discussões:
 Apresentação do Plano Diretor Municipal de Foz do Iguaçu-PR;
 Diretrizes e proposições para o Desenvolvimento municipal;
 Debates com a Sociedade Civil para sugestões e aprimoramento das
diretrizes e proposições apresentadas.

Ao final da apresentação os participantes deixaram sugestões conforme
anexos e tabela abaixo:
TABELA 8. SUGESTÕES DOS PARTICIPANTES – AUDIÊNCIA 8
Nome

Entidade

Elias

Arie

Igreja Evangélica
Quadrangular

Darci Tutcell

Reni Pereira

Prefeito municipal

Sugestão
Afirmou que o bairro tem muitas crianças desassistidas, precisa-se mais
educação. O custo de um funcionário para estar assistindo as crianças e bem
menor que depois na cadeia. No setor de infraestrutura o que acontece fora do
nosso alcance, chuva e alagamento na Avenida Safira. A estrutura que muitas
vezes não e vista, e precisa planejamento para drenar a água. Leovan, do
Profilurb I, se pronunciou agradecendo em nome da comunidade a construção
do asfalto e quadra de salão que há 28 anos estava abandonada.
Dizendo que foram agraciados por construírem 5 mi casas e terem a maior
invasão do Paraná, em torno de 30% das pessoas que estão la precisavam, o
restante não. Tem verbas do governo federal para concluir essas obras, e
preciso melhorar o bairro, construir casas populares e verificar o cadastro de
quem realmente precisa. Exemplo e o programa social que atendem 55 crianças
sem ajuda do governo, para poder participar tem que estar presente e se fazer
exemplo. Outro pronunciamento foi realizado pelo arquiteto Elias Lima da Silva,
dizendo que, precisa ser construído UPA na grande região do Porto Meira e ser
construído um terminal urbano e um destacamento da guarda municipal e a
construção de um estádio.
Dizendo que onde mora e esquina do Colégio Vinicius de Moraes onde passa
manilha de água fluvial, problema de escoamento de água que não tem para
onde ir, qualquer chuva já entope. Como atinge diretamente as crianças, as
famílias que estão no local, e uma urgência a ser resolvida. Localiza-se na Rua
Água Marinha com Jasmim, bem na esquina.
Abordou sobre os questionamentos levantados, não se asfalta a chuva sem ter
solução da chuva, invasão de uns 40% do Bubas, foram buscar pessoas de
varias regiões para invadir, em três dias depois foram se queixar. Pior tragédia
ambiental, epicentro, construção para acomodação ou reassentamento que seja
permitido 4 a 6 pessoas, criação de uma ZEI, novo zoneamento, edificação
mesmo para reassentamento social. Prédios se tiver interesse social pode ser
edificado de 4 a 6 andares. Serão construídos UPA na região do Porto Meira e
Morumbi. Existem investimentos e parcerias PPP, porque a empresa traz
investimentos.
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Ouro Verde

Vanderlei

Elias Lima da
Silva
Edilaine Martin
Darci Rulraff
Antonio C.
Schomald
Alam

Sohabe
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Falou sobre os transgênicos os handicaps que vão para o Rio Iguaçu e
contaminam os peixes, pode ser considerado de utilidade publica, existe área de
amortecimento, lei federal, observância, já que a policia militar esta na área de
10km, proibição de culturas ate 10cm.
Afirmou que leva muitas pessoas para o UPA e Morumbi. Os atendimentos nos
postos de saúde, qualificação dos atendentes esta complicado, precisa
refinamento para as pessoas que atendem nos postinhos.
Fez as seguintes solicitações: uma UPA, para a região, um terminal urbano, um
destacamento da guarda municipal, destacamento do corpo de bombeiros,
atenção da guarda municipal na Ana Rouver, construção de um estádio no Porto
Meira e questão especial sobre a mobilidade urbana.
Sugeriu a instalação de um banco no Porto Meira na Av. Morenitas.
Sugeriu que fosse feito o escoamento da rua Yasmin com Água Marinha, que é
próxima ao colégio Vinicius de Moraes.
Sugeriu a construção de um hospital no Porto Meira, mais médicos na saúde e
pavimentação.
Sugeriu recapeamento do Sohab, melhoria na área da saúde, farmácia no posto
do Profilurbe I e mais médicos para atender.

FIGURA 58.: CONVITE AUDIÊNCIA PÚBLICA .

Fonte: Acervo Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu, 2015/2016.
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FIGURA 59.: PÚBLICO PRESENTE NA OITAVA AUDIÊNCIA.

Fonte: Acervo Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu, 2015/2016.

FIGURA 60.: PÚBLICO PRESENTE NA OITAVA AUDIÊNCIA.

Fonte: Acervo Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu, 2015/2016.
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FIGURA 61.: APRESENTAÇÃO DO PDM/FOZ PELA DRA. ANA BIESEK.

Fonte: Acervo Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu, 2015/2016.

FIGURA 62.: PRONUNCIAMENTO PÚBLICO REALIZADO PELO SR. ELIAS.

Fonte: Acervo Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu, 2015/2016.
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FIGURA 63.: PRONUNCIAMENTO PÚBLICO REALIZADO PELO SR. LEOVAN.

Fonte: Acervo Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu, 2015/2016.

FIGURA 64.: PRONUNCIAMENTO PÚBLICO REALIZADO PELO SR. ARIEL.

Fonte: Acervo Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu, 2015/2016.
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FIGURA 65.: PRONUNCIAMENTO PÚBLICO REALIZADO PELO SR. ELIAS LIMA DA SILVA.

Fonte: Acervo Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu, 2015/2016.

FIGURA 66.: PRONUNCIAMENTO PÚBLICO REALIZADO PELO SR. DARCI TUTCELL.

Fonte: Acervo Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu, 2015/2016.
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FIGURA 67.: PRONUNCIAMENTO PÚBLICO REALIZADO PELO SR. ROGÉRIO LANG.

Fonte: Acervo Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu, 2015/2016.

FIGURA 68.: PRONUNCIAMENTO PÚBLICO REALIZADO PELO SR. VANDERLEI.

Fonte: Acervo Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu, 2015/2016.
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1.2.4 9º AUDIÊNCIA PÚBLICA – 2016
No dia 10 de março de 2016, CCI – Centro de Convivência do Idoso, localizado
na Rua Piquiri nº 940, na Praça da Bíblia, Foz do Iguaçu, realizou-se a nona
audiência pública de apresentação do Plano Diretor Municipal -2016 de Foz do
Iguaçu para a comunidade, com a seguinte pauta de discussões:


Apresentação do Plano Diretor Municipal de Foz do Iguaçu-PR;



Diretrizes e proposições para o Desenvolvimento municipal;



Debates com a Sociedade Civil para sugestões e aprimoramento das
diretrizes e proposições apresentadas.

Ao final da apresentação os participantes deixaram sugestões conforme
anexos e tabela abaixo:
TABELA 9. SUGESTÕES DOS PARTICIPANTES – AUDIÊNCIA 9
Nome

Entidade

Carlos Jose Fae

Jardim São Paulo

Candido de
Delpino

Libra I

Mafalda Dias

Cohapar

Ivanir Coniran

Cohapar

Janete Peliser
de Medina

SMEL

Maria Luiza
Machado

Campos do Iguaçu

Sugestão
Enfatizou que tem alguns empecilhos para chegar ate o centro e são áreas
teoricamente invadidas. Sugeriu estudos nas avenidas como Felipe Wandscher,
Jardim São Paulo, que hoje e cortado por 43 ruas, tem somente duas ruas
asfaltadas. Também tem os problemas de alagamento do São Luis, problema de
organização, e necessário canalizar essa água.
Sugeriu mudança na lei do Plano Diretor, alterando o atual plano de edificação de
prédios de 8 andares para 18 andares, do centro até a região do Jd. São Paulo.
Sugeriu alterar o Plano Diretor nas regiões e bairros que são residenciais, em
bairros e regiões comerciais e além de residenciais, no plano e região do Jardim
São Paulo, Morumbi e bairros próximos pelo motivo de dar condições de
crescimento e sustentação destes bairros/ regiões.
Que mora ao lado do Posto de Saúde, porém faz nove anos que ninguém arruma a
rua. Em junho de 2014 fizeram a Paranapanema, começaram a fazer a Itauna, teve
muita chuva e largaram a obra inacabada. O asfalto deteriorou, tem que fazer tudo
de novo, na Rua Jorge Sanways já esta sendo feito a ponte.
Solicitou melhoria para o Centro de Convivência do Idoso referente à ventilação,
banheiros, cozinhas liberadas, buscar diminuir taxa de analfabetismo, existem cerca
de 8 a 10% de analfabetos idosos em Foz do Iguaçu, espaço sem piscina, precisa
atender as demandas dos PNE, levar em consideração que o idoso não tem mais
tempo, e para ontem.
Sugeriu adequar o acesso para as pessoas idosas, ao Centro de Conveniências
Afra Roth de Foz do Iguaçu nas avenidas Piquiri e Por do Sol; precisa no CCI Afra
Roth de melhorias: ventilação, som, cozinha, banheiros apropriados, funcionários,
cursos, empoderamento da leitura e escrita e construção de uma piscina específicas
para as pessoas idosas;
Afirmou que em frente da panificadora já aconteceu vários acidentes, há uma
resistência, desenvolvimento da cidade no bairro e a ponte da rua não esta parada.
Solicitou melhoria da instalação destinada aos idosos e demais pessoas,
revitalização da Praça da Bíblia, mudança da academia a céu aberto, sinalização de
transito, demarcações municipais para pedestres, placas indicando o local, faixa
elevada na avenida, colocar tartarugas na rua para evitar a grande quantidade de
acidentes.
Sugeriu alinhamento das calçadas na Av. República Argentina, seguindo um padrão
uniforme; revitalização do bosque; alargamento da Por do Sol com partes de
caminhada e ciclovias; sistema de sinalização a facilitar com segurança a passagem
de pedestres; normatização para o plantio de árvores; reforço a sugestão do colega
Tiago sobre as melhorias na Felipe Wantscher a partir do Super Consalter;
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Jd. São Paulo

Altair Barrete

Jairo Moura

Advogado

Ana Rosa da F.
Barreiro

Conapar II

Izalino Tomé

Cohapar II

Noel Dias
Duarte

Associação Polícia

Tiago Iturriet

IIP

Thiago Dutra
Santi
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Sugeriu modificar o Plano Diretor nas regiões/bairros que são estritamente
residenciais, em comerciais e residenciais para que haja desenvolvimento da região
que compreende Jardim São Paulo, Morumbi e outros próximos.
Representante de um grupo empresarial com intenção de investir na construção
civil, mais especificamente na verticalização, porém a atual legislação permite a
construção de 08 (oito) pisos, onde inviabiliza possuir um imóvel no início da Av.
Felipe Wandscher, mais especificamente próximo ao rio Boyci. Assim seria melhor
atrair investimentos, e que a lei permita a construção de edificações de 18 pisos na
extensão de toda a avenida, ou no mínimo até a Av. João Paulo Segundo.
Sugeriu a modificação do Plano Diretor na verticalização da Av. Felipe Wandscher,
em toda sua extensão ou até a Av. João Paulo Segundo (Jardim São Paulo)
passando dos atuais 8 andares para 18 andares.
Sugeriu o alargamento Tibagí/Piquiri; duplicação total da Av. Por do Sol, terminação
com encontro da Av. Jules Rimet, ciclovia, pista para pedestres; padronização
calçadas pedestres, recuo para ônibus, Av. República Argentina sinalização vertical
e horizontal, arborização adequada; revitalização do Rio Boicy, retiradas e a
recolocação de pessoas das áreas invadias; manutenção do bosque do Libra,
colocação de espécies nativas, retiradas de espécies exóticas; ciclovias; redes de
captação adequadas e segurança;
Sugeriu a modificação do Plano Diretor na verticalização de edificações na Av.
Felipe Wandscher dos atuais 8 pavimentos para 18 pavimentos, vindo do centro até
o bairro Jd. São Paulo.
Sugiro que se inclua no Plano Diretor, as aberturas das ruas: Jorge Sanwais, desde
o centro até o Jd. Dona Fátima Osman, e também a Rua Bartolomeu de Gusmão, e
que inclua no Plano Diretor a abertura da avenida Por do Sol, na altura do colégio
Jorge Schimmelpheng até a República Argentina, bem como a revitalização dessa
avenida até a altura do ginásio de esportes Costa Cavalcante.
Sugeriu a urbanização e alargamento na av. Felipe Wandscher, asfaltamento
reforçado da mesma e pista de pedestre a partir do mercado Consalter, visto que
leva a uma das áreas de maior valorização da cidade devido ao turismo cultural,
intelectual, de educação. É importante tapar os buracos.
Sugeriu no final da av. Felipe Wandscher até os condomínios próximos ao Ceaec,
falta acostamento, asfalto e ciclovia. A Avenida está cheia de buracos e vem
acontecendo acidentes.

FIGURA 69.: CONVITE AUDIÊNCIA PÚBLICA.

Fonte: Acervo Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu, 2015/2016.
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FIGURA 70.: PÚBLICO PRESENTE NA NONA AUDIÊNCIA.

Fonte: Acervo Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu, 2015/2016.

FIGURA 71.: - PRONUNCIAMENTO DA PROFESSORA MAFALDA DIAS.

Fonte: Acervo Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu, 2015/2016.
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FIGURA 72.: PRONUNCIAMENTO DO SR. CANDIDO DE DELFINO, LIBRA I.

Fonte: Acervo Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu, 2015/2016.

FIGURA 73.: PRONUNCIAMENTO DA SRA. IVANIR CONIRAN, PRESIDENTE DO COHAPAR.

Fonte: Acervo Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu, 2015/2016.
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FIGURA 74.: PRONUNCIAMENTO DA SRA. JANETE PELISER DE MEDINA, CCI.

Fonte: Acervo Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu, 2015/2016.

FIGURA 75.: PÚBLICO PRESENTE NA NONA AUDIÊNCIA.

Fonte: Acervo Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu, 2015/2016.
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FIGURA 76.: PÚBLICO PRESENTE NA NONA AUDIÊNCIA.

Fonte: Acervo Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu, 2015/2016.

FIGURA 77.: SR. TIAGO ITURRIET REALIZANDO SEU PRONUNCIAMENTO NA NONA
AUDIÊNCIA.

Fonte: Acervo Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu, 2015/2016.
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FIGURA 78.: PÚBLICO PRESENTE NA PRIMEIRA AUDIÊNCIA.

Fonte: Acervo Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu, 2015/2016.
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1.2.5 10º AUDIÊNCIA PÚBLICA – 2016
No dia 17 de março de 2016, Associação dos Moradores e Amigos do Jardim
Karla, Jardim Laranjeiras e Jardim Petrópolis - AKLP, na região da Vila A, localizada
na Rua Beto Gonçalves nº 550, em Foz do Iguaçu, realizou-se a décima audiência
pública de apresentação do Plano Diretor Municipal -2016 de Foz do Iguaçu para a
comunidade, com a seguinte pauta de discussões:


Apresentação do Plano Diretor Municipal de Foz do Iguaçu-PR;



Diretrizes e proposições para o Desenvolvimento municipal;



Debates com a Sociedade Civil para sugestões e aprimoramento das
diretrizes e proposições apresentadas.

Ao final da apresentação os participantes deixaram sugestões conforme
anexos e tabela abaixo:
TABELA 10. SUGESTÕES DOS PARTICIPANTES – AUDIÊNCIA 10
Nome

Entidade

Ricardo Mocelim

Associação de
Moradores AKLP

Sugestão
Iniciou sua fala agradecendo o secretario de Planejamento, o Sr. Walter
Schoroeder por você ter ido ate a associação realizar audiência publica, e
enfatizou a importância de ter mais pessoas participantes, tendo em vista a
importância do plano diretor, e por ser a primeira oportunidade na comunidade.
Em primeiro lugar o que precisa ser feito é abrir a Avenida Belo Horizonte, que
foi reduzida em um metro e meio, impossibilitando a passagem quando tem dois
carros estacionados. Precisa recapear a Avenida Porto Alegre urgentemente,
aliás, todo bairro está um buraco só, primeiramente precisa fazer asfalto, ligar
esses calçamentos no Jardim Estrela, Paraná, Belvedere I e II, abrir a ponte
urgentemente, e abrir essa Paraná saindo na universidade, na Unioeste e Unila
e abrir uma segunda pista ligando a Avenida Maceió ao Jardim Petrópolis ao
Ipê, considerando que só tem uma pista e tem lugar pra fazer a segunda, o ideal
seria a duplicação da Avenida Maceió. Urgentemente precisa ser feito uma
trincheira no CTG Charrua ou um viaduto, antes da Ecovia Cataratas entregar a
gestão que será em 2021, o acesso nos horários de pico são bem complicados,
é difícil e muito perigoso um acidente, mudar o bairro para residencial, colocar
prédio de quatro ou oito andares no mínimo, não deixar só sobradinho, 2 pisos,
3 pisos. O rio Santa Rosa, precisa ser analisado urgentemente, canalizar ele,
deixar bonitinho, pra dar uma vida. Precisa urgentemente ser aberto mais
creches na região e colocar pra funcionar, reformar a escola estadual Paganoto,
captar recursos federais, precisa ser retirado às mangueiras e fazer um novo
ajardinamento com árvores baixas, plantar ipê roxo, o amarelo, deixar cinco a
dez metros longe das casas. Foi conseguido através do governo estadual,
campo suíço de grama sintética, porém, há necessidade de reforma do posto
velho onde serve de sala, escola pra tocar violão, corte de cabelo, clube de
mães, sala de recreação pra terceira idade. O pronunciamento seguinte foi do
Vereador Homogêneo que abordou sobre o plano diretor, dizendo que
acompanha esses trabalhos há muitos anos, e a cidade foi projetada com vinte,
trinta mil habitantes e hoje tem trezentos mil. O que tem que ser feito nessa
cidade é mobilidade urbana, essa é a importância do plano diretor que é projetar
a cidade como um todo aí pra oito, dez anos. O pronunciamento seguinte foi
feito pelo Sr. Almerindo Peixoto, membro da diretoria e coordenador do
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Genivaldo Roberto

Jardim Itaipu

José Maria

Jardim Carla

Ana Laura

Maria Luzia Machado

Nelci
Thiago

Gloria

Genivaldo Norberto

Associação de
Moradores Jardim
Itaipu

Elis de Oliveira Gomes

AKLP

Clovis Antonio Bertol

Centro
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conselho local de saúde da região, moro em Foz nesta região desde 1982, um
dos pioneiros. A Avenida Florianópolis é formulada pela casa Paraguaia, deve
no planejamento ser aberta, recapear, noticiar o loteador, quem vai vender os
lotes, tendo em vista que lá não mora ninguém, uma região populosa, tem que
pegar o ônibus pra ir na Vila C te dar a volta lá, quando tem saída pela nova
Andradina, porque estão abrindo agora, uma briga antiga. Hoje tem a Maceió
que tem o mesmo problema, fizeram e está abandonada, buraco pra todo lado,
é intransitável, na Garibaldi, deve ser projetado uma ciclovia, e preciso trabalhar
melhor na região norte, Vila C.
Sugeriu recape asfáltico de todos os bairros da AKLP, abertura da Avenida
Paraná até Unioeste, duplicação da Maceió até Jardim Ipê, viaduto do Charrua
imediato, alargamento da Avenida Belo Horizonte e construção de UPA na Vila
C, urgente.
Questionamento: existe alguma obra que vai beneficiar a região? Se já foi feito
o pedido de usucapião, região do bairro ate o Jardim Itaipu e se a avenida.
Paraná vai beneficiar a vila C? Será resolvido os problemas da canalização da
água?
Sugerindo a realização de um trabalho nas ruas, que seja colocado placas de
sinalização, solicitar aos empresários que fazem entrega nas ruas e ao poder
público, meio ambiente, para resolver a situação e abrir a Avenida Florianópolis.
Questionamento: como ira ficar daqui a 10 anos as ruas da cidade com as
arvores que tomam conta dessas ruas, que não da para trafegar caminhões de
mudanças, fretes e entrega das lojas, as arvores estão destruindo todas as
caminhonetes que passa nas ruas.
Enfatizando a necessidade de resolver o quadrilátero, todas as ruas do
quadrilátero precisam ser revistas, verificar os alagamentos existentes,
zoneamento, sinalização. Há uma deficiência total na Republica Argentina
relacionado ao estacionamento, fiscalização dos empresários que estão
construindo. Partindo disso, consegue-se um bom zoneamento, pista de
caminhada, ciclismo, bosque, ampliação da Rua Tibagi, revitalizar o Bosque do
Livro, palmeiras, verificar a Rua Carijós que não tem drenagem e trafego
altíssimo.
Sugeriu a revitalização do bosque do Por do Sol, engenharia de trafego, em
relação aos pedestres, inteligência para definir melhor o fluxo da cidade,
também enfatizou que a Republica Argentina não tem estacionamento, portaria
de lei para uso da calcada, área de estacionamento permanente, precisa ser
dado uma atenção para essa situação.
Questionamento: se a ponte da Princesa Isabel e Republica Argentina consta no
plano diretor e como esta a situação das duas pontes.
Sugeriu a melhorar o asfalto e a pista para pedestres do trajeto que segue a
Avenida Felipe Wandscher, seguindo em direção ao Centro de
Consciênciologia.
Sugeriu melhorar a parte fluvial da Avenida Padilha, passando pelo bueiro,
melhorar a iluminação na João Paulo II, tendo em vista que a noite tem pouca
iluminação, construir academia na associação da Rua Ipiranga conforme
prometido. Algumas propostas foram apresentadas de forma escrita.
Sugeriu criação de Lei de regularização dos loteamentos irregulares.
Sugeriu construir prédios e usar mão de obra local, disponibilizar posto de saúde
e médicos, construir passarela e não acabar como matagal em área verde e
técnica.
Sugeriu a verticalização nas avenidas principais da Vila A, considerar as vagas
de estacionamento de no mínimo duas vagas por apartamento, estacionamento
na Avenida Silvio Américo Sasdelli (diagonal), remoção dos Eucaliptos no
cinturão verde, criando praças e recreação, alargamento das ruas Belo
Horizonte e Porto Alegre, verticalizar as Avenidas principais dos bairros, AKLP,
Vila C e regiões e projetos de mobilidade urbana e revisão da arborização.
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FIGURA 79.: CONVITE AUDIÊNCIA PÚBLICA.

Fonte: Acervo Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu, 2015/2016.

FIGURA 80.: PÚBLICO PRESENTE NA DÉCIMA AUDIÊNCIA.

Fonte: Acervo Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu, 2015/2016.
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FIGURA 81.: PRONUNCIAMENTO PÚBLICO DO SR. RICARDO MOCELIM, PRESIDENTE DA
AKLP.

Fonte: Acervo Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu, 2015/2016.

FIGURA 82.: PRONUNCIAMENTO PÚBLICO DO SR. ALMERINDO PEIXOTO.

Fonte: Acervo Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu, 2015/2016.
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FIGURA 83.: PRONUNCIAMENTO PÚBLICO DO SR. GENIVALDO NORBERTO, PRESIDENTE
ASS. JARDIM ITAIPU.

Fonte: Acervo Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu, 2015/2016.

FIGURA 84.: PRONUNCIAMENTO PUBLICO DO SR. JOSE MARIA, DO JARDIM KARLA.

Fonte: Acervo Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu, 2015/2016.
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1.2.6 11º AUDIÊNCIA PÚBLICA – 2016
No dia 05 de outubro de 2016, na Câmara de Vereadores de Foz do Iguaçu,
realizou-se a décima primeira audiência pública de apresentação do Plano Diretor de
Desenvolvimento Integrado Sustentável – PDDIS/2016 de Foz do Iguaçu,
apresentada pelo Secretário Municipal de Planejamento e Coordenador do
PDDIS/2016 Arquiteto e Urbanista Ricardo Albuquerque, para a comunidade com a
seguinte pauta de discussões:


Apresentação das Diretrizes e Proposições para o Desenvolvimento

municipal;


Debates com a Sociedade Civil e Organizada para sugestões e

aprimoramento das diretrizes e proposições apresentadas.

www.pmfi.pr.gov.br

Ano XX

Diário Oficial Nº 3.132 de 07 de agosto de 2017

Página 402 de 581

FIGURA 85.: - CONVITE AUDIÊNCIA PÚBLICA.

Elaboração: Secretaria Municipal de Planejamento e Captação de Recursos de Foz do
Iguaçu/2016.
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FIGURA 86.: - DIVULGAÇÃO DA AUDIÊNCIA PÚBLICA
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FIGURA 87.: SLIDES DA APRESENTAÇÃO DA AUDIÊNCIA

Elaboração: Secretaria Municipal de Planejamento e Captação de Recursos de Foz do
Iguaçu/PR, 2016.
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Elaboração: Secretaria Municipal de Planejamento e Captação de Recursos de Foz do
Iguaçu/PR, 2016.
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Elaboração: Secretaria Municipal de Planejamento e Captação de Recursos de Foz do
Iguaçu/PR, 2016.
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Elaboração: Secretaria Municipal de Planejamento e Captação de Recursos de Foz do
Iguaçu/PR, 2016.
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Elaboração: Secretaria Municipal de Planejamento e Captação de Recursos de Foz do
Iguaçu/PR, 2016.
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Elaboração: Secretaria Municipal de Planejamento e Captação de Recursos de Foz do
Iguaçu/PR, 2016.
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Elaboração: Secretaria Municipal de Planejamento e Captação de Recursos de Foz do
Iguaçu/PR, 2016.
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Elaboração: Secretaria Municipal de Planejamento e Captação de Recursos de Foz do
Iguaçu/PR, 2016.
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Elaboração: Secretaria Municipal de Planejamento e Captação de Recursos de Foz do
Iguaçu/PR, 2016.
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Elaboração: Secretaria Municipal de Planejamento e Captação de Recursos de Foz do
Iguaçu/PR, 2016.
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FIGURA 88.: LISTAS DE PRESENÇA.
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FIGURA 89.: FICHAS DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO DEBATE
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FIGURA 90.: PREFEITA INTERINA IVONE BAROFALDI FAZENDO A ABERTURA DA AUDIÊNCIA
PÚBLICA

Fonte: Departamento de Comunicação da Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu, 2016.

FIGURA 91.: PREFEITA INTERINA IVONE BAROFALDI FAZENDO A ABERTURA DA AUDIÊNCIA
PÚBLICA

Fonte: Departamento de Comunicação da Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu, 2016.
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COORDENADOR

DO

PDDIS//0016, ARQUITETO E URBANISTA RICARDO ALBUQUERQUE APRESENTANDO O
PDDIS/2016 À COMUNIDADE

Fonte: Departamento de Comunicação da Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu, 2016.

FIGURA 93.: PÚBLICO PRESENTE NA AUDIÊNCIA

Fonte: Departamento de Comunicação da Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu, 2016.
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FIGURA 94.: PÚBLICO PRESENTE NA AUDIÊNCIA

Fonte: Departamento de Comunicação da Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu, 2016.

ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA

Ricardo Albuquerque: Está audiência está sendo realizada na data de hoje, com a
finalidade de apresentar dados, subsídios, informações, sugestões e como absorver criticas e
propostas referentes ao plano diretor de desenvolvimento integrado sustentável 2016.
Foram convidados a participar desta audiência a sociedade civil organizada, órgãos
públicos, autoridades constituídas, entidades representativas da sociedade, setores interessados na
área objeto da discussão, bem como todo e qualquer cidadão que se interessa pelo tema.
A audiência será realizada com exposição e debates orais, na forma disciplinada nesse
regulamento, sendo facultada apresentação de questionamentos através de perguntas escritas.
Caberá ao secretario municipal de planejamento na condição de presidente da audiência a condução
dos trabalhos do debate nos termos definidos nesse regulamento. São deveres nossos garantir a
palavra de todos os participantes inscritos, assim como expositores técnicos convidados, manter sua
imparcialidade dentro do processo para uma boa apresentação. Então eu passo primeiramente à
palavra a prefeita e depois eu passo a palavra para os demais membros.
Prefeita Ivone Barofaldi: Ricardo, eu quero agradecer a presença de todos, boa noite
muito especial a vocês, mas eu gostaria Ricardo, de primeiro passar, depois eu falo tá.
Ricardo Albuquerque: Eu gostaria também que fizesse parte da mesa, o arquiteto Leandro
Costa representando a Associação Comercial de Foz do Iguaçu.
Bom, na verdade vamos fazer a exposição do plano diretor, antes lembrando a todos que
tem uma lista ai, que pode fazer a inscrição para depois fazer seus questionamentos ou até mesmo
fazer perguntas que podem ser dirigidas a gente, esclarecer em algum sentido.
Bom, o que é o plano diretor? Na verdade, conceitualmente o plano diretor o próprio nome
já diz, plano, pressupõe planejamento, diretor, pressupõe, direção, rumo. Então nosso plano diretor
ele é um instrumento de planejamento que busca analisar todos os aspectos que influência o meio
que a gente vive, ou seja, aspectos ambientais, aspectos sociais, aspectos territoriais, aspectos
econômicos visando um melhor aprimoramento, cada vez mais o nosso modo de vida.
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Prefeita Ivone Barofaldi; Ricardo, muito obrigado. Quero pedir desculpa antecipado da
minha pressa é que eu tenho realmente um compromisso já agendado. Eu queria que você passasse
primeiro Ricardo, eu quero fazer alguns agradecimentos aqui, antes de tudo eu quero dar boa noite
pra vocês. Queria agradecer todos os presentes, os convidados, principalmente a população geral,
que merece ter uma cidade em pleno desenvolvimento e uma qualidade de vidas para todos, gostaria
de nominar todas as pessoas, entidades que participarão dessa elaboração desse plano, mas para
não me alongar nesse comentário, vou citar apenas alguns, que por si só já representam todos os
demais.
Inicialmente agradeço ao secretario de planejamento Ricardo Albuquerque, que nos últimos
dois meses e meio, Ricardo que você esteve trabalhando comigo, foi totalmente restaurada a
secretaria em tempo recorde, com o apoio de todos os demais secretários municipais, conseguiu
traçar uma linha de desenvolvimento para a cidade para os próximos dez anos. Não posso deixar de
mencionar também a participação efetiva de dezenas de entidades aqui representadas, pelo
CODEFOZ, o Conselho de Desenvolvimento de Foz do Iguaçu, através do seu representante
representado aqui Roni Temper, representando o Dimas, também responsável pelo Fundo Iguassu,
peça fundamental na contratação de uma empresa de consultoria que nos ajudou neste trabalho, a
pessoa do Piola, agradecer aqui a presença do Leandro da Associação Comercial, hoje como
presidente da Associação. Também é muito importante a participação da Câmara dos vereadores,
que eu aqui menciono na pessoa do Duso, eu queria pedir perdão a vocês, por ele não estar
presente, eu vou agradecendo a pessoa de todos os nossos representantes aqui, que foi muito
importante a presença de todos, a participação de todos nesse trabalho.
Senhoras e senhores, a Prefeitura de Foz do Iguaçu, por meio da Secretaria de
Planejamento e Captação de Recursos, realiza hoje, 05 de outubro de 2016, essa audiência publica,
para apresentação da proposta de revisão do Plano Diretor do município. Audiência publica faz parte
do trabalho de revisão do Plano Diretor Municipal, realizada pela prefeitura. Este processo começou
em 1975, quando Foz do Iguaçu ganhou um plano de desenvolvimento urbano, elaborado pela
Universidade Federal do Paraná a pedido da Usina de Itaipu. A partir do núcleo urbano existente
naquela época, a cidade ganhou estrutura viária, que resultou no traçado das principais avenidas da
cidade, que são elas Avenida Jk, Republica Argentina, Paraná, Jorge Schimmelpfeng e Costa e Silva.
Já o primeiro Plano Diretor é datado de 1991e foi atualizado em 2006. O plano da década de 90, ele
relacionou e estruturou o crescimento ordenado da cidade. Foram previstas ações em todas as áreas
estruturantes como, saúde, educação, saneamento, obras, políticas urbanas e o bem estar social.
Lógico que nem tudo o que foi previsto, foi executado ou por falta de orçamento, ou por problemas
jurídicos, ou até mesmo por falta de interesse de alguns gestores. A revisão do Plano Diretor
Municipal em 2016, que apresentamos hoje, visa o planejamento de expansão e desenvolvimento da
cidade para os próximos 10 anos, durante este processo de revisão, anteriormente foram realizadas
audiências publicas junto aos diferentes seguimentos da sociedade iguaçuense, como associações
comerciais, industrial. A ACIFI, CODEFOZ, COMTUR, órgãos do governo e autoridades, também com
a comunidade nos bairros, nas pré conferencias, a fase dos debates visou o embasamento legal do
plano diretor, para elaboração do projeto de lei, que deverá ser encaminhado para o legislativo, bem
como os principais projetos que deverão nortear a expansão urbana do município.
Como disse no inicio, nossa intenção é melhorar a qualidade de uma vida, de todos os
moradores através da urbanização e ações sociais e ambientais. Uma das metas principais é tentar
unir o uso do solo ao transporte urbano, e ao sistema viário. Assim poderemos aproximar as regiões
mais periféricas da cidade das funções primordiais, para que todos possam usufruir dos benefícios.
Peço que todos analisem as propostas, debatam, aprovem este plano. Lembrem-se que
uma cidade turística como Foz do Iguaçu, só é boa para os visitantes quando é melhor ainda para os
habitantes. Eu quero que vocês participem desse Plano diretor, vocês tem todo direito de falar, de
palpitar, de dizer o que nós realmente viemos aqui pra dizer com muita humildade, com um Plano
Diretor feito em 2 meses e meio, com muito trabalho. Eu achei muito necessário porque estão
completando 10 anos, nós não podíamos deixar passar em branco, por isso gente eu quero
agradecer vocês aqui presentes, todos vocês que estão aqui presentes, e dizer a vocês que poderia
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ser melhor? Poderia. Poderia ser pior? Poderia. Poderia não ter sido feito também, mas compromisso
meu, é que dentro dos 10 anos fosse apresentado e dentro desses 2 meses e meio que eu participei,
aqui está sendo apresentado um Plano Diretor que foi feito com muito sacrifício, muitas horas de
estudo e muitas tardes que poderíamos estar em casa, nós estávamos reunidos formatando esse
trabalho. Por isso mesmo, quero agradecer mais uma vez, a presença de todos os vereadores aqui
presentes e de vocês principalmente que cuidam da nossa cidade e comandam essa cidade, nós
somos apenas gestores, vocês tem todo direito de cobrar e dizer onde nós erramos e onde nós
acertamos e nós procuramos sempre acertar.
Gente, uma boa noite, muito obrigada, fiquem com Deus e espero satisfazer vocês no que
apresentamos, se for necessário voltamos a apresentar novamente.
Ricardo Albuquerque: Estamos falando das questões de definição, as obrigatoriedades, a
obrigatoriedade do Plano Diretor, em 1988, as cidades acima de 20 mil habitantes, são obrigados a
fazer seus planos diretores. O Estatuto das Cidades que venho em 2001 também determina alguns
instrumentos do Estatuto das Cidades e bem como decreto estadual, que determina que todos os
municípios paranaenses, independente de seus tamanhos sejam obrigados a fazer seus planos
diretores, talvez da federação o Paraná se destaque em relação a essa questão, a dona Ivone
comentou os planos anteriores, que é importante, muitas vezes esses planos não foram executados
na sua plenitude, mas cada um teve sua contribuição. O plano de 1975 que é da Itaipu, feita pela
Universidade Federal do Paraná foi onde surgiu esse sistema viário, que tem aquela discussão da
Avenida Paraná que cortou Country Club, imagine pense a cidade Avenida Paraná, que caos que
seria então veja que cada plano teve a sua importância, se não foi concebido na sua totalidade,
muitas coisas que estavam ali foram proporcionadas, vamos dar sequência ao novo plano de 2016.
Algumas etapas que são obrigatórias ter, nós tivemos uma avaliação temática em todas as
áreas, ou seja, todas as secretarias, todos os representantes das áreas puderam opinar, essa é a 11º
audiência publica, foram feitas audiências nos bairros. Como a dona Ivone disse, eu estou a 2 meses
e meio, mas eu sou funcionário de carreira e no processo também houve participação de todos os
técnicos da prefeitura, então essa é a 11º audiência e hoje nós estamos aqui na 3º etapa
apresentando o produto, mas o produto não está fechado, hoje é o momento que as reivindicações
estão abertas a sugestões.
Nós precisamos conhecer o município para poder opinar, então nós temos aqui o nosso
perímetro municipal e ai nós percebemos a nossa mancha urbana, o nosso Parque Nacional, e lá em
cima nós vemos a nossa ilha do Bananal, veja que a área está desconecta, em função da área
alagada por parte da Itaipu, esta área é importante porque elas nos da os royalts por área Banhada,
então nós temos também que ter uma preocupação com a região do Bananal, nós também temos
sugestões em relação a isso. Então aqui as divisões territoriais, nós temos ai 617 mil km², temos uma
área urbana quase que fatiada em 4 quatro partes em termos de setor urbano, rural, a área de Itaipu
e a área do Parque Nacional que formam o nosso território.
Nós mostramos algo relativos as ciclos, que são importantes, percebe-se que na época da
construção de Itaipu houve um acréscimo de quase 102 mil pessoas, então não há planejamento que
resista a isso, nós temos muitas consequências do processo que venho vindo, hoje nós temos faixas
que nós tivemos no passado a 5 anos atrás, nós tivemos faixa de crescimento de população, mas
hoje já retomamos como o gráfico mostra, substancial incremento da população de 1960 até 1990,
não há processo nenhum de planejamento que resista a isso, em 2007 a 2016 houve uma queda e
depois há uma subida, nós temos uma população estimada de 263915 mil habitantes, então hoje nós
temos de certa forma uma estabilidade populacional, que nós podemos pensar num processo de
planejamento mais continuo, mais permanente.
Gostaria de falar um pouquinho do perfil, a nossa população é uma população jovem, aqui
tem alguns números interessantes, entre a faixa de 16 e 24 anos há uma perda de população,
consequência pela nossa analise, por dois motivos, primeiro falta de oportunidades, faz com que esse
jovem saia da cidade buscando novas oportunidades, e a questão de segurança publica também há
questão de falecimento nessa faixa, principalmente a nossa questão da marginalidade, então é
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importante nós analisarmos isso. A renda familiar ainda no nosso município tem a conceituação geral
do município até pobre, nós temos 42% dessa população abaixo dos dois salários mínimos, então
nós precisamos melhorar essa renda. As questões econômicas principalmente, em função da região
de fronteira, nós temos esses problemas relacionados ao dólar, e tudo isso acaba acarretando os
nossos problemas econômicos.
Ai então nós temos a nossa mancha urbana, a nossa área rural e a nossa ilha do Bananal,
nós pretendemos fazer lá um pequeno perímetro na ilha do Bananal para podermos até criar uma
área de urbanização especifica, porque lá existem comunidades, existem lotes que não podem se
regularizar, porque eles estão abaixo do modulo mínimo do INCRA que é 20 mil, então são lotes que
se estabeleceram a comunidade mais central, então nós faríamos um perímetro mínimo, um
perímetro de urbanização especifica para poder até eles conseguirem regularizar.
De um modo geral nós não temos objetivo de ampliação do nosso perímetro urbano, o
nosso crescimento nos próximos 10 anos como meta do plano diretor é crescer internamente. Essas
são perguntas que se fazem, pra onde vai crescer nosso município? Nós precisamos crescer
internamente, otimizar as áreas, os vazios que estão dentro da nossa malha urbana, ou seja, otimizar
a estrutura existente. A cidade dispersou muitos loteamentos que nós vamos ver as consequências
que isso trouxe em relação ao todo.
Então ai nós temos o primeiro elemento técnico de planejamento que é o macro
zoneamento e essas zonas, nós vamos caracterizando cada zona, qual é o perfil dela. Nós temos as
macro zonas de área de conservação que é importante, principalmente as áreas que estão nas
nossas bacias hidrográficas, limitadas pelas bacias de abastecimento, então nós temos que continuar
dando proteção a esse verde intermediário, são áreas de proteção do nosso manancial de
abastecimento, evitar ocupação e expansão dessas áreas. A grande área amarela, é a área de
ocupação, temos o nosso núcleo central, que é o marrom, e as áreas de laranjas são de expansão
urbana, os rosas são as áreas funcionais, área do aeroporto, área da Itaipu e área de comunicação
que é mais localizado ao sul. Então esse macro zona começa a delinear, a ocupação, ou o que é
potencial e o que não é. Lembramos que esse macro zoneamento todo ele está inserido os nossos
rios, não podemos pensar no nosso zoneamento sem pensar nas nossas nascentes e nos nossos
córregos, então essa questão ambiental é fundamental, por isso que se chama Plano Diretor
Integrado Sustentável. Nós temos que pensar na nossa cidade, se nós queremos continuar sendo
uma cidade turística, nós temos que pensar em termos ela ambientalmente agradável,
ambientalmente digna, então nós temos algumas propostas em relação a isso.
Ai são alguns exemplos técnicos, nós temos vários pontos de enchentes na cidade,
consequência de uma falta de estudos relativos à nossas bacias hidrográficas, então as áreas que
estão mais claras são as áreas mais baixas, mas consequências dos nossos rios também. Ai está
nossa malha urbana, isso não da pra pensar em fazer, toda estrutura relativa a drenagem sem pensar
primeiro nas nossas bacias hidrográficas. Ai nós temos as bacias hidrográficas que são as porções,
fracionamos cada rio, a representação de cada bacia relacionada ao Rio Boicy, o Rio Tamanduá, o
Rio Tamanduazinho, então é importante a gente perceber que lá naquele ponto mais baixo tem
consequências, então da parte de engenharia e o trabalho da secretaria de obras nesse sentido,
alguns técnicos mapearam todas essas áreas alagadiças.
O que seria bacia hidrográfica, pra que não sabe, seria toda área de contribuição do rio para
aquela região, então você imagina a cidade em cima disso ai, nós vamos ter consequências se nós
não trabalharmos, e não analisarmos todos esses pontos de alagamento. Ai temos fotos de
consequências na baixado do Boicy, frequente na Jk, na região da Panorama, então são comuns. Ai
está justamente os pontos de alagamentos já determinados pra se fazer ação sobre eles, em relação
a todo esse estudo da secretaria de obras.
Um dos assuntos mais importantes, que muitas vezes não são debatidos é os vazios
urbanos. Percebe-se uma evolução da malha urbana, então nós temos uma evolução de 75, 85, 95 e
2000, então percebam que a malha urbana foi se ocupando dentro da cidade e foi gerando vazios
enormes, verdadeiras fazendas dentro da cidade, que particularmente provocou o surgimento do
nosso bairro Três Lagoas, nós temos hoje um dos bairros extremamente distantes, eu diria o caso de
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Três Lagoas porque ele ficou desconecto da malha urbana e a o mesmo tempo ligando basicamente
pra uma rodovia, isso é consequência de que o lote é caro no centro e caro nas áreas medianas é
caro nas periferias, ele vai comprar lotes, logicamente que tudo isso foi consequência do termino da
Itaipu, consequências que quando esse trabalhador saiu da Itaipu foi buscar lotes mais baratos e foi
formando basicamente essas áreas mais periféricas. Então esses vazios são áreas que você tem
toda uma estrutura ao redor dela e não estão sendo utilizados, são áreas sub utilizadas, ela não está
cumprindo a função social, ou seja, o cumprimento de uma propriedade, ela cumpre seu papel social
quando ela é utilizada, a importância dessas áreas serem utilizadas é fundamental. Então nós temos
sugestões a isso, a aplicação do estatuto da cidade, determinar quais são os vazios significativos que
estão atravancando o desenvolvimento da cidade. E eu diria que é importante a gente entender que o
vazio urbano não é um lote, um lote vago, não é um vazio urbano, ele não ta travando o
desenvolvimento da cidade, mas uma área significativa que não está loteada a anos, com certeza ele
ta travando o desenvolvimento da cidade. Então é importante a gente criar mecanismos, ninguém vai
tirar na mão grande, não tem nada dessas razões, ou seja, a ideia é que a gente possa em 7 anos,
seria o parcelamento compulsório, ou seja, o parcelamento compulsório é que o donos dessas áreas
sejam notificados para que eles façam seus loteamentos, façam suas ocupações, em 2 anos ele tem
pra fazer isso, fazer o projeto e implantar, se ele não fizer nada ai sim vai ser implementado um IPTU
progressivo no tempo, em 5 em 5 anos, ou seja, 3% ao ano, pode chegar no máximo a 15%, se ele
não fizer nada em 7 anos ele pode ser desapropriado com títulos de divida publica, ou seja, não é
nenhum horizonte tão curto, mas também não é a perder de vista, são 7 anos, e quando é feita essa
notificação pra vários proprietários, quer dizer há uma movimentação da lei da oferta e da procura,
quando aumenta a quantidade de lotes, automaticamente se pode ter uma redução na oferta, então
nós conseguimos diminuir os custos de um lote mais central, e conseguimos viabilizar áreas mais
baratas na periferia pra fazer programas habitacionais.
Nós temos alguns estudos relacionados aos raios de abrangência, importante que o
planejamento desses equipamentos devem ser previstos em função de suas áreas de abrangência,
muitas vezes a gente vê casos de sobre posições de equipamentos públicos um muito próximo do
outro, e outras áreas carentes, então a gente vê isso na mancha urbana, logicamente era talvez um
dos grandes problemas da prefeitura, são os custeios relativos aos equipamentos públicos, muito
bom fazer obras, mas depois como é que eu cumpro isso com os funcionários, com os custos que é
pertinentes a edificação, vou fazer 50 CMEIs, mas temos merendeiras, temos educadoras? Quanto
custa cada um desses? Não é melhor equipar? Como são os postos de saúde, vamos disseminando
posto de saúde não é melhor ter mais centralizados, mais bem equipados e assim por diante.
Então o processo planejamento dos raios de abrangência faz com que a gente possa
otimizar e ver deficiências. Aqui nós temos também uma boa ocupação da educação, praticamente
bem coberta a cidade, isso é um reflexo até os bons desempenhos em relação a nós não termos
tantos problemas de vagas escolares, uma distribuição mais equilibrada. E ai entramos um pouco
mais na política habitacional, a política habitacional nós devemos rever uma serie de fatores, não
adianta a gente começar a fazer programas habitacionais e entrar, todo ano o FOZHABITA, faz uma
serie de conjuntos habitacionais e nós não revermos o processo de regularização fundiária, a Câmara
fez um trabalho belíssimo de levantar os problemas que teve, até foi dirigido pelo Bobato, levantar
todos os problemas de loteamentos, problemas de falta de estrutura, então nós temos que fazer, o
próximo prefeito tem que assumir esse plano de regularização fundiária, e analisar por espécies de
irregularidades, porque muitas vezes cada caso é um caso separado, muitas vezes temos que até
fazer leis especificas para esses planos. Nós também não vamos resolver o problema habitacional
com a casinha, nós temos que começar com a política habitacional, e a política habitacional ela
começa com estoque de área, a prefeitura tem que ter estoque de área, ela não pode participar do
processo especulativo da cidade, ou seja, o estado da 50 casas para a prefeitura fazer, muito bem,
sai a prefeitura atrás de área para comprar essas casas, quer dizer, ela vai participando desse
processo especulativo, ela tem que ser o grande especulador da cidade, porque ela não visa lucro, o
lucro dela é social, então basicamente a prefeitura tem que sair na frente nesse quesito, ela que tem
que dirigir a produção de lotes na cidade.
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Há necessidade de uma reestruturação no FOZHABITA, os vereadores sabem disso, que o
concurso é necessário, mas acima de tudo deve se pensar numa diretoria de regularização fundiária.
Não adianta a gente dar a casinha, e continuar com os problemas, das pessoas estarem em áreas de
risco, então acho que isso deve estar casado, que dizer, o próprio FOZHABITA deve trabalhar,
relativo à regularização fundiária.
Os programas sociais devem misturar famílias, porque as famílias são diferentes, não
adianta eu fazer casinha tudo igual, nós estamos carimbando as pessoas de pobre, termina o bairro,
começa os pobres, então nós devemos acabar com isso, nós temos programas belíssimos em outras
cidades, que nós podemos fazer projetos arquitetônicos agradáveis, com diferentes recuos, diferentes
tipologias, porque as famílias são diferentes, então nós temos condições de fazermos programas
melhores em relação a isso.
Não vamos resolver os problemas habitacionais com casas, a tipologia deve ser sempre
diferenciada em relação à renda das pessoas e acima de tudo a infraestrutura deve ir antes do
programa habitacional, quantas casas, quantos programas nossos do município, que foram colocadas
diversas casas lá, mas daí não tem transporte urbano, não tem infraestrutura urbana, quer dizer,
como é que o cara vai conseguir amor pelo loca? Ele vai tirar o vaso sanitário, vai vender, vai tirar a
esquadria, vai vender e vai ficar outra favela, então quer dizer, nós não estamos resolvendo o
problema. Então podemos fazer menos, mas fazer programas que atendam e que consigam segurar
as pessoas que sejam condizentes com o modo de vida adequado.
Ai temos algumas representações de ocupações irregulares, aqui está a base do nosso
plano conceitual para a cidade. Do lado esquerdo temos o nosso centro, então é um diagrama, uma
visão geral da cidade, onde nós temos o nosso centro, extremamente polarizado, porque as funções
do centro atraem todas as regiões da cidade, e levando todo nosso deslocamento, para que a gente
possa obter nossas funções. Do outro lado nós estamos propondo o novo modelo que já acontece de
maneira incipiente, mas nós queremos melhorar isso, criar áreas intermediarias na cidade, ou seja,
nós podemos gerar funções intermediarias na cidade, para que as funções possam diminuir em
relação as áreas periféricas, ou seja, estabelecer ai sub centros nos bairros, sub centro da Vila
Yolanda, sub centro do Teatro Barracão, sub centro da Vila Portes, sub centro da Vila A, em que
essas áreas a gente possa trabalhar em conjunto com o sistema de transporte e coletivo, e o sistema
viário. Então basicamente o nosso plano ele pressupõe um tripé de desenvolvimento, ou seja, o uso
do solo, o sistema viário e o transporte publico estarem integrados, então nós precisamos adensar
alguns eixos de desenvolvimento, com zonas mistas, residências e comércios interligado com
sistemas viário dando suporte ao nosso transporte coletivo, ai tem algumas ações, as ações do uso
do solo, tentar aproximar essa periferia das ações da cidade, eu gero funções intermediarias nesses
sub centros e automaticamente eu vou diminuir o deslocamento a polarização da cidade,
automaticamente regiões mais periféricas tendo funções intermediarias nas cidades, acabam
diminuindo seus deslocamentos, acabam diminuindo o fluxo de veículos dentro do centro da cidade e
também diminuindo a questão do transporte coletivo, criando ainda relações interbairros que é muito
importante.
Estabelecer zonas mistas nesses estacionamentos, com relação ao sistema viário, priorizar
as vias conectoras, vou mostrar porque, facilitando a mobilidade urbana, desviar o trafego pesado,
nós temos consequências ai coma a falta da perimetral, nós estamos convivendo ai com os
caminhões na Avenida Paraná, inverter também esse processo da questão viária, priorizar os não
motorizados, em detrimento do transporte individual, com relação ao transporte urbano nós
pretendemos fazer uma readequação do transporte urbano, tentando dar uma racionalização nas
linhas de transporte, estabelecer linhas troncais sobre as vias estruturais com linha alimentadores a
partir dos terminais, e implantar o SIMFOZ que já está em andamento. Então é um trabalho que o
FOZTRANS tem feito pra quem já viu alguns semáforos que alguns diziam ser radares pra pegar,
mas na verdade estão sendo colocados vários semáforos novos em que esse programa SIMFOZ, é
um programa de monitoramento controlado do transporte urbano, em que todos os ônibus vão ser
colocados equipamentos e o motorista vai saber controlar seus horários, se ele está atrasado, se ele
está adiantado, o próprio semáforo vai reconhecer por sensores se o ônibus está próximo do
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semáforo, vai continuar com uma linha verde pra poder passar, se isso acontece em vários
semáforos nós vamos ter uma diminuição do fluxo do usuário dentro desse ônibus, então é um
trabalho que está sendo feito, está sendo implementado, está estruturando para isso, já temos a
central no FOZTRANS, e que está sendo colocados esses equipamentos para que nós possamos ter
esse melhoramento do transporte.
Ai nós temos o que nós chamamos de bairros mais periféricos, e os sub centros e
justamente, esses em vermelhos são nossas regiões, os nossos eixos de desenvolvimento, em que
nós vamos estabelecer um zoneamento, o uso do solo, até de maior densidade, e estabelecendo
uma mistura de comercio e serviço, aonde também a gente pode colocar o transporte urbano, nós
vamos ter praticamente 5 centros de bairros, um sub centro do Jardim São Paulo, um sub centro da
Vila Portes, um sub centro da Vila Yolanda, do Jardim Itamarati, e da Vila A, são os principais, zonas
intermediarias da cidade, em que nós vamos poder melhorar tanto com relação das funções da
cidade e facilitar principalmente o acesso das regiões mais periféricas da cidade.
Como nós falamos essa integração do uso do solo e o sistema viário, e com o transporte
urbano, então nós temos uma cidade bem estruturada em relação às vias estruturais, como o próprio
nome já diz, essas em vermelhas são as vias estruturais da cidade, Avenida Jk, Paraná, Costa e
Silva, Republica Argentina, Felipe Wandscheer, General Meira, Avenida das Cataratas, são vias
estruturais e por isso são pontos positivos da nossa cidade até de fluidez, nós temos cidades
menores que as nossas com bastante problema de congestionamento, quando nós temos
congestionamento aqui, pontualmente é porque aconteceu algum acidente, mas aquele transito que
nós conhecemos de travar como em umas cidades, temos cidades menores como Santa Maria, com
caos de congestionamento em horários de pico. Mas, o que nós devemos pensar pra daqui 10 anos,
nós precisamos das conexões das vias estruturais, isso que está em amarelo, então nós precisamos
interligar esses elementos, Avenida Pôr do Sol, é a Avenida Mario Filho, é a Avenida Airton Senna ,
Avenida João Paulo II, e a nossa Perimetral, então essas vias vão conectar o sistema viário, e vai nos
ajudar nessa mesma leitura que nós estamos trabalhando, ou seja criar relações interbairros, criar
relações em que o transporte urbano possa percorrer de uma maneira mais ordenada, com maior
fluidez, o que acontece hoje com nosso transporte urbano, se vocês observarem, ele não tem
frequência, tem caminhos dispersos, se vocês abrirem qualquer itinerário do nosso transporte coletivo
há uma sobreposição, o Vitorassi conhece bem, há uma sobreposição de linhas urbanas, umas sobre
as outras, e que muitas vezes criam caminhos dispersos, itinerários que muitas vezes não condiz
com a confiabilidade do sistema, as pessoas estão cada vez mais deixando de usar o transporte
urbano, por causa disso, não existe uma frequência, não existe um confiabilidade, o horário que ele
aparece, não é o horário que ele estava previsto, então nós temos que tentar dinamizar isso, de
alguma outra maneira.
A importância, a onde estão aqueles círculos, são as trincheiras importantes, avenida da
extrema esquerda, nossa Avenida Beira Rio cruzando a nossa BR, é importante ter uma trincheira em
baixo ali, para interligar a Vila Portes com o Jardim Jupira, tentar renascer os dois bairros ali, mas a
frente no CTG Charrua há uma necessidade de fazer ali uma intervenção, o trevo de entrada da
cidade também outra intervenção importante, e ali ta apontando as intervenções da Perimetral com a
Republica Argentina, e a Felipe Wandscheer, então a Perimetral vai passar ai, nós temos outros
bairros, tem que haver uma discussão a isso, o DENIT já tem o projeto disso, mas nós temos que
pensar antes que a obra seja feita, pra não ter, os problemas que temos no Parque Imperatriz, de
segregar a cidade, então já que a obra não está pronto, é importante a Perimetral pra nós? É
importantíssima, mas pensar nessas transposições também para que a gente tenha uma fluidez
desses locais.
Aí alguns números das frotas de transporte, as linhas de transporte são 48 linhas, nós
fazemos 3308 km diários, em torno de 65 mil passageiros, nós temos uma frota de 166 veículos, nós
temos praticamente quase 90% dos ônibus adaptados, ainda temos um percentual pequeno de
ônibus não adaptados, mas pretendemos cada vez mais chegar a 100%. Ai está à inserção também
do transporte coletivo, então basicamente os terminais estarem integrados também a esses sub
centros, então ter terminais intermediários que são esses azuis, justamente para que a gente possa
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ter deslocamentos, e possa ter funções ali, eu diria que esses terminais podem atrair outras funções,
poderia ter um ambulatório, poderia ter um protocolo da prefeitura junto a esses locais, a pessoa não
precisaria se deslocar até o centro da cidade, até mesmo a prefeitura se pudesse ter funções muito
próximas desse sub centros, então que esses sub centros possam trabalhar de uma certa forma com
as funções que ele poderia ter no centro da cidade, ele poderia ter ali. Essa é a ideia geral.
Os em amarelos são os nossos terminais de ponta, e ai nós temos a sugestão, houve
propostas de VLT, a Itaipu até começou a estudar a questão do carro elétrico, acho que é muito
positiva, mas nós estamos pensando na realidade nua e crua, não que o VLT não seja uma realidade,
mas nós precisamos primeiro pensar numa situação mais imediata, e pra nós a proposta do BRT, que
é o ônibus rápido sobe transporte é que efetivamente a gente deve fazer linhas troncais, então você
tem eixos de transporte, que a gente vai aproveitar as vias estruturais, e que a gente possa ter linhas
alimentadoras a partir do terminal pra poder alimentar um percurso, um itinerário mais sinuoso ou
mais localizado, nós poderíamos fazer linhas pilotos, a primeira linha que a gente julga ser a mais
oportuna, é região Norte, Sul, da Vila C até o Porto Meira, integrando ali com o TTU. A questão de
uma linha do aeroporto, já até demorou, essa linha é fundamental, ter uma linha seletiva, que você
possa até pagar um valor a mais, mas que você tenha essa linha de transporte, em Curitiba se dizia
que acabaria com o taxi, mas não acabou com o taxi, então tem o transporte convencional, tem o
transporte chamado executivo, tem o transporte de vans, tem o transporte de taxi, tem espaço pra
todo mundo, mas o mais importante à cidade, mas como a cidade turística, oferecer o serviço de
transporte mais adequado.
Aí alguns perfis que a gente imaginou para a Avenida Republica Argentina, nos vamos fazer
pistas exclusivas, então em vias que temos uma caixa suficiente para fazer, ai são exemplos da
Avenida Republica Argentina, e aqui em baixo a Avenida das Cataratas, são sugestões que estamos
ainda analisando o que nós vamos começar como projeto piloto. Como nós estamos falando, temos
que priorizar os não motorizados, ou seja, a melhoria das calçadas, a melhoria do sistema cicloviário,
o sistema de transporte urbano, então aqui também é fundamental nós termos uma rede cicloviário, e
vamos tentar aproveitar o potencial do eixo que praticamente o Rio Boicy, é um elemento importante
dentro da malha urbana, nós temos que tirar proveito dele. Nós sempre demos as costas para o rio
aqui em Foz do Iguaçu, nós demos as costas pro Rio Paraná, e estamos deixando essas áreas, como
áreas marginalizadas. Então a ideia é justamente isso, tirar proveito do Rio Boicy, e criar ciclovias ao
redor desse rio, você pode sair lá do Portal em nível e chegar aqui no Boicy de uma maneira bem
tranquila topograficamente, bem suave.
Então aqui nós temos a nossa rede cicloviária, em azul são vias que nós já temos, de uma
maneira boa ou questionável, que á a avenida em azul a maior na porção sul é a General Meira, nós
temos ali uma faixa de ciclovia, mas além de melhorarmos esse setor, nós precisamos começar a
integrar, começar a ligar, onde estão os trechos em azul pra gente poder ter uma sequência, não
adianta faz um pedaço aqui, outro pedaço lá. Se o processo é pensar em termos de planejamento,
pensar em uma rede cicloviário, automaticamente pensar em todos esses elementos.
E ai, partimos para o zoneamento, então o zoneamento também enfoca essa questão
ambiental importante, a parte de proteção ambiental dos mananciais, a proteção dos rios, ai nós
temos em conjunto o que nós chamamos de ZIE Zonas de Interesse Estratégico. Então ali nós temos
algumas manchas em marrom, mais beirando o nosso Rio Paraná, chama-se Projeto Beira Foz, que
é um projeto significativo, logicamente que não é um projeto de exclusividade publica, é um projeto
que requer a necessidade e participação privada, até porque a maioria das áreas são privadas, mas
tem a participação publica em relação a estrutura, em relação a desocupação de algumas áreas
ocupadas irregularmente. Então é um projeto que requer varias integrações entre a iniciativa privada
e o poder publico. Mas ao centro, nós temos a área do batalhão, que é uma área com potencial
ambiental fantástico, e nós temos próximo da Avenida Jk, uma área já impactada, que nós podemos
também fazer um plano de uso, logicamente com a participação da iniciativa privada, uma
triangulação entre iniciativa privada, batalhão e a prefeitura, para tirar o batalhão de lá, nas áreas que
já tem na Avenida das Cataratas, mas precisaria fazer outro quartel, automaticamente a iniciativa
privada faria esse quartel e tiraria potencial construtivo nas áreas próximas da Avenida Jk, que seria
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valores imobiliários que poderiam ter vantagens em relação a isso, porque fica de frente para o
parque. Então essa triangulação, logicamente fiscalizado com todo um trabalho necessário, mas há
uma necessidade, e a cidade ganha esse potencial para todos que é esse parque ambiental.
Temos outros projetos, que daí eu poderia comentar, mas aqui o Porto Seco, que é onde a
nossa Perimetral vai passar, muito próximas dessas áreas, e está destinada pra esse fim.
Nós temos essa área ao centro cívico, então é uma área que já foi destinada da União para
a Prefeitura, onde seria a nova sede da Prefeitura, isso é importantíssimo, acho que a Prefeitura tem
que começar, não da mais pra gente ficar fracionados em prédios alugados, já demorou essa
situação, acho que um prefeito não vai conseguir fazer no seu mandato, mas se pensar em um
projeto com ampliações, para você fazer um projeto, um bloco, depois fecha essa asa, já deixando as
instalações de elevadores e escadas, fecha outra asa, e continua digamos prevendo sempre as
ampliações, nós temos uma viabilidade, logicamente que não vai ser em uma gestão, mas se iniciado
o outro da sequência, e assim a diante.
Então aqui nós temos outro zoneamento, relativo as áreas funcionais, da Infraero que nós já
comentamos, e nós vamos manter o Plano Diretor que ta previsto as áreas de ampliação do
aeroporto, então esse gerenciamento é por parte da Infraero, principalmente a não ocupações dessas
áreas com edificações e também as áreas rurais também tem um controle no sentido de não se
permitir por exemplo chiqueirões, onde você pode atrair aves. Então para evitar, digamos a liberação
do cone de aproximação das aeronaves, não ter esses problemas relativos, nós criamos um
perímetro bem extenso em que a própria Infraero vai gerenciar esse perímetro da Zona Funcional.
Em azul mais forte, são as nossas Zonas Turísticas, vão manter os nossos equipamentos
turísticos muito fortalecidos ali.
E aqui os nossos eixos de desenvolvimento que está atrelado aqueles sub centros, então
aqui nós estamos prevendo Zonas Mistas, zonas que a gente pode ter comercio e serviço interligados
nesses eixos de comercio e serviço integrado com o transporte coletivo, tentando aproveitar ao
máximo e dar suporte as áreas residenciais. Aqui um eixo só de exemplificação, ali o eixo da Costa e
Silva, com que a gente pode ocupar esses vazios urbanos, e ao mesmo tempo melhorar a densidade
as alturas, em relação ao uso misto e que isso venha facilitar também os deslocamentos, as
ocupações e a diversificação de uso nesse local.
Ai Zonas Residenciais, nós otimizamos principalmente zonas residenciais, ai tem um
aspecto importante que é, hoje a lei não permite, principalmente nas zonas mais periféricas, ou seja,
nas zonas residenciais populares ZR3, que hoje nós temos que ter áreas próprias para indústria e a
gente entende que uma confecção de 10 costureiras, é uma indústria, mas a gente pode flexibilizar
alguns usos, dito aqueles não incômodos em zonas residenciais mais periféricas, uma ZR3. O Porto
Meira, qual a diferença de um estabelecimento com 10 costureiras e um mercadinho? Qual que da
mais problema em relação a ocupação? Então logicamente, quando a gente pensa em indústria a
gente já pensa naquela coisa macro, movimentação de caminhões. Então a gente está pensando em
ter usos de menor porte, fazer pequenas indústrias, fomentar pequenas indústrias, porque nós vamos
evitar deslocamento. Não precisa ser especificamente zonas especificas para isso. Então na
gastronomia, na questão de confecções, então são usinas limpas, são usinas que não trazem
transtornos, logicamente, se tem um porte, uma quantidade de movimentação de caminhões, ai nós
vamos tratar diferente, nós vamos ter indústrias pertinentes em áreas próprias para isso. Ai
basicamente aquelas frações estão compostas nesse mapa de zoneamento.
Agora alguns projetos estruturantes, que é o Projeto Beira Foz, que é um projeto importante,
que ainda vai estar elencado, praticamente são 9 operações urbanas, para a gente poder dar uma
vida nova para essa orla, como eu disse é um trabalho em conjunto tanto da iniciativa privada quanto
do poder publico.
Outro projeto estruturante é a Via Perimetral Leste, então nós temos que ter esse
deslocamento das áreas dos caminhões, da carga pesada do centro da cidade, então ela é
fundamental, nós temos as áreas de porto seco, onde esses caminhões sairiam da EAD, ou da
estação aduaneira no centro da cidade e se deslocaria também, quer dizer toda essa movimentação
ficaria a contento, e nós teríamos uma cidade melhor, poderíamos aproveitar área da EAD para levar
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o Ceasa para lá, por exemplo, e pegar a área do Ceasa e integrar com a parte da Avenida Duque de
Caxias, criar um centro cultural, um centro de eventos, que pudesse integrar, já que a Avenida Duque
de Caxias tem sempre eventos de carnaval e etc. Então o próprio Ceasa poderia absorver áreas
dentro da cidade, áreas de lazer e assim por diante.
Então ai o traçado da Perimetral, tem vários problemas, muitas vezes vocês são bem
conhecidos do caos, e do transtorno, isso é um acidente, mas não aconteceu ainda um acidente
relativo a produtos tóxicos, mas imagina se acontecer um problema dessa natureza, e atingir o nosso
Rio Boicy, e que automaticamente vai atingir o Rio Paraná, não sei nem se nós temos um plano de
contingência que possa efetivamente da o suporte e um sinistro desse. Então essa avenida e
fundamental, essa Avenida Perimetral, se vão discutir traçados, mas nós não podemos perder essa
obra, então acho que nós devemos unir forças para que essa via venha para nossa cidade. A
Avenida Centenário que poderia ser uma alternativa até futura de perimetral, porque se há
questionamento da perimetral não ser uma perimetral, mas nós temos muitas áreas rurais até chegar
nessa Avenida Centenário que seria a Avenida Itaboraí, é uma avenida que começa muito próximo
das áreas do aeroporto.
Outro projeto estruturante é os projetos dos portos intermodais, são sugestões que já
vinham sido colocadas em outros planos, mas nós precisamos diversificar a nossa economia, a nossa
vocação é turística, mas podemos diversificar em outras áreas, nós estamos vendo aqui no Paraguai,
as chatas descendo, utilizando toda essa parte fluvial, e não estamos tirando proveito, Foz do Iguaçu
não está tirando proveito desses projetos intermodais desses portos.
Aqui uma sugestão do nosso Parque Linear do Boicy, que é um elemento importantíssimo e
que atravessa a malha inteira, as suas nascentes começam no Portal e atravessam toda malha
urbana, então nós podemos criar trilhas, lugares de lazer, logicamente que tem ocupações
irregulares, então só sugestões do projeto do Parque Linear M. Boicy.
E aqui nós temos nosso porto seco, que é o final da perimetral, é uma área que já está
muito próxima da BR 277, e que pega o final da perimetral, para que a gente possa ter esse porto
seco e deslocar nossa EAD para a parte mais periférica da cidade. Os portos intermodais com a
perimetral.
E finalizando aqui, então a gente imagina que a própria perimetral bem trabalhada pode ter
uma ocupação ao redor dela e criar um eixo verde para diminuir esse impacto principalmente que tem
preocupações na região da conscienciologia e que têm vários condomínios, se pode amenizar com
outros impactos, se nós tivermos um eixo verde também, são exemplificações que a gente pode ter,
mas que estão sendo sugeridos no nosso plano diretor.
Eu queria agradecer, e fico aberto a sugestões e alguns questionamentos.
Eu pediria que quem quiser fazer a inscrição, fique a vontade, só vamos seguir a ordem de
inscrição, e quem quiser fazer também questionamentos de perguntas estamos abertos também, sem
problemas.
Seguindo a ordem aqui, vou abrir as palavras para as pessoas na mesa, começarei aqui
com meu amigo Nilton Bobato.
Nilton Bobato: Boa noite a todos, eu diria Ricardo que é uma pena que estejamos
debatendo a revisão do plano diretor no limite do prazo que tínhamos para debater, sei do esforço
que vocês tiveram para cumprir esse prazo, que a gestão que foi desmontada se omitiu de fazer de
maneira adequada, o nosso limite de revisão do plano diretor vence dia 19 de outubro, ou seja, daqui
a 14 dias, em tese o município teria que ter aprovado esse plano diretor, teria que ter sancionado
encaminhado aos órgãos competentes, para que inclusive não tenha prejuízos financeiros futuros,
então nós temos que nos empenhar em 14 dias para fazer um trabalho que deveria ter sido feito nos
últimos 2 anos e esse é o principio do lamento que eu queria deixar aqui registrado. Nós temos que
nos concentrar no esforço de tentar fazer com que seja possível de ser feito para que a cidade tenha
prejuízos menores.
Eu não consigo, e é impossível que tenhamos um debate sobre o plano diretor com tanto
extensão com tamanho tão grande em tão curto espaço de tempo, então nós vamos ter que confiar
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no trabalho feito pela equipe do Ricardo, e com alguns adendos só rapidamente, que eu queria
propor aqui, a Avenida Centenário eu acho que nós podemos fazer a previsão dela, como futura
perimetral, não trata lá somente como uma avenida no plano diretor, acho que isso é um consenso
que foi feito no debate sobre o novo porto seco, que a perimetral projetada do jeito que ela está
quando ela foi feita, ela já não cumprirá a função que ela precisa ser cumprida. É claro que nós não
podemos abrir mão da perimetral, mas no plano diretor a Avenida Centenário já deve ser prevista
como a nova perimetral futura. Eu não consegui ver, nem visualizar a região da Vila A, como região
comercial, na proposta de zoneamento apresentada ali, eu não consegui visualizar isso, queria que
você falasse um pouco sobre isso. Porque a Vila A hoje é um dos problemas que nós temos, uma vila
residencial, inclusive com a questão de estacionamento, com todos os processos, ou seja, você tem
todo uma área comercial instalada na Avenida Garibaldi, na Avenida Américo Sasdeli e que não
cumpra as regras de estacionamento que existe em todas as outras áreas comerciais, porque a Vila
A é uma área comercial, isso não foi alterado até hoje e eu não consegui visualizar se nessa proposta
do plano diretor isso está alterado.
Sobre a questão da regularização fundiária do programa habitacional, o mais grave que o
município tem além do programa habitacional, propriamente dito, é a questão do FOZHABITA, são os
mais de 30 loteamentos irregulares que ainda existem no município de Foz do Iguaçu, e que
precisam de assistência técnica, e que precisam de um programa de regularização fundiária desses
loteamentos, inclusive o município tem prejuízos por não conseguir cobrar IPTU de vários locais, que
é uma contradição imensa, porque os locais tem asfalto as vezes, tem calçamento, tem esgoto, tem
água, tem energia elétrica mas o município não consegue cobrar IPTU, porque o loteamento não
existe na prefeitura. Nós temos situações que nós levantamos naquela CPI, que o Ricardo falou aqui,
que são de desde propriedades particulares até ocupações mesmo, desde loteamentos eu foram
vendidos e a imobiliária simplesmente não repassou a situação do imóvel até ocupações que foram
feitas, foram se constituindo, pouquíssimas foram regularizadas nesse período e somente em abril o
município criou aquela comissão de regularização fundiária com tantos e tantos anos de atraso, mas
é preciso ter uma legislação especifica que garanta a regularização desses imóveis, porque do jeito
que a constituição municipal ela é, ela é impraticável a regularização do imóvel, porque ela exige que
o cidadão pague os 5 anos de IPTU anterior, para ter direito a regularização do imóvel para que não
seja enquadrada na divida ativa, e ai você começa a patinar, você regulariza um imóvel, você não
regulariza o outro, porque você depende da vontade, ou se cria um mutirão e se pensa em uma
legislação especifica para se tratar desse tema ou então nós não vamos. Isso eu acho que tem que
estar previsto no plano diretor, eu não sei como é que está essa previsão no Plano Diretor da questão
da regularização fundiária.
Por ultimo, e é longo o tema se nós formos fazer o debate aqui vai tomar todo o tempo, por
ultimo assim a pergunta que fica o projeto chega essa semana na Câmara?
Obrigado, é a minha contribuição, e eu não vou ficar aqui até o fim do debate, porque nós
vamos ter que fazer uma nova audiência publica em 10 dias, porque a Câmara tem que fazer uma
audiência publica, convocada pela Câmara de Vereadores para aprovar, está no estatuto das cidades
se não o Plano Diretor não vale. Então daqui alguns dias nós vamos ter que fazer uma outra
audiência publica, ainda não sei como isso vai ser feito, como é que vamos resolver, porque a lei
orgânica do município diz que audiência publica tem que ter no mínimo de 15 dias de prazo de
aprovação e nós só podemos convocar audiência publica o dia em que o projeto de lei estiver na
Câmara. Então nós temos que resolver e tentar aprovar esse projeto da revisão do Plano Diretor, eu
não sei como fazer isso, nós vamos ter que fazer consultas jurídicas aqui, peço ajuda inclusive da
Prefeitura e da Câmara de Vereadores para ver como nós faremos para resolver esse problema, para
que o município não pague o preço pelo descaso do gestor anterior. Obrigado.
Vitorassi: Primeiro lugar deveríamos agradecer imensamente por ter passado pela cidade
de Foz do Iguaçu, um administrador, prefeito chamado Álvaro Neumann, que foi o homem que foi
capaz de iniciar, fazer o Plano Diretor da cidade de Foz do Iguaçu.
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Hoje nós estamos tratando da revisão, revisão de algo que de 1 a 10, ainda aquilo
que foi elaborado no tempo de Neumann não tenha se concluído se quer cerca de 30% daquilo que
foi planejado naquela oportunidade.
A cidade de Foz do Iguaçu é uma cidade que liga o nada para lugar nenhum, se nós formos
pegar as radiais, se nós formos pegar as perimetrais. Inicia-se, por exemplo, pela única mais
conclusa é a Paraná junto com a General Meira que tem uma dimensão maior junto com a Tancredo
Neves, logo ali depois do Rio Boicy nós temos a João Paulo II, que ela, por exemplo, nem começa e
já se termina e com estreitamente do lado de baixo da rodoviária, se nós formos mais 500 metros
para frente a Pôr do Sol tem um estreitamento ali na Republica Argentina, exatamente na Praça da
Bíblia, que também ela, por exemplo, morre exatamente na Felipe Wandscheer não da seguimento
para a região sul da cidade de Foz do Iguaçu, mas para frente nós temos a Jules Rimet, ali no
mercado Muffato com a interrupção com a Republica Argentina, renasce no Jardim Dona Leila, e
quando chega ali em cima no Copacabana em especialmente no São Roque ela também não da
continuidade para a região sul, como também a Jules Rimet não da continuidade depois da Costa e
Silva. A Perimetral Leste me recordo, por exemplo, eu era encarregado do transporte do grupo Gati,
1982 fazia um baixo assinado para ligar o trevo da Argentina, que naquela época nem trevo tinha, a
BR 277 por fora da cidade, e a gente também não pode esquecer que ela tem que dar continuidade
da BR 277 ligando estrada da furnas e para chegar ao Rio Paraná, porque ai nós temos o anel por
completo e deixa por conta dos técnicos se a segunda ponte tem que ser na região do Porto Meira ou
tem que ser na parte norte.
Só não é tão ruim da maneira que foi tratada essa revisão, porque colocaram na mão das
pessoas que não tinha a mínima habilidade para o assunto.
Eu quero agradecer aqui, a Ivone, a nossa prefeita que ao chegar colocou na mão do
companheiro Ricardo, e o Ricardo eu tenho um estima por ele, conheço a capacidade por ele, dele
ter elaborado está cidade.
O Mansur é sabedor disso, que um dos maiores debate que nós tivemos aqui, e debate
acirrado durante está legislatura da Câmara foi quando queria colocar o tal de porto seco em lugar de
novo, tirar do mato pra jogar na capoeira, tirar de lugar inadequado para colocar em outro inadequado
que é ali perto da conscienciologia. Então nós vamos ver assim, que se nós não formos capazes de
projetar a cidade para receber um dia o braço da Ferroeste que um dia deve vir até Foz do Iguaçu, se
não formos capazes de projetar uma região onde que possa ter uma base que vai se transformar a
navegação fluvial da hidrovia Paraná Tiete, se nós não formos capazes de duplicar a BR 277, e uma
serie de coisas dessa natureza com logística pesada a cidade de Foz do Iguaçu está fadada ao
insucesso, o insucesso porque no meu modo de ver, temos que preparar a cidade de Foz do Iguaçu
do Parque Linear do Boicy pra cá, como uma cidade exposta ao turista, e do Parque Linear do Rio
Boicy pra lá ser para serviço com logística pesada para poder ter um processo de industrialização da
cidade, nem que for produtos agrícolas que circulam na nossa região para com que a gente também
possa diversificar a economia da cidade de Foz do Iguaçu, que apesar do turismo ser uma grande
fonte de renda, hoje não da sustentação que precisa ser dada.
Agora eu vi aqui uma conversa da Vila Bananal, e como um crioulo da cidade, caçador de
pássaro com estilingue quando moleque dessa região, gente aqui 90% nem sabe onde fica Vila
Bananal, mas a gente nessa hora resolve de querer fazer projeto para uma vila que não é nossa,
aquela vila culturalmente ela tem uma relação com a cidade de São Miguel do Iguaçu e não com Foz
do Iguaçu, a segunda cidade que a Vila Bananal tem relação é com Santa Teresinha de Itaipu, o
ultimo é a cidade de Foz do Iguaçu, e porque então somos intrusos na Vila Bananal, somos intrusos
porque queremos ganhar o dinheiro dos royalts, então é mais honesto chegar em São Miguel do
Iguaçu e Santa Teresinha de Itaipu e fazer as adequações das divisas, Santa Teresinha vai um pouco
pra lá, São Miguel fica com a Vila Bananal e nos entregue a parte da navegação fluvial, aqui para nós
fazermos uma base fluvial na região de Três Lagoas.
Depois, por exemplo, a gente fala do transporte coletivo urbano, o transporte coletivo
urbano, tem problemas que são deles, inerentes ao transporte, mas 90% dos nossos problemas são
aquilo que eu disse anteriormente, uma cidade que não liga nada a lugar nenhum, a mobilidade
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urbana é toda cheia de complicações e nós devemos fazer o dever de casa, reformular isso como se
propôs, eu vou votar, talvez faça algumas mudanças, não sei como vou ser recepcionado pelos
outros vereadores, mas nós temos que continuar e agradecer, porque nem todos os políticos da
cidade de Foz do Iguaçu são aquilo que fala. O Alvaro Neumann saiu escorraçado da prefeitura de
Foz, chegou um momento que não se elegia inspetor de quarteirão, mas não é por causa disso, que
devemos reconhecer feitos importantes, que foram feitos na cidade.
A Câmara passada que fez um processo licitatório fraudulento do transporte coletivo
urbano, mas eu tenho que te agradecer Queiroga, aquela Câmara que não deixou fazer com que
estreitasse as caneletas das ruas, porque determinadas pessoas quer adequar o Plano Diretor da
cidade levando em conta o capital e não a servidão da cidade. Tinha gente que queria estreitar ruas,
e não é possível de crer que estreitar, se você for pegar a Mario Filho lá em cima, que é outra que
inicia na Republica Argentina e termina na BR 277, agora foram pro sentido sul, e ali ela não tem
mais aquele espaço vazio do meio para fazer praças e uma serie de coisas, porque mudar o Plano
Diretor para ganhar apenas uns pequenos metros quadrados de terra, sem pensar na sociedade.
Mas assim, é uma revisão, eu aposto nessa revisão, mas vou continuar sendo critico, a
cidade de Foz do Iguaçu ela precisa mesmo dar um endereço certo para essas obras, parar de ficar
na conversa, reclamar que o viaduto ficou caro, quando nós não precisamos de um viaduto, nós
precisamos de 6, 7 viadutos, que o Ricardo foi muito preciso quando fez a exposição. Entender que o
Parque Linear Boicy, ele poderia se tornar o Parque Barigui de Curitiba, inclusive com a pedreira
Leminsk que poderia ser feito ali no Maruba, mas em certos momentos eles criam algum gargalo, e
nós precisamos fazer as pontes sobre os rios e algumas passagens rápidas para dar fluidez à
questão da mobilidade urbana.
Eu quero parabenizar, eu quero dizer que de 1 a 10, 9, 9,5, você lembrou todos os pontos
críticos da cidade, eu não vejo porque a cidade ficar tão espantada, basta com que o povo de Foz do
Iguaçu não venha aqui, vereadores para mudar o Plano Diretor, porque se nós executar aquilo que o
belo engenheiro e grande prefeito Alvaro Neumann fez no passado já é motivo de glorias para essa
cidade. Muito obrigado.
Ricardo Albuquerque: Obrigado Vitorassi, eu gostaria antes de passar a palavra para o
Queiroga, eu gostaria de convidar a vereadora eleita Anice para fazer parte aqui da mesa também.
Queiroga: Boa noite senhoras e senhores quero cumprimentar a mesa aqui já nominada,
Ricardo uma das preocupações que eu já tinha encenado a você em outras ocasiões, e aqui também
quando passava os slides, eu e o Bobato conversávamos ali.
Há uma preocupação muito grande como você disse ali no tripé de desenvolvimento, que
tem área de desenvolvimento econômico e os sub centros que estão ali planejados. A região da Vila
A, por exemplo, como outras que nós poderíamos citar, e ali foi colocada a região da Vila A como sub
centro, nós percebemos que muitas áreas que precisam ser desenvolvidas na área de comercio, elas
estão sendo esbarradas muito nas áreas de zoneamento, e a área da Vila A, por exemplo, é uma,
nós temos algumas avenidas ali, que alguns prédios foram construídos, até para servirem de prédios
comerciais, mas devido à questão do zoneamento ele não pode ser liberado alvará, uma série de
coisas. Há uma preocupação, o Leandro Costa é o presidente da ACIFI, e deve estar presenciando
esses tipos de reclamações também, e já havia há 2 anos atrás, quando nós conversávamos sobre
isso, eu fui na secretaria, falei contigo, enfim, e é claro esse Plano Diretor ele tem contemplado isso,
e bem como a nossa área de industria, comercio também, por exemplo, a nossa área industrial, por
exemplo, áreas que tem muitas empresas, que por estarem dentro de alguns locais na cidade ela não
tem como expandir, e elas precisam de áreas na área industrial, que ao invés de 5 mil metros, elas
precisam de mil metros, por exemplo, e uma área de um galpão de 400 metros enfim é o suficiente
para eles poderem até produzir mais, mas a gente percebe também que não podem, porque não
existe essa fragmentação das áreas lá, é outra coisa que nos preocupa, e nós precisamos pensar a
área industrial como Plano Diretor também. Então eu tenho essas duas preocupações com relação
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mais no tripé de desenvolvimento econômico, e ai a gente poderia falar de geração de empregos e de
outras coisas mais, e também receitas para o município, não deixa de ser quando você pode propor o
desenvolvimento através dessa área de liberação de alvarás, porque a área de zoneamento
contempla.
Nós temos aqui, se não me engano no Jardim Itamaraty, nós temos ali uma metalúrgica que
fica dentro do Jardim Itamaraty, e também não expandem, não tem como mudar para área industrial.
A pergunta que eu vou deixar, é se dentro desse Plano Diretor, foi observado essas
questões de zoneamento, com relação a esse desenvolvimento da área industrial e dessas áreas que
querem ser contempladas com prédios comerciais, como a Vila A, por exemplo, para que a gente
possa estar colocando isso em pauta e é justamente porque vai ser aprovado um Plano Diretor e nós
precisamos ter isso para que daqui a 2 anos a gente não tenha esses problemas que já são
problemas que a gente vive hoje, seria isso. Muito Obrigado.
Bobato: Na minha fala eu acabei esquecendo um detalhe que eu tinha anotado aqui, sobre
a questão do Portal da Foz, Portal da Foz é uma área cheia de transportadoras que a prefeitura faz
de conta que da licença para a transportadora, porque não pode dar ali licença para transportadoras
ali, elas estão com licenças como escritórios, é uma situação que precisa ser resolvida, porque as
transportadoras existem, estão em uma região que pelo zoneamento urbano, nós fizemos uma
readequação ao zoneamento urbano do município, em 2011 para tentar abrigar essas
transportadoras, porque elas estão lá, elas estão instaladas. Agora o Plano Diretor precisa prever
isso, precisa prever a situação do Portal da Foz e da localização das transportadoras não só no Portal
da Foz, porque tem um programa, como hoje essas transportadoras podem ser depósitos da receita,
elas precisam ter toda sua situação regularizada não pode ficar na situação que estava.
Eu queria saber, não consegui ver isso na apresentação, se essa situação está prevista no
Plano Diretor?
Anice: Boa noite a todos, boa noite ao presidente Ricardo que preside a audiência publica.
Eu acompanhava ali de cima a audiência, acompanhei sua apresentação, eu entendo também que o
tempo é muito curto, que esse debate deveria ser um pouco mais amplo, principalmente aqui na
casa. Também tenho a preocupação do prazo e nós temos que ver isso juridicamente se é permitido,
e a gente tem um processo muito importante para o município.
Esse processo está sendo debatido há muito tempo, mas a gente não entende o atropelo,
mas temos que fazer as coisas de forma pensada, independente de quem seja o próximo gestor e
como vai ser o gestor desse município as coisas tem que ser programadas. Então eu espero chegar
este projeto aqui na câmara, para que a gente possa estar reunido os vereadores a acessória jurídica
da casa, para que a gente possa estar vendo as providencias que nós podemos tomar aqui, mas
mesmo que venha projeto, nós não podemos votar por votar, essa é a minha preocupação, apenas
porque tem que cumprir prazo, ela tem que passar por todas as fazes e todas as analises aqui.
Então Ricardo eu acho que a partir de agora nós temos o compromisso de estar
conversando com você quase todos os dias para que a gente possa estar resolvendo isso de forma
adequada.
Cumprimentar a plenária, complementar a todos vocês que estão aqui presentes, mostra
um comprometimento por nosso município e mostra também o interesse nesse Plano Diretor. Boa
noite a todos.
Leandro Costa: Muito boa noite senhoras e senhores, eu quero concordar com o vereador
Bobato, acho que se a gente tivesse um tempo maior para poder planejar e produzir esse Plano
Diretor seria importantíssimo, porque é o Plano Diretor que promove o desenvolvimento da nossa
cidade, vai promover o desenvolvimento da nossa cidade, e esse desenvolvimento com esse Plano
Diretor bem desenvolvido, bem pensado, ele chega ser espontâneo, então é importante que a gente
leve um tempo de planejamento, mas tirando essa questão que infelizmente ocorreu, eu quero
parabenizar o Ricardo pela competência na condução desse processo, curto prazo de tempo, toda
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equipe técnica que te acompanhou e assim como o CODEFOZ também, que participou e
desenvolveu, fez a contratação de uma empresa para poder apoiar também o desenvolvimento,
então acho que isso é louvável e a gente precisa passar e informar.
A ACIFI, nessa atual gestão, fez um trabalho agora Ricardo, intitulado você faz ACIFI, onde
nós fizemos visitas aos bairros, claro que com um propósito especifico de atender as demandas, ouvir
as demandas das empresas dos empresários e muitas das demandas que nós ouvimos nessas
ocasiões, elas corroboram com as propostas apresentadas aqui no plano que foi desenvolvido, então
eu fico feliz com isso, porque casa as informações, e, por exemplo, na área industrial uma demanda
que nós ouvimos lá e vimos o problema de transporte publico, é um problema sério, uma área onde
leva uma quantidade de pessoas para trabalhar naquela área, ai tem uma dificuldade tremenda de
transporte publico, não tem creche, ou pessoal precisa deixar as crianças lá onde tem uma demanda
grande de gente, própria internet tem dificuldade de torre, de sinal de internet lá, então são situações
criticas para uma área de grande desenvolvimento, de produção. Assim como na Felipe Wanscheer,
nós fomos lá, ouvimos os empresários e está sendo feita a duplicação da avenida, uma falta de
preocupação com a demanda dos empresários ali, tem pouco retorno, pouco estacionamento, uma
serie de coisas, e isso a gente já tratou com o FOZTRANS que nos recebeu gentilmente, e já está
atendendo as demandas, então eu acho que isso é importante essa troca de informações, e baseado
nisso, as medidas inteligentes que eu vejo nesse Plano Diretor que é a implantação da ocupação dos
nossos vazios urbanos aqui no centro da cidade, principalmente no centro da cidade, isso tem que
acabar, a gente tem que ocupar isso ai, porque isso da um gasto enorme para o município, levando
as áreas para a periferia da cidade para as áreas de perímetro da cidade. Criar uma conexão para o
Jardim Jupira, uma trincheira pra conectar, restabelecer aquele bairro, para conectar com a Vila
Borges, para retomada daquela área que foi muito importante para o desenvolvimento de nossa
cidade, os empresários estão com aquelas edificações todas fechadas. Criação do centro cívico e
ocupação do centro cívico, isso é uma questão fundamental, para unificar toda prefeitura, e atender a
população de forma eficaz e inteligente. A liberação da área do batalhão, eu acho que ali é uma
grande área que precisa ser usada, explorada para o desenvolvimento.
A nova classificação do zoneamento, principalmente dando uma ocupação mista, é
importantíssima para pequenos e micros empresários, costureiras, o que acontece, as pessoas
trabalham em casa, e ficam de forma irregular porque não tem essa situação prevista no Plano
Diretor, são essa minha colocações.
Eu quero parabenizar novamente a sua competência e condução desse processo,
parabenizar também o CODEFOZ e a todos os envolvidos. Obrigado.
Dimas: Gostaria de cumprimentar todos os membros da mesa, todos os presentes, e
justificar a ausência do presidente Roni, do Renato, e do Piola que os 3 casualmente estão em
viagem hoje, então vim aqui hoje representando a mesa diretora.
Parabenizar a prefeitura do processo que fez, mas principalmente você Ricardo, que a
gente acompanhou desde o inicio do trabalho, desde quando estava sendo conduzido pela gestão
interior, e toda rapidez, e toda dedicação que você teve nesse momento, porque fazer isso aqui com
o apoio da ARUPI, em tão pouco tempo, realmente é um trabalho que a gente reconhece em publico
toda sua dedicação do trabalho.
Eu só queria rapidamente contextualizar o papel do CODEFOZ na revisão do Plano Diretor
onde o CODEFOZ participou, nós atuamos na mobilização das câmaras técnicas, para ouvir a
sociedade, o máximo possível, dentro daquilo que foi possível fazer, a contratação da ARUPI, é a
empresa que tem o Thiago aqui representando, foi feito uma provocação do CODEFOZ, a Itaipu
Binacional, com agradecimento ao Gilmar Piola, que viabilizou a contratação da ARUPI, uma
empresa especializada, que já trabalha com varias cidades do mundo, é uma consultoria
internacional renomada e que ajudou muito na parte técnica, e eu acho que o casamento da ARUPI
com a equipe do Ricardo da prefeitura foi o que possibilitou que a gente conseguisse fazer em tão
curto espaço de tempo. Apesar do prazo exíguo, acredito que o plano, me dirigindo a vereadora
Anice, Queiroga, Bobato, e os demais vereadores, é um plano consistente, é um plano que
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obviamente possa ter algumas faltas, não digo falhas, mas algumas faltas, mas é um plano que
consegue traduzir aquilo que a gente vê como estratégia para o desenvolvimento da cidade. 2013
nós desenvolvemos junto com a sociedade o PDE, plano de desenvolvimento econômico de Foz do
Iguaçu, e lá surgiram as 4 grandes áreas, as atividades propulsivas do município, ou seja, são as
ares que trazem dinheiro de fora, e trazem recursos para nossa economia, e que irrigam as demais
atividades que são as reflexas, e essas 4 atividades, turismo, logística, saúde e educação e o plano
conseguiu traduzir um desenvolvimento muito viável, como o Leandro comentou que vai se dar
naturalmente, a partir do momento que a gente começar a implementar as ações do plano de
desenvolvimento, e principalmente com a divisão, a separação do corredor logístico, isso ficou muito
bem fundamentado e corrigindo algumas imperfeições que ocorreram no primeiro momento com
aquela questão do porto seco, enfim, a perimetral, tudo isso conseguiu ser corrigido, acho que agora
ta traduzindo uma estratégia que o CODEFOZ, o CONTUR, todos os conselhos municipais vão poder
trabalhar para tornar nossa cidade naquela cidade que a gente quer. O futuro prefeito, seja quem for
vai ter uma ferramenta pronta na mão para poder implementar isso tudo.
Sobre o Beira Foz, só para concluir, eu acho que já existe uma lei, que se não me engano
foi criada pelo Bobato, das operações urbanas consorciadas, esse iniciativa vai possibilitar que a
gente faça uma parceria publica/privada, dentro dos termos possíveis e viáveis, com uma
regularização especifica, onde você possibilita que o poder publico invista em estruturas diárias, que
são privadas, através da seção de parte dessa área pelo empreendedor, pelo proprietário e com isso
a gente poder desenvolver uma região ali da região do rio, que durante muito tempo foi abandonada,
por motivos que a gente conhece e que vai realmente poder dar uma guinada no desenvolvimento
econômico de Foz do Iguaçu e também a importância da irradiação do desenvolvimento dos bairros,
dos sub centros para o centro da cidade, eu acho que isso foi uma decisão acertada durante todo
debate, muito discutida que eu aço que vai trazer muitos benefícios, e agradecer mais uma vez pelo
seu trabalho, seu emprenho ai, queria agradecer também a ACIFI do apoio que deu ao CODEFOZ, a
gente está fazendo esse trabalho graças o apoio que a ACIFI deu desde o inicio do CODEFOZ, a
criação do conselho, enfim, todo apoio e a Câmara de Vereadores que parece que está se
sensibilizando, entendendo todas as dificuldades que ocorreram para a gente chegar aqui, e que com
certeza a gente vai conseguir aprovar até o final do ano, se tudo der certo, contamos com o apoio de
vocês. Muito obrigado, parabéns a todos pela presença de estarem aqui para discutir um tema tão
importante, casa cheia a gente fica feliz de ver um trabalho assim sendo prestigiado.
Ricardo Albuquerque: Obrigado Dimas, antes de passar a palavra para vocês eu queria
responder alguns questionamentos que foram feitos para mim.
Primeiramente, o questionamento do Bobato e do Queiroga com relação a Vila A, há uma
forte preção de da uma ocupação,, uma verticalização, mudar o uso da Vila A, nós entendemos que a
Vila A tem um papel importante ambientalmente, nós não estamos permitindo que mude para o usos
comerciais de serviço, algumas avenidas e as regiões mais próximas do hospital Costa Cavalcanti
nós estamos flexibilizando para ocupações de saúde, clinicas que estão relacionadas a questão do
hospital, e há uma pressão em relação a isso, mas a vocação de ser uma zona residencial, exclusiva
residencial, mudar o perfil dela. O que nós estamos sugerindo é que para cima da Américo Sasdeli
nós possamos ter uma ocupação mais flexível e temos varias áreas para lá, eu quero dizer a vocês
que hoje nós temos problemas na Américo Sasdeli com relação aos estacionamentos, até provocado
pelos próprios comerciantes, porque todos os imóveis deveriam ter estacionamento, e muitos deles
foram aprovados com acesso para o fundo do lote para os seus estacionamentos, só que a questão
comercial foi tão intensa naquela região que se fechou a fachada inteira, porque o valor comercial é
muito intenso, então nós temos verdadeiros vazios no fundo dos lotes, sem acesso de
estacionamento, e ai a culpa é do poder publico que não faz uma condição de estacionar na frente da
Avenida Américo Sasdeli, há até uma proposta da nossa engenheira de trafego do FOZTRANS, de
pegar algumas áreas, nós estamos estudando essa possibilidade, algumas áreas vazias para estudar
estacionamento naquela região para dar suporte, o que houve, foi uma ocupação intensa com poucas
áreas dos próprios empreendedores, quem impacta tem que desempatar, ou seja, se eu tenho um
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grande empreendimento eu tenho que ter estacionamento pra isso, os bancos não tem quase, os
bancos poucos tem estacionamento, então temos que ter essa preocupação, e não é mudando o
zoneamento da Vila A, dando uma relação comercial para a Vila A, desvirtuar a vocação residencial e
ambiental da Vila A, o que nós estamos tentando fazer é dar um adensamento para o bairro de cima,
para o Jardim Lancaster, para cima da Américo Sasdeli.
Com relação ao fracionamento do setor industrial que o Queiroga questionou, há uma
necessidade de a gente otimizar, foi dado área gigantescas, para setores industriais, que fizeram
muito pouco, então isso começou a ser revisto até pela secretaria de desenvolvimento, e a gente
conseguir ter módulos diferenciados, a gente pode ter áreas de 1000, 200, 5000, 10000, se ter
fracionamentos menores e que isso possa ser flexibilizado para que essas industrias de pequeno,
médio ou até mesmo de grande porte possam se instalar, ter uma área industrial mais flexível e vem
de encontro com o que eu falei, a gente tentar flexibilizar as industrias de pequeno porte na ponta dos
bairros mais pobres, nos bairros mais longínquos, ou seja, em regiões grandes como Porto Meira,
Morumbi, Três Lagoas, a gente poder flexibilizar a ocupação de pequenas industrias nas pontas.
Com relação às transportadoras que o Bobato colocou, nós estamos tendendo um
pouquinho a mancha ao longo da BR, na região do Portal, estender um pouco mais a mancha de
comercio e serviço para poder contemplar essas transportadoras, o problema é que nós temos
algumas transportadoras que estão inseridas lá no meio do bairro, então esses são problemas que
não temos uma solução a curto prazo, porque, queira ou não queira, ninguém quem uma
transportadora do lado da sua casa, então quando a transportadora está inserida no meio do bairro, o
que nós temos flexibilizado, é que na área industrial, dar esses usos flexíveis para que não haja esse
deslocamento. No caso das metalúrgicas, muitas vezes, metalúrgicas sugiram na cidade antes do
bairro, e o bairro venho e cercou essas metalúrgicas, como é o caso da metalúrgica Laranjeiras, ela
chegou antes do bairro, quando viu o bairro estava ao redor reclamando dela. Então o que é feito, é
que a prefeitura da um prazo para esses usos, e da um incentivo, uma área industrial. Hoje a
metalúrgica Laranjeiras saiu dali, e se instalou somente o showroom dela, a parte de fabricação está
sendo feita na área industrial, então quer dizer, ela não perdeu o ponto de ligação como os
pretendentes e ao mesmo tempo a questão da fabricação foi feito fora.
A questão da Vila A, nós estamos deixando algumas avenidas com esse uso misto, mas
dentro da Vila nós estados mantendo a vocação residencial, quase que exclusiva.
A Avenida Centenário, concordo contigo, poderia ser uma opção, a gente colocar, não vejo
problema algum, até a gente citou aqui, a gente vê que a perimetral já tem uma caixa elevada, como
ela está bem margeando, ela corta uma zona rural, então nós temos um bom trecho de ocupação,
como nós estamos pensando em um projeto de planejamento, não vejo nenhum problema que tenha
essa válvula de escape. Se nós formos ver em Curitiba a rodovia 116 que ligava a São Paulo, hoje é
o corredor verde, então foi feito um contorno fora, e essa rodovia foi urbanizada, com transporte
publico e está se tendo um plano de adensamento dessa rodovia em Curitiba, que hoje para quem
conhece era a rodovia que ligava e passava por dentro de Curitiba, que ia da região sul para São
Paulo e hoje ela está urbanizado com sistema de transporte e tem esse uso do solo prevendo um
adensamento, então dentro dessa lógica, nós também vamos caminhar dentro desse perfil.
Vou abrir a palavra para as inscrições.
Eu tenho aqui, em primeiro o senhor José Reis, mais conhecido como Cazuza.
José Reis: Boa noite a todos, boa noite arquiteto Ricardo Albuquerque secretario de
planejamento que preside os trabalhos, boa noite especial a todas as lideranças que estão aqui, o
presidente da associação do Bubas.
Primeiro relativo a uma medida de força, a maioria da que foi mostrado aqui na
apresentação, um projeto de muita qualidade, preparo, que eu espero até pelo que o vereador Bobato
levantou com muita propriedade, não seja comprometido com os prazos legais a serem cumpridos,
acho que o coroamento desse trabalho vai ser justamente se obter uma medida legal para que até dia
18 ele esteja aprovado pelo legislativo aqui, questão de suma importância levantada pelo Bobato.
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Dificilmente teve alguma coisa aqui, algumas novidades, é claro, mas o grosso, mais de 80,
90% são assuntos que a mais de 5 anos são tratados. A questão do batalhão mais de 20 anos, só
tivemos perto da transferência do batalhão a 20 anos atrás. Não tem nada de novo em que tange a
maior parte estruturante da cidade.
Hoje nós temos uma realidade que nós temos que conviver com ela, onde mais que
um prefeito, nós vamos praticamente precisar de um gestor de massa falida, porque quebraram os
cofres do município, e tudo que implica ali, seja iniciativa privada, também implica em despenco dos
cofres municipais que nós já sabemos a realidade, nem precisa ser dito.
Ricardo foi muito feliz quando disse que fazer obra, fazer infraestrutura, construir creche,
colégio, UPA, isso impacta tremendamente, inclusive na Lei de responsabilidade fiscal, que diz
respeito, aos limites, comprometimento da folha, então não é só fazer, você tem que aproveitar,
implementar, e tem uma gestão eficiente para que nós não ultrapassemos esses gastos.
Mas agora especificamente como propostas, nós temos que tomar medidas práticas, que
pode solucionar uma das grandes obras estruturantes ali, há muitos anos é ansiada, 18 anos, já
chegou a ser iniciada, que á a questão da perimetral, realmente aquela traçado, em questão da obra
não ter saído, investimentos vultuosos, inclusive na área habitacional, em volta da conscienciologia,
praticamente apontam como grande saída a Centenário, não é justo punir, eu chamo de punição,
passar a Perimetral Leste onde teve tanto investimento, mudou-se o perfil da época que se começou
a traçar a perimetral no trajeto que se conhece hoje, não havia, e como é que você pode viabilizar
isso Ricardo, sem dinheiro, a Prefeitura ou quem quer que seja, com medidas políticas.
Decidiu-se que em Foz do Iguaçu vai ter uma segunda ponte, está traçada lá no Porto
Meira, há quem conteste, está aqui arquiteto Nilson Rafain, mas foi Brasília que decidiu, não foi Foz
do Iguaçu, não tivemos interferência no processo que a segunda ponte vai ser no Porto Meira, mas
isso aqui é um planejamento de logo prazo, então nós temos que prever isso, e foi Brasília sem ouvir
a sociedade de Foz do Iguaçu que se decidiu por lá que lá passarão caminhões de exportação. Hoje
nós estamos convivendo mais uma vez com uma greve que usa como palco a nossa cidade, quem
passou na Avenida Paraná hoje sabe do que eu estou dizendo, esses caminhões de exportação que
adentram da Argentina destroem o maior patrimônio físico, pra quem não sabe o maio patrimônio do
município não é o prédio da prefeitura, as áreas verdes, os mobiliários, é a malha urbana, o maior
valor patrimonial do município é a malha viária, e ela vem sendo destruída ao longo dos anos por
esses caminhões, e Brasília decidiu que quando a segunda ponte estiver pronta, os caminhões que
passam pela Ponte da Amizade e vão direto para a BR 277, passarão por lá também, por dentro do
Porto Meira, como se não bastassem os caminhões de exportação vindo da Argentina via Paraná,
passarão também por dentro da nossa malha viária os caminhões do Paraguai, e são varias vezes de
maior volume do que os da Argentina, e ainda que eles vão pela Perimetral Leste eles vão causar
danos a nossa malha viária. Isso tudo Brasília decidiu sem nos ouvir, mas nós temos como impedir
isso, e ao mesmo tempo viabilizar como consequência, do ato que pode ser tomado como ato de
coragem, seria um marco para a administração da nossa prefeita Ivone ou o próximo prefeito, porque
a atribuição compete ao município legislar o transito urbano. O município tem que ter coragem de
proibir caminhões de exportação no centro da nossa cidade, quando nós proibirmos automaticamente
não passarão caminhões de Paraguai no Porto Meira, e aqueles turistas que vem direto de Cascavel,
que muitas vezes adentram o Paraguai sem passar por dentro de Foz do Iguaçu, eles terão que
cruzar nossa cidade e passar lá na ponte do Porto Meira levando sim, desenvolvimento aquela
região, vão parar para abastecer, parar para fazer um lanche, se tiver um hotelzinho bom vão se
hospedar lá, porque caminhão passando pelo Porto Meira não vai deixar nada, como hoje os
caminhões do Paraguai só deixam algumas prostitutas, e também alguns botecos. Nós queremos
dentro da nossa cidade o turista e não muito mais caminhões que vem do Paraguai, ai se perguntam
então onde vão passar esses caminhões, antes nós tínhamos a opção da Perimetral Leste, agora a
Avenida Centenário, a partir do momento em que proibamos isso a prefeitura abra com seu
maquinário, abra o trajeto que está traçado e não ponha asfalto não, certamente o governo argentino
ai eu digo que é uma medida política, vai reagir, vai pressionar Brasília e vocês vão ver essa obra sair
da noite pro dia, sem licitação em caráter emergencial, porque é uma crise internacional, mas nós
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não podemos passar os caminhões sem asfalto, como não? As rodovias lá no Mato Grosso, as
carretas passam em BR, arrastadas em trator, e existe isso na realidade, aqui não, o governo federal
faz da noite pro dia, para não ter uma crise com a Argentina. Brasília tem que parar de fazer o que
quer com Foz do Iguaçu, sem que nós nos manifestemos, solução fácil depende de coragem, proibir
o transito de caminhão de exportação dentro de Foz do Iguaçu, resolvemos um problema futuro, já
que estamos falando de futuro, dos caminhões passando por dentro do Porto Meira continuaram
passando por lá, os da Argentina não vem mais pra dentro de Foz do Iguaçu, vão ter que sair na
futura Perimetral.
Em dado momento Ricardo você também foi muito feliz quando citou o artigo 182 parágrafo
2, sobre as propriedades urbanas, cumprir as ações sociais, quando atende as exigências
fundamentais de ordenação da cidade expressa no Plano Diretor, nós falamos muito de obras, essa
questão de economia e quando foi se falar das ocupações urbanas irregular, se passou rápido e não
se abrangeu e hoje em Foz do Iguaçu, nós temos a maior ocupação urbana ilegal do Paraná, que
chama-se ocupação Bubas, com mais de 1500 famílias, nas quais não se vislumbra solução de
médio prazo, famílias essas, cujas quais existe uma ordem judicial de despejo, com emprego de força
militar, que multiplicadas por 3, são 4500 pessoas lá vivendo, e nós precisamos de uma solução. O
pedido Ricardo é para que aquela área, ZEIS, Zona Especial de Interesse Social, ela continue assim,
não seja modificada, porque essa é a saída, porque uma ZEIS, é limitada a construção de moradias
popular, entra no parâmetro que a Caixa econômica, que exige para o Programa Minha Casa Minha
Vida, subsidiado pelo fundo de desenvolvimento social, que é aquele onde o comprador ou ocupante
da terra ela tem um limite máximo no planejamento de custo do imóvel, eu fica na faixa de 35, 40
reais. Nós temos uma área urbana, essa área urbana não se plantava um pé de mandioca, com todo
equipamento necessário em volta, porque não adianta pensar em tirar essa pessoal, mandar para
Três Lagoas ou pra longe, porque se teria que construir por exigência da Caixa, se precisa ter colégio
em volta, creche, tudo aquilo que a prefeitura depois não vai poder manter, então uma sugestão para
que fique lá, a partir disso a prefeitura fique como interlocutor, sem nenhum tipo de ônus para ela.
O terceiro aspecto, agora entrando na questão do exercito para colaborar, até então era um
serviço que foi algo sigiloso, no ultimo ano de governo do Dobrandino mais de 20 anos atrás o
batalhão teve saída ali, eu sei que tem uma expectativa aqui, mas nós não viajemos na maionese, o
exercito ia sair naquela época e eu preparei o estudo para o exercito, mediante da construção não de
um batalhão na Avenida das Cataratas, aqueles 1 milhão e 100 mil metros, nos quais quase 50% é
área ambiental, ele só sai dali na época por quase 14 batalhões que seriam construídos na época em
Santa Catarina, e não sairá por menos disso. A grande sugestão é trabalhar para uma área que há
onerosa para o exercito, até para manter a segurança lá, que é a parte ambiental, os 550 mil metros
quadrados, esse sim passem pro município como parque, mas o batalhão sair dali, tem que ser vários
batalhões.
Por fim para concluir, quero agradecer a abertura do espaço, queria pedir que por gentileza,
se houver uma ata dessa reunião, que esse nosso pronunciamento fosse registrado na integra.
Obrigado pela oportunidade.
Gilberto Alberti: Boa noite a todos, Ricardo, eu até tenho uma colocação, a primeira
proposta é uma correção nas fronteiras do município que já vem errado desde "91", aonde a gente vê
na literatura sempre fronteira norte lago de ITAIPU, lago de ITAIPU está dentro do município, se nós
continuarmos usando esse lago de ITAIPU como fronteira norte, nós estamos perdendo 24% da área
do município, que na verdade é rio Ocoy, divisa com Itaipulândia. Então que seja corrigido isso no
Plano Diretor e toda literatura a gente pega ao norte com usina de ITAIPU, sendo que Usina de
ITAIPU está dentro do município. Então essa parte que seja corrigida.
A outra situação, é a questão, até você sabe, eu sou Engenheiro Ambiental , é a questão da
preocupação com as enchentes, a questão do Boicy também, que seja aplicado no nosso Plano
Diretor, o capítulo 18 da agenda 21 diz que a responsabilidade com as águas não é só do poder
público e sim de todos os moradores, que a água das chuvas seja feito de alguma forma, infiltrada no
próprio imóvel, evitando com isso o acúmulo de água nas ruas e evitar a retificação de rios, porque só
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a água corrente, ela cria energia mais rápido, dá transtorno e se tem a ideia de criar o Parque Linear
Boicy, se não tiver água, não adianta parque. Se a gente ocupar todas as áreas, e se não tiver
infiltração, nós não vamos ter nascente, vai ser um fio de água, onde o rio Boicy anos atrás tinha um
nível de água bem superior do que é hoje. Então se tem intenção do Parque Linear, tem que ter água,
e essa água tem que ser de responsabilidade de cada morador e não do poder público.
Outro detalhe que eu anotei aqui é a questão do zoneamento, já teve gestor que, vamos
pegar por exemplo a Vila Yolanda, a parte era a ZR4, por um belo prazer de um gestor, mudou para
Zona de Verticalização. Então que isso não aconteça colocando no Plano Diretor, porque tem todas
as Vilas que são residenciais tem os eixos estruturais, que seja mantido esses eixos estruturais, mas
o restante do loteamento permaneça com a característica do zoneamento, sem permitir subdivisões,
porque toda a infraestrutura do loteamento é feito pela taxa de ocupação, pela quantidade de
pessoas que aumenta ali, tá uma ZR4 e cria uma verticalização, aumenta o fluxo de pessoas, a
questão de esgoto, água, demanda de energia, então mexe em toda a estrutura que vai sobrar para o
município, então alguém tira lucro, então que essa coisa seja mantida e que pra mudança fora dos
eixos estruturais, pra mudança do zoneamento, que seja feita uma consulta, que tenha a aprovação
de todos os moradores, que no mínimo 80% do moradores do bairro concordem com a alteração, não
simplesmente porque um gestor quer construir um prédio, muda toda uma região, pra favorecimento
próprio.
Outra situação, é com os pontos de recarga do lençol freático. Nós tínhamos as três lagoas
e não temos mais, nós temos ali tem outros loteamentos que tinha os pontos que segundo é só
banhado aquela terra branca, só que isso é fundamental pra recarga do lençol freático.
Ricardo: Só pra concluir.
Gilberto Alberti: Só que essa parte dos lençóis freáticos, ali na República Argentina, ali é
um ponto de recarga, foi todo aterrado, isso dá consequências, porque essa água que ficaria ali vai
direto pro Rio, provocando enchente. Isso não é visto, não é levado em conta e sim somente a
especulação imobiliária. Então o que tem de área de afloramento do lençol freático ou seria chamado
de ponto de recarga, tá sendo ocupado pra fins de exploração e a consequência disso vem pro
município, vem pra toda população. Eu tiro vantagem, os outros sofrem.
Outro detalhe, área do distrito industrial, que seja colocado no Plano Diretor, zoneamento ou
fazer pra agroindústria e mantenha efluentes, tipo uma fábrica de iogurtes que pode ser construído,
que não tem muitos efluentes, então que seja criado dentro do distrito industrial a área pra
agroindústria e que seja também dentro do, porque hoje nós temos 1.209 propriedades rurais e essas
propriedades tem muitas que são pequenas , são áreas pequenas que trabalham com estufas, e são
o que tão mantendo o abastecimento da merenda escolar, essa questão, então que fosse
possibilitado dentro do Plano Diretor que essas áreas possam ser mesmo que estejam dentro do
perímetro urbano, ser exploradas como agrícola.
E uma coisa que você colocou também, a questão do estacionamento que eu já tinha
anotado, é que as empresas quando constituem no centro, elas tem que ter as vagas, aí eles alugam
o imóvel pra corresponder as vagas do estacionamento correspondente ao seu estabelecimento, logo
em seguida a prefeitura mesmo fornece um alvará pra alguém explorar aquele estacionamento que é
de obrigação do comércio. Então que isso, ou o cara tem o estacionamento, ou não abre pro outro
explorar em cima do que é obrigação. É isso. Obrigado.
Ricardo Albuquerque: Obrigado Gilberto. Enquanto eu chamo o próximo, posso fazer até
uma análise sucinta. Fernando Calegari. É, com relação ao que o Gilberto, antes de, em relação a
verticalização em zonas que não deveriam estar com essa verticalização, nós, só um minutinho, nós
estamos corrigindo, por exemplo, pra vocês terem ideia o zoneamento permite lá no Jardim
Copacabana que eu possa construir um prédio. Que é um absurdo. Foi feito que o Gilberto está
comentando, não temos nem esgoto no Jardim São Roque, como é que vai presumir uma
verticalização em uma região que não tem esgoto? Então nós estamos corrigindo algumas dessas e
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estamos no caminho inverso, verticalizar aonde você tem infraestrutura, aonde você tem uma
condição de crescer, compatível com a infraestrutura dada, em regiões que não tem nem sentido eu
construir um prédio no Jardim Copacabana, vai ter a densidade baixa, a densidade necessária e a
vocação da ZR2 que é a zona residencial de média densidade, então, basicamente isso. Com relação
as taxas de permeabilidade, nós vamos continuar colocando essa questão no código de obras, então
assim, cada região vai ter uma taxa de permeabilidade que o morador pode construir, mas ele vai ter
que ter um jardim e vai ter que ter uma área permeável desse lote mínima, logicamente que nas
áreas centrais, com percentual baixo e nas áreas residenciais com um percentual um pouco maior.
Seria isso teu esclarecimento. Fica a vontade Fernando.
Fernando Calegari: Boa noite a todos, meu nome é Fernando Calegari, morador de Foz do
Iguaçu. Na verdade eu queria fazer uma pergunta antes de começar, como eu cheguei um pouco
atrasado, eu não sei se foi apresentado no plano a questão dos resíduos sólidos? Não sei se foi
apresentado antes.
Ricardo Albuquerque: Não, não foi.
Fernando Calegari: Tá. Aí eu coloco como você apresentou a questão do crescimento dos
subcentros, a questão do crescimento interno das cidades, utilização da mobilidade acadêmica,
mobilidade urbana, perdão, crescimento das áreas de macroindustrial, a ampliação de conjuntos
habitacionais e tudo isso tem impacto grande na questão de resíduos sólidos, e eu queria ver, se
como, vai estar incluso nesse Plano Diretor essas questão dos resíduos sólidos, coleta seletiva e tudo
mais.
Ricardo Albuquerque: É, na verdade são programas, aonde tem o aterro sanitário, precisa
dar uma otimização nele, na verdade, hoje com essa questão dos PGRS, planos de construção civil,
é necessário fazer uma otimização, porque o nosso aterro sanitário, ele tá com a sua vida útil, no
máximo nos próximos 10 anos, não sei se vai dar suporte pra 10 anos nosso aterro sanitário. Mas
essa discussão tem sido uma discussão aí, um pouquinho maior, há uma necessidade de até fazer
consórcios, pra que até esses aterros sanitários estejam economicamente viáveis. Há uma
necessidade, tem municípios pequenos, Itaipulândia, junto com Missal, com
outros
municípios,
tentando fazer que o aterro sanitário seja economicamente viável. Cada município tem o seu, então tá
tendo uma aproximação, de juntar municípios, quer dizer, o aterro sanitário de Santa Terezinha,
acoplado São Miguel, com Foz do Iguaçu, e aí é nós pensarmos num local em que isso seja
economicamente viável pra região. Então há uma série de procedimentos, pra esse plano, nós
estamos tentando otimizar e melhorar o que está esse aterro sanitário que já está disponível na
região norte de Foz do Iguaçu.
Tem um aqui que escreveu bastante coisa, mas não escreveu o nome, então não sei dizer.
Eu chamo a Marizete. Igor.
Igor: Boa noite a todos. A pergunta foi referente ao desenvolvimento da cidade, em que foi
falado o desenvolvimento dos núcleos, subnúcleos, porém não foi citado o desenvolvimento da
Região da Vila C, onde não há bancos, há uma carência muito grande de investimentos da prefeitura,
do grande comércio em si também. Onde os grandes empresários da cidade esqueceram de olhar
pra esses pontos. Qual é o desenvolvimento da ACIFI ou do CODEFOZ pra essas áreas, como
grande Três Lagoas, Porto Meira, a Vila C onde não há bancos ou não há grandes empreendimentos
também. Como vocês planejam, dentro desse planejamento urbano a questão da malha viária, dos
ônibus, e o deslocamento dessas empresas que já são famosas para esses grandes centros urbanos
também, que estão se desenvolvendo já com os passar dos anos, porém estão sendo esquecidos
pelo grande comércio e pela prefeitura também.
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Ricardo Albuquerque: Com relação a Vila C, essa questão, até vou passar pra Engenheira
de Tráfego do FOZTRANS, porque na verdade que nós pensamos principalmente, a Vila C é uma
região periférica também, mais extrema. Da mesma forma que nós estamos pensando na Vila C,
pensamos no Morumbi, Três Lagoas e Porto Meira, que eles possam ter uma acessibilidade melhor
ao subcentro, subcentro da Vila A, que é o subcentro mais imediato, que possa ter funções, que não
precisa se deslocar até o centro da cidade, então nós precisamos de acessibilidade pra isso, até a
Engenheira Pricila possa falar sobre isso.
Pricila Mantovani: Boa noite. Em termos de projetos, que o FOZTRANS, juntamente com a
prefeitura tem feito pra Região da Vila A da Vila C, a gente tem a Avenida Andradina que já está em
execução, que liga a Vila A, a Cidade Nova até a Vila C, vai chegar lá na parte da Vila C Nova,
justamente naquela área que forma um grande espaço comunitário na Vila C. O que a gente tem
projetado também, que está incluído no Plano Diretor , seria a formação de um binário na Vila C,
onde você teria transformar as duas Avenidas principais ali, em vias de mão única, pra favorecer a
circulação, pra ter a possibilidade de colocar ciclofaixas, até pra promover esse transporte mais
seguro por bicicletas, então ideia seria acho que a Rua C, a que sobe ali na Vila C Velha, atravessa
aquela parte central que passa lá pra Vila C Nova também no binário e na outra Avenida, que acho
que é a Rua D, se eu não me engano, descendo pela Vila C, seria a formação do binário penando em
melhorar essa parte de mobilidade, ter ciclovias, tornar as vias melhores ali, igualmente na Região de
Três Lagoas, também pra resolver o problema de trânsito, estacionamentos, todo congestionamento
que já se forma ali na Avenida, na Joao Ricieri Maran, também o que a gente tem projetado,
idealizado, ainda não é um projeto, mas está idealizado no Plano Diretor, também seria a formação
de um binário da Joao Ricieri Maran com a rua lateral, agora não me recordo o nome, aquela que é
paralela a ela, uma só indo a outra voltando, justamente também pra poder viabilizar uma circulação
melhor, estacionamentos, se for o caso ciclovias também, pra ter uma área comercial melhor por
estar inserida em uma área residencial. (Pergunta) R: Da Jorge Sanways está prevista no Plano
Diretor, isso já vem até do anterior e a gente continua mantendo essa previsão, faz parte do sistema
viário. Ele é binário, Jorge Sanway e Bartolomeu de Gusmão, ele tá mantido nessa, já tinha no Plano
Diretor anterior, e está mantido nesse pra ele se prolongar até, vai encostar lá na perimetral leste.
Ricardo Albuquerque: Então eu chamaria o Fernando Pires pra fazer o seu
questionamento.
Fernando Pires: Boa noite. A minha pergunta é rápida, é mais, se esse material que foi
elaborado até aqui, ele vai ser disponibilizado de alguma forma pra ser consultado, analisado com
mais calma?
Ricardo Albuquerque: Nós estamos a disposição na Secretaria de Planejamento, esse
material, é um material público, então não há problema nenhum, nós estamos formatando ele pra
enviar pra câmara, então o material quando finalizado ele vai pra câmara de vereadores, mas a
sociedade tem acesso à ele sem problema algum.
Fernando Pires: Mas na internet por exemplo não tem previsão?
Ricardo Albuquerque: Não tem, porque não tá ainda disponível dessa forma né, então até,
qualquer cidadão pode ir na secretaria tomar "pé" e a gente mostrar, sem problema algum. Quando
chega pra câmara, daí já entra como projeto de lei, então também já sai pra acessar. Eu chamaria
Alisson Fanquim.
Alisson Fanquim: Boa noite. Primeiramente gostaria de cumprimentar os integrantes da
mesa, os convidados presentes no debate do Plano Diretor, eu sou diretor de finanças e venho
representar o ROTARACT Clube Terra das Águas, porém eu farei o questionamento como cidadão
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do Município de Foz. Gostaria de saber as medidas estratégicas para o alívio e aprimoramento da
BR-277 interligado a Avenida Costa e Silva na entrada da cidade? Cabe ressaltar que é o cartaz de
Foz do Iguaçu, pois como o ditado diz: "É a primeira impressão que conta". Obrigado.
Ricardo Albuquerque: Obrigado Alisson. Na verdade nós já temos um projeto significativo
da entrada da cidade, esse projeto já foi até encaminhado para o Governo Federal, como é uma BR
federal, ele tá projetado pra ter alças ali, pra ter todo esse conflito que tem na entrada da cidade, é
um absurdo mesmo como você falou, é um cartão de visita, então nós temos um projeto ali que tenha
o menos impacto possível, bem em frente ao Recanto Park Hotel, então esse projeto já está
viabilizado, até pela ITAIPU, então até esse projeto já foi encaminhado. Agora é uma obra
significativa, e depende também de recursos federais em conjunto com o Município. Em termos
projetuais estamos tranquilos em relação a isso, mas aí nós vamos colocar no orçamento, e aí por
diante, logicamente essa verba, não vai ser feita essa obra com capital própria, tem que ser com
capital federal. O Guinter pergunta aqui. No ciclo de desenvolvimento de Foz estiveram presentes o
turismo? Tirando o primeiro que foi da Erva-mate.
*O Colégio Agrícola e os latifúndios da Avenida das Cataratas também inibem a ocupação
urbana. Veja, acho que todo o vazio urbano de certa forma ele inibe, mas nós temos que ver, por isso
que a gente fez aqueles traços em preto em volta, o que é prioridade, tá certo, então nós vamos
trabalhar a legislação, por exemplo, um vazio urbano lá do lado da conscienciologia, não tá afetando
o desenvolvimento nesse momento, tá certo? Então, nós vamos trabalhar com os vazios prioritários,
a partir do momento que esses vazios centrais, eles tem uma ocupação de 80 até 90%, nós partimos
para um outro perímetro, tá certo? Porque essa questão do vazio urbano, ela varia de município pra
município, pode ser que hoje o vazio urbano nosso aqui são grandes áreas, em São Paulo pode ser
que um lote de 30 m2 seja um vazio urbano na paulista, tá certo, então nós estamos dimensionando
vazios urbanos, áreas acima de 1000 m, então o cara tem que dar o loteamento, se tiver áreas acima
de 1000 m naqueles perímetros que a gente traçou ali, nós vamos criar esse dispositivo do
parcelamento compulsório e posteriormente o IPTU progressivo. Muito boa pergunta. Por que na Av.
das Cataratas não pode haver fracionamento inferior a 900m2? É, isso é uma questão, porque são
grandes áreas e a gente visa se a gente quer, digamos, empreendimentos turísticos, a gente tá
vocacionado à essas características. De certa forma 900 m2 a gente julga que seja uma área grande,
mas eu diria que é uma área pequena para um hotel significativo, tá certo, então assim, a gente não
quer que também fracione demais os lotes ao longo da Av. das Cataratas, porque daí também
começa surgir empreendimentos sem muito significado e destruindo a paisagem que é uma paisagem
que nós temos hoje e é extremamente agradável, até condomínios que surgiram ali não
comprometeram o aspecto paisagístico da Av. das Cataratas, então a questão do tamanho do lote na
rodovia é em função disso e nós viemos com bons olhos manter essas dimensões. Obrigado pela
pergunta.
Ricardo Albuquerque: Malu e Luciana Ribeiro, obrigado. Desculpa, eu não vi o tracinho.
Malu: Bom pessoal, bom, boa noite. A gente vai tentar ser rápida aqui. Muito importante o
que você apresentou aqui Ricardo, tem um ano que tô morando em Foz e eu fiquei muito bem
impressionada com tudo que você apresentou, então parabéns pra você e pra equipe. A gente queria
saber qual que é, se tá previsto, e a questão do...
Luciana Ribeiro: Eu vou resumir aqui. A gente queria saber os critérios que vocês
utilizaram para definir as áreas verdes, tanto arborização urbana como as áreas de conservação,
criação de parques ou áreas que não poderão ser ocupadas por empreendimentos ou moradias
porque apesar de vocês terem ressaltado bastante no discurso isso, durante a apresentação a
importância, no mapa não nos pareceu que estava contemplado adequadamente, então surgiu essa
dúvida. Essa é a primeira pergunta.
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Ricardo Albuquerque: Bom, quer que eu responda já? É, na verdade, nós, isso deveria tá
constituído dentro de um Plano de Mata Atlântica, que são as áreas remanescentes de Mata Atlântica
que a gente julga que é importante ter esse Plano Municipal. A gente julga que todo o remanescente
de mata, ele, pressupõe que ele tem característica de preservação. Logicamente que isso vai
depender também dos órgãos ambientais, os licenciamentos ambientais né. Então o que o Plano
Diretor trabalhou um pouco mais intensamente foi nas áreas mais significativas que aí nós estamos
mostrando. Com áreas menores, em que você tem uma mata ou bosque né, que muitas vezes aquilo
é importante não afetar né, isso também vai partir do pressuposto que ele vai ter que, pra qualquer
empreendimento que ele vá fazer, ele vai ter que ter licenciamento ambiental e aí pode bater na
trave, desde que seja caracterizada aquela área. Se for um remanescente de bosque secundário,
quer dizer, pode até ter esse impacto né. Se for primário de repente não vai poder ser devastado e
assim por diante né.
A gente tem intenção de criar dentro do Plano Diretor mecanismos pra potencializar essas
áreas no sentido de utilizar transferência do potencial construtivo de algumas áreas verdes né, o cara
tem lá um bosque mas aí ele quer destruir aquilo pra construir um prédio. Então assim, a gente quer
colocar na legislação que ele tenha o benefício do potencial construtivo, que ele preserve, desde que
ele preserve aquela mata verde, ele possa utilizar o potencial construtivo numa outra área, por
exemplo que tenha uma limitação de “x” pavimentos que ele possa pegar esse potencial construtivo,
que se chama Transferência de Potencial Construtivo né, pra fins de patrimônio histórico, que isso em
Curitiba funciona bem mas nós não temos tantos patrimônios, os patrimônios históricos que estão
aqui são públicos, não são particulares né, e agora a Transferência do Potencial Construtivo pra fins
de áreas verdes é um lado bastante positivo que a gente pode implementar dentro do Estatuto da
Cidade, desses instrumentos todos da cidade.
Luciana Ribeiro: Posso te responder? A gente vem observando, assim, o desmatamento
bem crescente aqui na região, especialmente nas margens de rios né, então apesar da legislação
existir a gente constatou que ela não vem sendo obedecida mesmo quando há processos de
licenciamento então a gente sabe assim até pelos próprios policiais ambientais da cidade do
aterramento de nascentes, de trechos de rios, de desmatamentos de margens, isso é visível,
qualquer um que circule pela cidade percebe esses desmatamentos acontecendo no dia a dia.
Então nesse sentido eu acho que vale a pena estar incentivando, estimulando por meio
legal a preservação dessas áreas, não só depender de uma lei, de uma fiscalização, de uma punição
que não ocorre mas ao contrário fazer como você acabou de dizer é, a proposição de medidas que
estimulem a manutenção, por exemplo, nesse mesmo sentido além da transferência de um lugar para
o outro, do potencial construtivo, se pode incentivar a existência de RPPNs no município, hoje não
existe nenhum incentivo pra isso e as RPPNs são as Reservas Particular do Patrimônio Natural, elas
têm diversos benefícios pro proprietário e pra cidade também.
Ricardo Albuquerque: Royalts, tem royalts econômicos ainda pro município.
Luciana Ribeiro: Tem, tem a isenção de imposto, tem uma série de coisas e elas podem
desenvolver atividades produtivas desde que sejam atividades que conservem aquela mata ou aquela
paisagem, que for designado, por exemplo, poderia ser o cultivo de mel, ecoturismo, borboletário,
birdwatching, tem uma série de coisas que combinam com o potencial turístico de Foz e seriam novos
atrativos, e ao mesmo tempo geram renda e conservação e qualidade de vida.
Um outro item que pode ser considerado nessa questão da vegetação é o IQM Verde né, o
Índice de Qualidade Ambiental que já é adotado pela ONU há muitos anos né, aquela proporção de
vegetação por habitante que é o mínimo necessário pra garantir o bem-estar de uma cidade. Então
se isso tá amarrado em lei como um critério de definição da vegetação, a gente tá em sintonia aí com
as políticas mundiais e também favorece que isso se pode de fato acontecer na hora de ocupação
urbana, ainda mais agora com esses preenchimentos dos vazios né.
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Ricardo Albuquerque: Tá certo, vou passar por Tiago.
Tiago Brito: Bom, boa noite. Só complementando já até o que o Ricardo colocou, uma das
nossas preocupações foi justamente em relação às áreas verdes da cidade, que como você colocou,
essa questão da vegetação e a relação com os habitantes é muito importante. Então a gente fez um
levantamento que foi sobre as áreas de preservação que hoje existem no município incluindo também
as áreas dos córregos, colocando, aplicando as leis, colocando os borders corretos, analisando as
áreas de nascente, inclusive foi feito o refinamento em relação à parte de zoneamento, onde tinha
algumas áreas que ocupavam áreas de nascente onde a gente fez uma troca e traz de volta essas
áreas como de preservação e essa vai ser uma preocupação constante em relação a preservar o que
a gente tem hoje e além disso incentivar que essas áreas verdes que hoje ficam no município, elas
possam ser utilizadas pela população não só de você chegar naquela área como um parte, mas isso
também na paisagem urbana da cidade porque é uma cidade que possui muitas áreas verdes, muitas
árvores e muitas vezes elas não são visíveis a população então uma preocupação muito grande que
teve foi justamente em relação às áreas verdes da cidade e ao cumprimento da legislação também
porque algumas partes do zoneamento, especialmente em relação às ocupações irregulares, elas
acabam ficando nessas áreas de proteção e áreas verdes então foi feita essa correção e esse
refinamento dessas áreas de proteção.
Luciana Ribeiro: É, não somente os que tão em ocupação irregular, mas principalmente a
especulação imobiliária, eu vejo que ela atinge muito mais né, mas só pra não alongar, outras
questões em relação à isso é a arborização, o nosso Plano de Arborização Municipal precisa ser
revisto de um modo técnico, profundo e amplo porque o que a gente tem atualmente é a previsão de
retirada de 70% da vegetação da cidade e isso é simplesmente inadmissível, então acho que precisa
harmonizar a lei das calçadas com a reposição de vegetação, porque onde vão sendo feitas calçadas
vão sendo retiradas árvores, qual é a necessidade disso? Não há, isso é simplesmente uma questão
de fazer a obra mais rápido ou com menos trabalho, com menos esforço né, então um exemplo só
dessa questão da revisão.
Ricardo Albuquerque: É, na verdade, só voltando um pouquinho no que você comentou
em relação a questão de ocupação de nascentes e ocupações de áreas, isso é crime tá, então, quer
dizer, a legislação existe, ninguém tá mudando nada disso em relação à isso, então requer
fiscalização dos órgãos né, Prefeitura, dos Órgãos Ambientais e assim por diante, então, quer dizer, a
legislação existe pra ser, lógico, a gente sabe que tem problemas sociais, que são as ocupações
irregulares, em relação à isso ai entra aquela questão da regularização fundiária né, que há a
necessidade de tirar essas pessoas de áreas de beirada de rio né. Qual outro questionamento que
você comentou agora?
Luciana Ribeiro: Foi a revisão do Plano de Arborização.
Ricardo Albuquerque: É, sem dúvida em concordo contigo, mas assim, a lei de calçadas,
ela prevê faixas de serviço, ou seja, a faixa de serviço, ela pode ser gramada, tanto a faixa de
serviço, principalmente nos bairros, ela pode ser gramada onde tem o poste, o que tem que ser
pavimentado é a faixa livre então assim, muitas vezes eu sei que há retiradas de árvores né, que
foram, muitas dessas árvores foram feitas, não são árvores urbanas, elas têm raízes aéreas, elas
prejudicam, levantam toda a calçada, e o que tem que haver é um controle de reposição, eu tiro uma
árvore mas eu ponho 10, ponho em lugares certos, então há necessidade de revisar a lei de calçadas
mas não vai fugir desses setores.
As calçadas foram feitas, tô com a engenheira Pricila aqui, ela tá sinalizando porque ela
quer falar. Então tem as faixas de serviço, as faixas livres e as faixas de acesso, essas duas faixas,
tanto a faixa de serviço e a de acesso, elas podem ser gramadas né, então passo a palavra pra
Pricila.
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Pricila Bevervanço Mantovani: É, só pra não me alongar muito, mas de forma alguma a
Lei 3144, que é a Lei das Calçadas, ela estimula a retirada de árvores, pelo contrário, até na nossa
orientação a gente faz o possível pra tá sempre contornando, desviando, fazendo com que a faixa
livre contorne as árvores existentes.
Ricardo Albuquerque: Eu entendi o que a Luciana quis dizer, na verdade o empreendedor
joga a culpa na Lei das Calçadas pra retirar a árvore.
Pricila Bevervanço Mantovani: É, realmente assim, eles sempre querem retirar e a gente
estimula que não seja retirada né, fazendo todos esses desvios, contornando as situações, agora, a
Lei das Calçadas sim tá precisando de uma revisão, por vários aspectos, e eu acho que ela poderia
melhorar essa questão da arborização dentro da Lei das Calçadas. Realmente, eu acho que você tem
toda a razão nisso né, só tô explicando que não existe realmente um incentivo pra isso mas que a Lei
das Calçadas precisa de uma revisão nesse aspecto também, sim.
Luciana Ribeiro: Sim, era isso que ele tinha falado mas também tem um aspecto em
relação à distância do meio fio até o local que se planta a árvore, não é uma distância adequada pra
existir a árvore porque ela vai levantar a calçada. Então a distância indicada para o plantio das
árvores não é uma distância que permita que essas árvores cresçam e se desenvolvam, elas vão ser
retiradas em um momento ou outro. Então esse é um aspecto que precisa ser modificado.
Ricardo Albuquerque: É, por isso a necessidade, até que você comentou sobre o Plano de
Arborização, você ter árvores com raízes profundas então não adianta a gente colocar árvores que
elas não são urbanas, que não são próprias pras calçadas e serem colocadas nas calçadas. Então
nós temos vários tipos de árvores, que te médio porte, que tem raízes profundas, que podem ser
colocadas nessas faixas de serviço. Obrigado.
Luciana Ribeiro: É, a gente tem duas perguntas. São de outros assuntos.
Ricardo Albuquerque: Só rapidinho porque na verdade nós temos outros
questionamentos, eu tenho aqui uma lista né do pessoal, mas pode fazer rapidinho.
Luciana Ribeiro: Tá, então vou direto pra sugestão. Na questão dos resíduos sólidos, a
gente queria enfaticamente sugerir que aquele trabalho todo de revisão que tá sendo feito pela
Comissão Interinstitucional da Política Integrada de Gestão de Resíduos Sólidos de Foz fosse
efetivamente incorporado no Planejamento, além do Plano Diretor.
É um trabalho que já vem sendo feito há mais de um ano, que envolve mais de 30
instituições que estudou seriamente todos os problemas de resíduos daqui da cidade, que vai muito
além da coleta seletiva. Só uma sugestão.
A outra sugestão é em relação a questão da industrialização, pensando ao mesmo tempo
na geração de renda, na conservação da qualidade ambiental ou ampliação da qualidade ambiental
do município e no fato da cidade ser uma cidade turística, por que não fazer a priorização de
alocação de empreendimentos que estejam voltados ao desenvolvimento de ecotecnologias? Porque
a gente acha que profissionais gabaritados no município pra fazer isso, a gente tem pessoas se
formando em diversos cursos ambientais todos os anos, que vão procurar emprego em outros
lugares quando eles têm potencial, recursos financeiros e projetos pra serem implantados aqui e
esses profissionais não são aproveitados. Então se a gente conseguir definir como prioritário os
empreendimentos que empregam ecotecnologias, Foz ao mesmo tempo se torna uma cidade
referência, isso atrai turista, gera qualidade de vida para nós e gera emprego pra essas pessoas.
Ricardo Albuquerque: Eu acho muito positiva a sua sugestão, no Plano Diretor ou em
qualquer legislação do município não há impedimentos né, então todo empreendimento que venha
dessa natureza, acho que é muito bem-vindo. Não há nenhum mecanismo legal dentro do município
que há impedimento em relação à isso.
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Luciana Ribeiro: É, mas não é a questão do impedimento, é o contrário. É existir um
incentivo para que esses sejam os empreendimentos que se instalem nas Zonas Industriais, até pra
gente evitar a poluição, contaminação, coisas que a gente não tem que resolver nesse momento de
uma forma grave na cidade e que facilmente passariam a existir, especialmente se a gente for
incentivar, por exemplo, a indústria ligada aos agrotóxicos, que é a indústria principal aqui da região
oeste do Paraná.
Ricardo Albuquerque: É, dentro do uso do solo, da Lei de Zoneamento, tem certos tipos
de indústrias que não são permitidos aqui né, agora essa questão do incentivo em relação às essas
ecoconstrução, construções sustentáveis, é sempre bem-vindo. Então se o empreendedor quiser
fazer isso, contratar os profissionais pra viabilizar esses empreendimentos, é muito bem-vindo. Eu
vejo dessa forma. Obrigado Luciana. Luiz Carlos Santos.
Luiz Carlos Santos: Boa noite, na verdade eu tenho só uma pergunta. Sou estudante de
Engenharia na Uniamérica e esse semestre nós estamos desenvolvendo um projeto lá né, e foi nos
pedido pra verificar algumas coisas que poderiam funcionar na cidade, que tinham deficiências né.
Então eu vi que aqui nós estávamos falando da parte das ciclovias né, que tem que ser desenvolvida
na cidade e foi exatamente sobre isso que a gente resolveu trilhar, foi nosso projeto escolhido.
O que a gente viu lá é que, quando nós começamos a estudar isso nós começamos a ver a
deficiência que a cidade tem nisso né, que realmente nós não temos e nós vivemos em uma cidade
que ela é turística né, muito turística e eu vivi fora daqui, vivi em outro país na Europa e lá você que
essas coisas são muito usadas e muito, elas trazem muita economia na cidade, aonde ela existe ela
traz desenvolvimento.
Então minha pergunta é se nós temos um projeto pra isso acontecer e quando ele
realmente vai sair do papel e começar a funcionar aqui em Foz do Iguaçu? Desenvolver isso aí né.
Ricardo Albuquerque: Ótimo, obrigado. Vou passar aqui até pra Engenheira Pricila, que tá
lidando diretamente com esse projeto. O FOZTRANS tá integrado com o Planejamento e eles
também vão apresentar o Plano de Mobilidade Urbana, vocês viram aqui a relação, o Plano Diretor
trata de todos os assuntos relativos à cidade né, mas o FOZTRANS o juntamente com o
Planejamento vão trabalhar num Plano de Mobilidade Urbana, enfocando principalmente nas
questões relativas à mobilidade.
Pricila Bevervanço Mantovani: Você perguntou né se a gente tem e quando serão
implantados esses projetos. Bom, hoje na cidade a gente tem 27 km de ciclovias, entre ciclovias e
ciclofaixas tá, grande parte disso tá muito precário, principalmente assim em termos de sinalização,
por exemplo a Avenida General Meira, tem uma ciclo faixa mas tem trechos que a gente nem pode
falar que ela existe né, que a sinalização ficou muito precária e tantas outras assim.
Enquanto outras tão novas como nas duas marginais da BR-277, na Avenida José Maria de
Brito, na Avenida Portugal, são obras novas e todas essas obras novas já tão vindo com ciclovias tá,
então a gente tem essa quantidade de ciclovias que uma parte tá boa e outra tá bem precária, que já
seria necessário pro nosso próximo gestor corrigir esses problemas, melhorar essa sinalização nas
existentes.
Depois a gente tem projeto de, mais ou menos, 35 km de projetos já desenvolvidos, entre
ciclovias e ciclofaixas pra cidade. Quando elas forem ser implementadas, compete aos próximos
gestores colocarem esse tempo, depende da prioridade deles, do recurso que se consegue, depende
também de programas até do Governo Federal, que incentivem e demandem recursos né pra esse
fim e do município ir buscar também esses recursos.
E tem ainda outras ciclovias que tão ali no mapa cicloviário, que elas não tão projetadas
mas tão previstas, como é o caso, por exemplo, do Parque Linear do Boicy, que a gente tem esse
projeto futuro de uma grande ciclovia ali junto com o parque e também a conexão de isso tudo que tá
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existente né, porque a gente tem ciclovias existentes, ciclovias que estão projetadas mas tem grande
parte aí que não tão conectadas umas às outras né, então falta tudo isso.
Luiz Carlos Santos: Então, a grande deficiência é isso, é interligar elas né, e o que a gente
queria é que essas ciclovias elas existissem no centro, pra, por exemplo, nosso projeto, por exemplo,
era criar bicicletas de aluguéis aqui na cidade e tal, então pra isso você precisa ter uma malha que
suporte isso né.
Pricila Bevervanço Mantovani: É nosso projeto também, a nossa ideia também.
Luiz Carlos Santos: Então a nossa ideia é essa né, trazer isso pro município, que é uma
coisa que é viável, que é algo que pode existir aqui e que não existe ainda né.
Pricila Bevervanço Mantovani: No Plano de Mobilidade, que daí é mais específico, o
Plano Diretor ele trata de uma forma mais genérica né, no Plano de Mobilidade a gente pretende até
criar essa, digamos, uma hierarquia desse sistema cicloviário, pra que, por exemplo, os próximos
gestores eles consigam, “ah, então eu tenho lá um recurso do Governo Federal pra fazer ciclovia, o
que que eu vou escolher primeiro pra fazer?”. Então no Plano de Mobilidade a gente pretende linkar
qual seriam as mais importantes, quais seriam as principais, assim como a gente tem lá um sistema
viário básico, de forma que tem lá, vias estruturais, coletoras, conectoras, no Plano Cicloviário, lógico
que de uma forma mais simplificada, mas também ter essa hierarquia por gestor conseguir escolher
qual que ele vai priorizar, qual que ele vai investir primeiramente.
Luiz Carlos Santos: Tá ok, obrigado.
Ricardo Albuquerque: Obrigado você. Chamaria o arquiteto Nilson Rafagnin. Já estamos
finalizando.
Nilson Rafagnin: Boa noite Ricardo, nobre colega, engenheira Pricila, Thiago da ARUP,
Dimas da CODEFOZ e Luciana, já saiu a Luciana? Acabou de falar aqui. Tudo bem Luciana? Estou
de saudando como coordenadora da câmara técnica de meio ambiente do CODEFOZ, a qual
inclusive eu ainda entreguei a ela oportunamente o Manual Rodoviário de Conservação e
Monitoramento de Controles Ambientais do DNIT, que é uma publicação onde se define os
elementos, o que é, define claramente o que são impactos ambientais significativos e o que também
são áreas de influência de empreendimentos rodoviários. A área de influência direta de uma rodovia é
entre 1,5 km e 2 do eixo da rodovia aonde acontece as maiores perdas, tanto de biodiversidade,
assoreamento, erosões, segregação urbana né, temos a cidade dividida, encurtada pela BR-277 que
acaba criando segregações urbanas e nós quando em 2013, a Fundação Iguaçu, a qual eu presido
hoje, que tem a missão de promover, incentivar a integração dos povos para o desenvolvimento
sustentável, eu to trazendo essa contribuição, pra considerar que nós, qualquer cidadão brasileiro
pode embargar ainda essa obra da segunda ponte, em razão do próprio descumprimento do Manual
do DNIT, que infelizmente não está aqui o nosso amigo do DNIT pra poder também tomar
conhecimento, em 2013 nós já embargamos o tribunal de contas da união, a obra da segunda ponte,
reunindo 21 gravíssimas irregularidades, entre elas o estudo de inconsistência de impacto ambiental,
a não justificativa técnica da escolha do local da segunda ponte pra caminhões invadindo uma ZT4,
definida no Plano Diretor, que é uma Zona Turística, foi uma área destinada em 2006 como uma área
estratégica para a expansão da atividade turística e foi feito isso de maneira (...) Desculpem, então
essa carta está sendo encaminhada, o que nós estamos trazendo, além da nossa participação oral,
ela também é uma carta da Prefeita Municipal, colocando e informando também da aprovação do
projeto Iguaçu Águas Grandes que propõe um parque turístico trinacional, envolvendo os três países,
foi declarado recentemente de interesse nacional pela República do Paraguai, que envolve aquela
região, que a ultima reunião dos ministros de turismo do MERCOSUL reconheceu a tríplice fronteira
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como um patrimônio turístico do bloco e também esse mesmo projeto em 2010 foi aprovado no
parlamento do MERCOSUL, em marco de 2010, em novembro o DNIT nessa mesma casa aparece
dizendo que quer fazer uma ponte invadindo essa Zona Turística onde foi aprovado no PARLASUL o
Parque Turístico Trinacional. Recentemente também, eu tenho que informar essa audiência pública
que em abril, 7 de abril e 15 de abril houveram audiências públicas do parlamento do MERCOSUL
em Hernandarias e aqui nessa casa onde se constituiu o primeiro bloco do grupo impulsor e
mobilizador do projeto Iguaçu Águas Grandes, que contempla o Parque Turístico Trinacional e um
anel rodo ferroviário interligando os três aeroportos, fazendo link da hidrovia e do corredor ferroviário
interoceânico, informa também que desse grupo impulsor mobilizador já integra os municípios de
Hernandarias e Minga Guazú oficialmente pelos municípios, os prefeitos e em razão de toda
turbulência política havida da desconstituição do nosso prefeito, não houve continuidade no
município, mas a própria Ivone Barofaldi participou de uma reunião no dia da assinatura do protocolo
de irmandade de Hernandarias e Foz do Iguaçu, ela teve participando, então to trazendo essa
informação, que então nós estamos requerendo com base em tudo isso exposto, nós estamos,
viemos fazer uma interveniência em uma interposição junto a essa audiência pra que seja mantida a
integridade da área definida anteriormente no Plano Diretor de 2006 como de uso destinado ao
turismo, compatibilizando o projeto da segunda ponte com o projeto do Parque Turístico Trinacional.
Ricardo Albuquerque: Para concluir por gentileza.
Nilson Rafagnin: Desculpa colega, é rapidinho, mais três minutos e eu encerro. A
compatibilização então do projeto da segunda ponte com o Parque Turístico Trinacional, proposto no
projeto Iguaçu Áreas Grandes, uma vez que essa ZT4 permita que a criação de condições de
desenvolvimento de atividade turísticas capaz de criar empregos e renda e aumento dos impostos,
não só pra Prefeitura de Foz do Iguaçu, como sobretudo envolvendo a população trinacional,
destinada a que envolve o parque, promovendo o uso e ocupação do solo de forma mais racional e
nesse momento então aproveitando, pra invocar nesse ato o princípio administrativo da
economicidade, razoabilidade e da precaução, bem como o direito a criação de um meio ambiente
saudável garantido por nossa constituição. A nossa proposta Ricardo é com base na Lei nº8666 que
permite aditivos contratuais que a segunda ponte se desloque do projeto atual dos 300 m do Marco,
pra 720 m do Rio Paraná acima, destinando-a para o turismo e revendo então, salvaguardando os
Três Marcos do tráfego de caminhões pesados e invocar aqui também, o Artigo 4 da Constituição
Federal do Brasil, que rege as relações internacionais e visa a integração econômica, política, social
e cultural dos povos da América Latina, e nós também estamos querendo que se integre o projeto
Iguaçu Águas Grandes no Plano Diretor, numa iniciativa empresarial ou parceria público privada que
tenha o propósito de transformar a nossa região tri nacional envolvendo os três países, no maior
centro integrado de turismo, logística e entretenimento cultura e compras do continente sulamericano. Muito Obrigado.
Ricardo Albuquerque: Muito obrigado você Nilson. Pra finalizar alguém mais gostaria de
fazer alguma consideração? Então vou encerrar, agradecendo a presença de todos, até a próxima,
obrigado.
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RELATÓRIO DAS PRÉ CONFERÊNCIAS E 6ª
CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU- PARANÁ
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Foram realizadas 06 (seis) Pré Conferências em regiões estratégicas de Foz
do Iguaçu, Região do Porto Meira, Região do Morumbi, Região Jardim São Paulo,
Região do Bairro Três Lagoas, Região Cidade Nova, Região da Vila C, com objetivo
de preparar a comunidade para 6ª Conferência Municipal das Cidades que foi
realizada no dia 16 de abril de 2016, na Escola Municipal Irio Manganelli, onde
explicou-se sobre a metodologia e as atividades a serem exercidas pela comunidade
no dia da Conferência, também foram definidos os delegados entre os líderes
comunitários e as propostas a serem discutidas durante a Conferência, tendo como
base a temática: A Função Social da Cidade e da Propriedade: Cidades Inclusivas,
Participativas e Socialmente Justas.
Participaram das pré conferências e da conferência as entidades dos
segmentos que possuem atuação fim na área de desenvolvimento urbano, conforme
descritas:


gestores, administradores púbicos e legislativo federais, estaduais, municipais

e distritais;


movimentos populares;



trabalhadores, por suas entidades sindicais;



empresários relacionados à produção e ao financiamento do desenvolvimento



entidades profissionais, acadêmicas e de pesquisa e conselhos profissionais;



organizações não governamentais com atuação na área do Desenvolvimento

urbano;

Urbano;

a)

O Direito a Propriedade
A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 5º, inciso XXII garante o

direito de propriedade material e imaterial para pessoas físicas e jurídicas,
brasileiros e estrangeiros. É um direito subjetivo que assegura a pessoa explorar o
bem e fazer valer esse poder contra todos que eventualmente queiram se opor a ele.
Valendo-se do direito privado, passou a ter tratamento no qual se assemelham
interesses públicos e privados. Dentre eles, os direitos ao uso, ao gozo e à
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disposição, que vem de encontro ao atendimento da função social, atributo não
apenas individual, mas também coletivo.
O que denota que a função social da propriedade é o reconhecimento de
todo titular do domínio, de que ao mesmo tempo é um direito e uma obrigação da
pessoa em relação aos demais membros, que fica constitucionalmente obrigada a
retribuir, de alguma forma, ao grupo social, um benefício pela manutenção e uso da
propriedade.
A Constituição Federal define o conceito de função social da propriedade
quanto à propriedade urbana e quanto à propriedade rural.
A função social é aquela estabelecida no artigo 182, § 2º, da Constituição
vigente, determina que a propriedade urbana cumpre sua função social quando
atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade previstas no plano
diretor, que se constitui em uma lei ordinária municipal que estabelece o uso, a
ocupação e a manutenção do solo urbano, e fixa a política de desenvolvimento e de
expansão urbanas (artigo 182, § 1º), sendo obrigatório a cidades com mais de vinte
mil habitantes.
A compreensão da função social da cidade está ligada a algumas ideias
básicas de acordo com o Ministério das Cidades (2016)


a cidade é um bem comum que pertence ao conjunto de sua

população;


a cidade é produto do esforço de todas e todos e não de só de alguns



a cidade deve oferecer qualidade de vida de forma equilibrada a todas

grupos;
e todos;

a cidade deve oferecer oportunidade aos mais pobres, em variadas
dimensões: cultura, lazer, saúde, educação, transporte, moradia, infraestrutura,
entre outros.

A Função Social da propriedade rural está descrita no artigo 186 e determina
que a propriedade rural atende sua função social quando atende, simultaneamente,
segundo critérios e graus de exigência fixadas em Lei, os seguintes requisitos: a)
aproveitamento racional adequado; b) utilização adequada dos recursos naturais
disponíveis e preservação do meio ambiente; c) observância das disposições que
regulam as relações de trabalho; d) exploração que favoreça o bem-estar dos
proprietários e dos trabalhadores.
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A Função Social da Propriedade Urbana
De acordo com o último Censo, o Brasil tinha mais de 190 milhões de

habitantes em 2010, 84 de cada 100 habitantes moravam em área urbana e, de
acordo com os estudos da ONU, este percentual deve subir para 90% em 2020. Por
isso, discutir a qualidade de vida nas cidades é tão importante. No entanto, é preciso
lembrar que, num país continental como o Brasil, com 5.570 municípios, muito
diferentes entre si, variando sob diversos aspectos. (MINISTÉRIO DAS CIDADES,
2016). Na sequência apresenta-se a distribuição dos municípios por população.

TABELA 11. MUNICÍPIOS BRASILEIROS, SEGUNDO POPULAÇÃO ESTIMADA
(2014) E SITUAÇÃO DE DOMICÍLIO (2010).
Quantidade de

Municípios

municípios

%

População estimada
2014

%

*População

*População

Urbana %

Rural %

Até 20.000 hab.

3.842

69,0

32.648.559

16,0

60,0

40,0

Entre 20.001 e 50.000 hab.

1.080

19,0

32.849.525

16,0

70,3

29,7

Entre 50.001 e 250.000 hab.

538

10,0

52.774.326

26,0

87,7

12,3

Entre 250.001 e 500.000 hab.

71

1,3

24.830.382

12,0

96,2

3,8

Entre 500.001 e 1 mi de hab.

22

0,4

15.149.719

7,0

98,5

1,5

Mais que 1mi hab.

17

0,3

46.147.296

23,0

99,3

0,7

5.570

100,0

204.399.807

100,0

84,4

16,6

TOTAL

Fonte: IBGE-MUNIC, 2014; *CENSO 2010.

De acordo com o Ministério das cidades (2016),

são cidades com

características muito diferentes, que devem ser reconhecidas em alguns casos como
desafio, em outros, como traço de identidade que ajuda a entender potencialidades
e caminhos para o desenvolvimento urbano. Mas, apesar dessas diferenças, quando
olha-se para a urbanização brasileira percebe-se processos históricos comuns a
praticamente todas as cidades:


Desigualdade socioespacial, com áreas bem servidas de equipamentos

e infraestrutura urbana, espaços públicos, arborização, e áreas com muitas
carências;


Dificuldade histórica de acesso à terra e à moradia pelas populações

mais pobres, o que levou a um déficit habitacional expressivo (5.430 milhões de
domicílios em 2012, segundo a Fundação João Pinheiro), à formação de
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assentamentos irregulares e à ocupação precária de espaços urbanos: cortiços,
favelas, vilas, loteamentos clandestinos;


Problemas fundiários, passando por situações em que não se sabe de

quem é a terra: grilagem, disputas judiciais que se arrastam por anos, ausência de
registro no cartório de imóveis, por exemplo;


Ausência ou ineficiência dos sistemas de transporte e mobilidade



Deficiências nos serviços de água e principalmente esgoto, como

urbana;
também nos sistemas de coleta e tratamento de resíduos sólidos;


Ocupação de áreas ambientalmente frágeis e de áreas perigosas,

resultando na formação de áreas de risco associadas a deslizamentos e enxurradas,
essas muito em decorrência das deficiências dos sistemas de drenagem;


Dificuldade de gestão do território pelos municípios, em decorrência de

diversas deficiências: ausência de leis e normas claras de ordenamento territorial,
uso e ocupação do solo, estrutura administrativa precária, insuficiência de recursos
financeiros, inclusive devido a dificuldades de arrecadação de tributos;


Dificuldade de organizar a cidade a partir do interesse coletivo por uma

insuficiência de espaços e de cultura de participação e por uma gestão orientada por
interesses de alguns segmentos da sociedade que se sobrepõem em relação aos
interesses da coletividade. Com isso prevalece a privatização das cidades pelo
mercado, intensificando as desigualdades socioespaciais;


Apropriação privada e indevida de espaços públicos como praias e vias

públicas por determinados segmentos da sociedade.
Isso ocorre porque as cidades são espaços atravessados por uma
multiplicidade de agentes, com uma diversidade de interesses que intervém na
produção das cidades. Neste sentido, a configuração socioespacial das cidades
também expressa relações de poder e dominação. Para alguns agentes, as cidades
são como mercadoria, com oportunidades de negócios e de lucros. Para outros
agentes, as cidades são lugares para se viver, trabalhar, ser feliz. Estas duas visões,
da cidade-mercado e da cidade-direitos, estão presentes nos conflitos que ocorrem
nas nossas cidades. O processo de produção do espaço urbano caracterizado
acima, demonstra a necessidade de avançar na efetivação do cumprimento da
função social da cidade e da propriedade. (MINISTÉRIO DAS CIDADES, 2016).
A função social da cidade e da propriedade: Cidades Inclusivas,
participativas e socialmente justas, foi escolhida como eixo condutor do ciclo de
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Conferências das Cidades no ano de 2016, porque é o ponto central para o tema do
desenvolvimento urbano orientado para a inclusão e a justiça social. Discutir a
função social implica no desafio de considerar o interesse social e o interesse
individual no espaço urbano em benefício do conjunto da população.
FIGURA 95.: CONVITE E CRONOGRAMA DAS PRÉ CONFERÊNCIAS REALIZADAS

Fonte: SMPC, 2016.
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A cidade cumpre sua função social quando o acesso a bens, serviços,
equipamentos, espaços públicos, sistemas de transporte e mobilidade, saneamento
básico, habitação, se dá de forma relativamente equânime pelo conjunto da
população, de forma justa e democrática. Neste sentido, pode-se dizer que a função
social da cidade envolve o direito a ter uma vida individual e coletiva digna e
prazerosa, e a participar das decisões relativas à cidade, inclusive por meio da
criação de novos direitos. A cidade, por ser um bem comum, deve ser orientada para
cumprir essa função social.
De acordo com a Constituição (art. 182, parágrafo 2º), “a propriedade urbana
cumpre sua função social quando atende às exigências fundamentais de ordenação
da cidade expressas no Plano Diretor”. A função social da cidade deve garantir a
todas e todos o usufruto pleno de seus recursos. Desta maneira, não compreende a
visão das cidades como meras porções territoriais, mas como locais de realização
de direitos. Moradia, trabalho, mobilidade, saneamento e lazer devem beneficiar a
todas e a todos os seus habitantes, e não estarem a serviço da acumulação do
capital. Para cumprir a função social da cidade é preciso que seus componentes, em
especial a propriedade urbana, seja ela pública ou privada, também cumpram com a
sua função social. Isto significa que o direito a propriedade urbana deve estar
submetido à função social da propriedade (MINISTÉRIO DAS CIDADES, 2016).
A função social da cidade e da propriedade foi demanda da sociedade civil,
que resultou na inclusão do capítulo “Da Política Urbana” na Constituição de 1988.
Há 15 anos foi aprovado o Estatuto da Cidade (Lei nº 10.257/2001), que
regulamenta esses artigos constitucionais, estabelecendo normas de ordem pública
e de interesse social para regular o uso da propriedade urbana em prol do bem
coletivo e do bem-estar dos cidadãos em todo o território nacional. (MINISTÉRIO
DAS CIDADES 2016).
O ciclo da 6ª Conferência coincidiu com o prazo de revisão do Plano Diretor
de Foz do Iguaçu, que está em sua fase final, a ser apresentado na Câmara de
Vereadores no dia 14 de outubro de 2016, tendo em vista que a última revisão foi no
ano de 2006 e os primeiros planos realizados foram em 1975, Plano Diretor
Municipal, pela Itaipu Binacional e Universidade Federal do Paraná e em 1991,
Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado pela Prefeitura Municipal de Foz do
Iguaçu.
Este se constitui em um momento para olhar para a cidade, planejar a
cidade que almeja, pensar na função social da cidade, regular a função social da
propriedade, de forma a alcançar cidades inclusivas, participativas e socialmente
justas.
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TABELA 12. AGENDA DAS PRÉ CONFERÊNCIAS E DA CONFERÊNCIA
MUNICIPAL DAS CIDADES

ATIVIDADES

DATA

HORÁRIO

BAIRRO – LOCAL

ENDEREÇO

Rua dos Brilhantes, 203,
Bairro Porto Meira – Paroquia
Parque Ouro Verde, Foz do
Divino Espírito Santo –
Iguaçu
Morumbi II - Colégio Caic (Irio
Av. Jules Rimet – Morumbi I
Manganelli)

PRE CONFERÉNCIA

04-04-2016

19h00

PRE CONFERÉNCIA

05-04-2016

19h00

PRE CONFERÉNCIA

06-04-2016

19h00

Região Jardim São Paulo – CCI Rua Piquiri, 940, Praça da
(Centro de Convivência do Idoso)
Bíblia, Foz do Iguaçu

PRE CONFERÉNCIA

07-04-2016

19h00

Região do Bairro de Três Lagoas – Rua Ernesto Gayer, 40 – Três
Paróquia São Pedro
Lagoas, Foz do Iguaçu

PRE CONFERÉNCIA

08-04-2016

19h00

Região Cidade Nova
Assembleia de Deus

PRE CONFERÉNCIA

11-04-2016

19h00

Região da Vila C – Pavilhão da
Rua Aracaju, 42 – Vila C
Paróquia Nossa Senhora da Luz.

CONFERÉNCIA

16-04-16

09h

Morumbi II - Colégio Caic (Escola
Av. Jules Rimet – Morumbi I
Municipal Irio Manganelli)

–

Igreja Avenida Tarquinio Joslin dos
Santos - Cidade Nova

Fonte: Secretaria Municipal de Planejamento e Captação de Recursos, 2016.
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2.1.1 1ª PRÉ CONFERÊNCIA – 2016
No dia 04 de abril de 2016, no Bairro Porto Meira, na Paroquia Divino
Espírito Santo, localizada na Rua dos Brilhantes, 203, Parque Ouro Verde, Foz do
Iguaçu, realizou-se a primeira pré conferência com a comunidade, com a seguinte
pauta de discussões:

Apresentação das Diretrizes e Proposições para a Conferência
Municipal da Cidade;

Escolha dos Delegados.
TABELA 13. RELAÇÃO
CONFERÊNCIA

DOS

Nome
Valmir Maldonato
Valter Shoroeder
Ovidio Ciceres
Adeir Jose Fernando
Raimundo R. dos Santos
Francisco dos Santos
Antonio Veiga dos Santos
Alceu Andrade
Marcelo Frank
Paulo Puig
Odacir Zampoli
Amauri Severo
Ana Biesek
Celso Azevedo

PARTICIPANTES

-

SEGUNDA

PRÉ

Entidade
Porto Meira
SMPC
Porto Meira
Porto Meira
Porto Meira
Maracanã
Porto Meira
Porto Meira
Porto Meira
Porto Meira
Porto Meira
SMPC
SMPC
SMPC

Fonte: Secretaria Municipal de Planejamento e Captação de Recursos, 2016.

TABELA 14. RELAÇÃO DOS DELEGADOS DA REGIÃO DO PORTO MEIRA
Nome
Valmir Maldonato
Alceu Andrade
Marcelo Frank
Paulo Puig
Odacir Zampoli

Entidade
Porto Meira
Porto Meira
Porto Meira
Porto Meira
Porto Meira

Fonte: Secretaria Municipal de Planejamento e Captação de Recursos, 2016.

O grupo fez as seguintes solicitações:

Elaboração de Lei de Regularização da área do Bubas, elaboração de
mapa e levar para a comissão reorganizar o local;

Tomar providência sobre a invasão do Bubas, o acesso é livre, sem
policiamento o que facilita roubos no bairro;

Deslocar a aduana para local próximo a ponte. Já tem projeto no DNIT.
Vai mudar tudo em função do projeto da segunda ponte.
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FIGURA 96.: PÚBLICO PRESENTE NA PRIMEIRA PRÉ CONFERÊNCIA

Acervo: Secretaria Municipal de Planejamento e Captação de Recursos, 2016.

FIGURA 97.: PÚBLICO PRESENTE NA PRIMEIRA PRÉ CONFERÊNCIA

Acervo: Secretaria Municipal de Planejamento e Captação de Recursos, 2016.
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2.1.2 2ª PRÉ CONFERÊNCIA – 2016
No dia 05 de abril de 2016, na região do Morumbi II, Colégio Caic (Irio
Manganelli), localizada na Rua Av. Jules Rimet – Morumbi I, Foz do Iguaçu, realizouse a segunda pré conferência com a comunidade, com a seguinte pauta de
discussões:


Apresentação das Diretrizes e Proposições para a Conferência

Municipal da Cidade;


Escolha dos Delegados.

TABELA 15. RELAÇÃO DOS PARTICIPANTES - SEGUNDA PRÉ CONFERÊNCIA
Nome

Entidade

Luiz G. Lopes

UMAMFI

Julia do Nascimento (Katia Schimitt)

Bairro Beverli

Ana Delia dos Santos Carla

Cohapar III

Noel Dias Duarte

Presidente do Bairro Sona de Fatima Osman

Wilson Fontana Bastos

Morumbi I

Sergio Batista de Paula

Sindicato Nacional dos Aposentados –Cohapar III

Paulo de Jesus Neves

Morumbi II

Franciney De Lima e Silva

Presidente Vila Indendente

Eron Carpes

Vice Presidente Vila Independente

Jeferson Rocha

Morumbi II

Joao Batista Guimarães

Morumbi II

Celso Azevedo

SMPC

Amauri Severo

SMPC

Ana Biesek

SMPC

Cristiane Candelório

Dona Fátima

Josinei Pereira de Souza

Dona Fátima

João Bezerra de Carvalho

Jardim Copacabana

Isolde Schneider

Morumbi I

Fonte: Secretaria Municipal de Planejamento e Captação de Recursos, 2016.
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TABELA 16. RELAÇÃO DOS DELEGADOS DA REGIÃO DO MORUMBI II
Nome

Entidade

Luiz G. Lopes

UMAMFI

Julia do Nascimento (Katia Schimitt)

Bairro Beverli

Ana Delia dos Santos Carla

Cohapar III

Noel Dias Duarte

Presidente do Bairro Sona de Fatima Osman

Wilson Fontana Bastos

Morumbi I

Sergio Batista de Paula

Sindicato Nacional dos Aposentados –Cohapar III

Paulo de Jesus Neves

Morumbi II

Franciney De Lima e Silva

Presidente Vila Indendente

Eron Carpes

Vice Presidente Vila Independente

Fonte: Secretaria Municipal de Planejamento e Captação de Recursos, 2016.

O grupo fez as seguintes solicitações:


Implantação de Coleta e Saneamento;



Legalização dos documentos das áreas da região;



Melhoria na Rede de Esgotos;



Melhorar a Segurança;



Construção da Perimetral;



Construção de uma escola no bairro Morumbi II e outra no Jardim Itália

– não tem área;


Verificar as Reservas técnicas que estão ocupadas e invadidas;



Criação de uma lei de regularização e edificações com barramento.
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FIGURA 98.: LISTA DE PRESENÇA
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FIGURA 99.: LISTA DE PRESENÇA
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FIGURA 100.: PÚBLICO PRESENTE NA SEGUNDA PRÉ CONFERÊNCIA

Acervo: Secretaria Municipal de Planejamento e Captação de Recursos, 2016.

FIGURA 101.: PÚBLICO PRESENTE NA SEGUNDA PRÉ CONFERÊNCIA

Acervo: Secretaria Municipal de Planejamento e Captação de Recursos, 2016.

www.pmfi.pr.gov.br

Página 468 de 581

Ano XX

Diário Oficial Nº 3.132 de 07 de agosto de 2017

Página 469 de 581

2.1.3 3ª PRÉ CONFERÊNCIA – 2016
No dia 06 de abril de 2016, na região do Região Jardim São Paulo – CCI
(Centro de Convivência do Idoso) Rua Piquiri, 940, Praça da Bíblia, Foz do Iguaçu,
as 19h, realizou-se a terceira Pré Conferência com a comunidade, com a seguinte
pauta de discussões:


Apresentação das Diretrizes e Proposições para a Conferência

Municipal da Cidade;


Escolha dos Delegados.

TABELA 17.RELAÇÃO DOS PARTICIPANTES - TERCEIRA PRÉ CONFERÊNCIA

Nome
Ivair Comiran
Eleandro Brustolin
Jorge M. dos Santos
Marilícia D. dos Santos
Cleusa Maria Manan Biesron
Maria Rita Padilha
Augusto Meringo
Maria Edineia Aroup
Pascupe Antonio Irala
Francisco dos Santos
Luiz G. Lopes
Celso Azevedo
Amauri Severo
Ana Biesek
Claudiomiro Padilha
Marlene Goncalves de Lima
Oldiva dos Finger
Carlos A. Damasceno
Noeli Echhardt
Homero dos Santos Oliveira
Inge Eloa Groffunder
Joao Bezerra de Carvalho
Maria Aparecida Desani
Telma da Silva Porto

Entidade
Cohapar II
São Luiz e Três Pinheiros
São Luiz e Três Pinheiros
São Luiz e Três Pinheiros
Três Bandeiras
Maracanã
Maracanã
Três Bandeiras
Conselho da Saúde
FATIPAR
UMAMFI
SMPC
SMPC
SMPC
Associação Jardim São Paulo
Maracanã
Maracanã
Jardim São Paulo
Jardim São Paulo
Jardim São Paulo
Jardim São Paulo
Jardim Copacabana
Três Bandeiras
Vila Maracanã

Fonte: Secretaria Municipal de Planejamento e Captação de Recursos, 2016.

www.pmfi.pr.gov.br

Ano XX

Diário Oficial Nº 3.132 de 07 de agosto de 2017

Página 470 de 581

TABELA 18.RELAÇÃO DOS DELEGADOS DA REGIÃO JARDIM SÃO PAULO
Nome

Entidade

Eleandro Brustolin

São Luiz e Três Pinheiros

Jorge M. dos Santos

São Luiz e Três Pinheiros

Marilícia D. dos Santos

São Luiz e Três Pinheiros

Cleusa Maria Manan Biesron

Três Bandeiras

Maria Rita Padilha

Maracanã

Maria Edineia Aroup

Três Bandeiras

Pascupe Antonio Irala

Conselho da Saúde

Francisco dos Santos

FATIPAR

Claudiomiro Padilha

Associação Jardim São Paulo

Marlene Goncalves de Lima

Maracanã

Fonte: Secretaria Municipal de Planejamento e Captação de Recursos, 2016.

O grupo fez as seguintes solicitações:


Construir casas para moradores da 3ª idade e outras faixa etárias;



Que o Centro de Convivência dos idoso seja administrado por uma

entidade que trabalhe com Idoso;


Construir Vilas destinadas a moradia dos Idoso;



Abertura completa da Rua Rio de Janeiro entre às Av. República

Argentina e Costa e Silva no bairro Maracanã;


Abertura completa da Rua Minas Gerais entre às Av. República

Argentina e Edmundo de Barros no bairro Maracanã;


Limpeza do leito e Canalização do Rio Boicy em toda sua extenção;



Construção de um Viaduto ligando o Bairro Portal da Foz até o Bairro

Beverly Fall's Park;


Revitalização da quadra de esportes do Maracanã.



Colocação em todas às esquinas da cidade

placas de sinalização

informando os nomes das ruas;


Organizar a numeração predial de todas às residências do município.
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FIGURA 102.: LISTA DE PRESENÇA 1/2
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FIGURA 103.: LISTA DE PRESENÇA 2/2
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FIGURA 104.: PÚBLICO PRESENTE NA TERCEIRA PRÉ CONFERÊNCIA

Acervo: Secretaria Municipal de Planejamento e Captação de Recursos, 2016.

FIGURA 105.: PÚBLICO PRESENTE NA TERCEIRA PRÉ CONFERÊNCIA

Acervo: Secretaria Municipal de Planejamento e Captação de Recursos, 2016.
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2.1.4 4ª PRÉ CONFERÊNCIA – 2016
No dia 07 de abril de 2016, na região do Bairro de Três Lagoas, na Paróquia
São Pedro, localizada na Rua Ernesto Gayer, 40, no bairro Três Lagoas, Foz do
Iguaçu, as 19h, realizou-se a quarta Pré Conferência com a comunidade, com a
seguinte pauta de discussões:

Apresentação das Diretrizes e Proposições para a Conferência
Municipal da Cidade;

Escolha dos Delegados.
TABELA 19.RELAÇÃO DOS PARTICIPANTES - QUARTA PRÉ CONFERÊNCIA
Nome
Entidade
Aparecida Mendes dos Santos
Bairro Três Lagoas
Zulneide Rodrigues
Bairro Três Lagoas
Francisco dos Santos
FATIPAR
Amauri Severo
SMPC
Celso Azevedo
SMPC
Valter
SMPC
Ana Biesek
SMPC
Edilio Campos
Bairro Três Lagoas
Fonte: Secretaria Municipal de Planejamento e Captação de Recursos, 2016.

TABELA 20.RELAÇÃO DOS DELEGADOS DA REGIÃO DO BAIRRO TRÊS
LAGOAS
Nome
Aparecida Mendes dos Santos
Zulneide Rodrigues
Francisco dos Santos

Entidade
Bairro Três Lagoas
Bairro Três Lagoas
FATIPAR

Fonte: Secretaria Municipal de Planejamento e Captação de Recursos, 2016.

Os participantes fizeram as seguintes solicitações:

Construção de praças, pista para caminhada, área de lazer para a
família e revitalização e melhor aproveitamento do terminal turístico estruturado e
qualificado;

Prover iluminação pública adequada;

Construção de uma ciclovia que se estenda até o terminal turístico;

Construção de Passarela para pedestre e colocação de semáforos;

Construção de estruturas de acesso para o PNE.

Construção de espaços estruturados para práticas de esporte.
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2.1.5 5ª PRÉ CONFERÊNCIA – 2016
No dia 08 de abril de 2016, na região da Cidade Nova – Igreja Assembleia
de Deus Região Cidade Nova, na Igreja Assembleia de Deus, localizada na Avenida
Tarquinio Joslin dos Santos - Cidade Nova, Foz do Iguaçu, as 19h, realizou-se a
terceira Pré Conferência com a comunidade, com a seguinte pauta de discussões:


Apresentação das Diretrizes e Proposições para a Conferência

Municipal da Cidade;


Escolha dos Delegados.

TABELA 21.RELAÇÃO DOS PARTICIPANTES QUINTA PRÉ CONFERÊNCIA

Nome
Miguel de Oliveira
Gisele de Carvalho Pereira
Maria Elza Mendes
Jairo Cardoso
Lourenco Raufino
Tiago Souza Garcia
Cacilda Rodrigues
Joaquim Lourenco Rodrigo
Eurides Lima de Lara
Pastor Izidio Cardoso
Maria Eluira de Araujo
Francisco dos Santos
Aparecida Mendes dos Santos
Luiz Gonzaga Lopes
Edio Ribeiro
Vanderleia Silva de Barros
Fatima Aparecida Pimenta
Carlos Jose de Oliveira
Zulneide Rodrigues
Osmar Marques da Silva
Stela Mary Sanches Vilela dos Santos
Valter Shoroeder
Amauri Severo
Ana Biesek

Entidade
Igreja Assembléia de Deus
Comunidade
Cidade Nova Informa
Igreja Assembléia de Deus
Igreja Assembléia de Deus
Acessor Câmara Municipal de Vereadores
Igreja Assembléia de Deus
Igreja Assembléia de Deus
Igreja Assembléia de Deus
Igreja Assembléia de Deus
Mulher Comunidade
FATIPAR
Associação de Moradores do Maracanã
UMAMFI
Igreja Assembléia de Deus
Igreja Assembléia de Deus
Igreja Assembléia de Deus
Igreja Assembléia de Deus
UMAMFI
Comunidade
Igreja Assembléia de Deus
SMPC
SMPC
SMPC

Fonte: Secretaria Municipal de Planejamento e Captação de Recursos, 2016.
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TABELA 22.RELAÇÃO DOS DELEGADOS DA REGIÃO CIDADE NOVA
Nome
Lourenco Raufino
Maria Elza Mendes
Osmar Marques da Silva
Luiz Gonzaga Lopes
Aparecida Mendes dos Santos
Eurides Lima de Lara
Tiago Souza Garcia
Gisele de Carvalho Pereira
Miguel de Oliveira
Edio Ribeiro
Zulneide Rodrigues

Entidade
Igreja Assembleia de Deus
Cidade Nova Informa
Comunidade
UMAMFI
Associação de Moradores do Maracanã
Igreja Assembleia de Deus
Assessor Câmara Municipal
Comunidade
Igreja Assembléia de Deus
Igreja Assembléia de Deus
UMAMFI

Fonte: Secretaria Municipal de Planejamento e Captação de Recursos, 2016.

Os participantes fizeram as seguintes solicitações:


Construção de praças, pista para caminhada, área de lazer para a

família e revitalização dos espaços existentes;


Abrir a Avenida Belo Horizonte, possibilitando a passagem de dois



Recapear a Avenida Porto Alegre;



Duplicação da Avenida Maceió.



Fazer uma trincheira no CTG Charrua ou um viaduto Cataratas



Construir mais creches na região



Construção de campo de futebol;



Construção de Projetos de Mobilidade Urbana



Abrir e recapear a Avenida Florianópolis;



Projetar uma ciclovia interligando a Vila C com o centro da cidade;



Resolver problemas de canalização da água e alagamentos;



Inserir placas de sinalização na região;



Criação de Lei de regularização dos loteamentos irregulares;



Abertura da Avenida Paraná ligando a Unioeste.

carros;
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FIGURA 106.: PÚBLICO PRESENTE NA QUINTA PRÉ CONFERÊNCIA

Acervo: Secretaria Municipal de Planejamento e Captação de Recursos, 2016.
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2.1.6 6ª PRÉ CONFERÊNCIA – 2016

No dia 11 de abril de 2016, na região da Vila C, no Pavilhão da Paroquia
Nossa Senhora da Luz, localizada na Rua Aracaju, 42 – Vila C, em Foz do Iguaçu,
as 19h, realizou-se a terceira Pré Conferência com a comunidade, com a seguinte
pauta de discussões:

Apresentação das Diretrizes e Proposições para a Conferência
Municipal da Cidade;

Escolha dos Delegados.
TABELA 23. RELAÇÃO DOS PARTICIPANTES - SEXTA PRÉ CONFERÊNCIA
Nome
Aparecida Mendes dos Santos
Francisco dos Santos
Sergio Pl. Benevides
Adenilso Rodrigues
Luiz Gonzaga Lopes
Genivaldo Norberto
Celso Azevedo
Ana Biesek
Amauri Severo
Valter Schoroeder
Ana Carvalho

Entidade
Associação de Moradores do Maracanã
FATIPAR
Gr. Esct. Pedra que Canta
Presidente Bairro Vila C Velha
Maracanã
Associação de Moradores Jardim Itaipu
PMPC
PMPC
PMPC
PMPC
Comunidade

Fonte: Secretaria Municipal de Planejamento e Captação de Recursos, 2016.

TABELA 24. RELAÇÃO DOS DELEGADOS DA REGIÃO DA VILA C
Nome
Aparecida Mendes dos Santos
Sergio Pl. Benevides
Adenilso Rodrigues
Luiz Gonzaga Lopes
Genivaldo Norberto
Ana Carvalho

Entidade
Associação de Moradores do Maracanã
Gr. Esct. Pedra que Canta
Presidente Bairro Vila C Velha
Maracanã
Associação de Moradores Jardim Itaipu
Comunidade

Fonte: Secretaria Municipal de Planejamento e Captação de Recursos, 2016.

Os participantes fizeram as seguintes solicitações:

Melhorar a iluminação pública;

Construção de uma ciclovia que se estenda até o centro de Foz do
Iguaçu;







Construção de estruturas de acesso para o PNE.
Construção de espaços estruturados para práticas de esporte.
Embelezamento do bairro através de projeto de ajardinamento;
Potencializar as áreas verdes da região;
Maiores possibilidades de estruturas de acesso a saúde e educação;
Criação de praças e áreas de lazer e entretenimento.
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FIGURA 107.: LISTA DE PRESENÇA
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2.1.7 6ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL – 2016
No dia 16 de abril de 2016, no Colégio Caic (Escola Municipal Irio
Manganelli), localizado na Av. Jules Rimet, no bairro Morumbi I, em Foz do Iguaçu,
as 09h, realizou-se a Conferência Municipal com a comunidade, com a seguinte
pauta de discussões:
Pauta:


Apresentação dos Projetos atuais e potenciais de Foz do Iguaçu;



Apresentação

pelas

lideranças

comunitárias

das

Diretrizes

e

Proposições das regiões de Foz do Iguaçu;


Discussões e Mesas de Trabalho sobre Função da Cidade e da

Propriedade;


Votação através dos Delegados das Diretrizes e Proposições para a

cidade de Foz do Iguaçu;

TABELA 25. RELAÇÃO DOS PARTICIPANTES - CONFERÊNCIA MUNICIPAL

NOME
Pascual A. Irala
Adenildo Rodrigues
Osmar Marques
Neide Rodrigues
Gonivaldo Norberto
Aparecida Mendes Santos
Sérgio B. de Paula
Paula Puig
Odacir Zampolt
Franciney de Lima e Silva
Eron Carpes
Juarez Santos
Homero dos Santos Oliveira
Sergio Luiz Winkert
João Bezerra
Moisés Rodrigues
Edwilson R. P. Leal
Thais C. Marzurkiewicz
Hugo Javier Aguinaga

ÓRGÃO
CLS. Vila Yolanda
Assoc. Moradores
Conselho de Saúde
UMAMF
Associação IDI
Assoc. Moradores Maracanã
Sindicato dos Aposentados
Jd. Tropical
Jd. Cataratas
Vila Independente
Vila Independente
São Luiz
FATIPAR
UNIOESTE
Copacabana
MNLM
Jd. Dona Amanda
Concidades / AEFI
UNILA
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Maike Manelo
João Batista Germoas
Vanderlei Barbosa
Porfiria T. Kratzer
Marineia Kratzer
Rosangela Rojin
Serjao Benevides
Carlos Eduado
Francisco dos Santos
Marlene Gonçalves
Luiz G. Lopes
Domingos Silva
Benedita Braga
Valmir Maldonato
Irene I. dos Santos
Maria Aparecida Desani
Samuel Garcete
João Bezerra
Anselmo
Roberto Costa Cabral
Oldir Paulo Davies
Terezinha Seibert
Dilson Paulo Alves
Maria Ruth Chordulo
Clarisse M. Ekert
Katia Schimitt
Eloides F.B
Rosane Sed
Fernanda Pimentel Lopes
Ana Carvalho
Ana Délia da Santa Carlos
Nicolau Pereira
Artur Ferreira
Aurea Regina
Tereza Marques
Jaqueline Beduino
Gilmar Piolla
João P. dos Santos
Carlos Magno de Albuquerque
Nelson Grenteski Junior
Vivien Maria D. de O. Souto
Amilton César Dávalos
Miguel Pauluk Filho
José Reiner Castione
Jair Rodou
Andre Malmann

Vila C
Morumbi II
Morumbi I
Profilurbe II
Profilurbe II
Profilurbe II
Vila C
Morenitas I
FATIPAR
Maracanã
Ass. Mun. Maracanã
AKLP
Jardim italia
Ouro Verde
Três Bandeiras
Três Bandeiras
Porto Meira
Copacabana
MNLM
SMEL
AMOU
FATIPAR
Ass. Mun. Profilurbs
Jardim Panorama
Jardim Alice
SMAS
Dourados
J. Amanda
UNILA
Ass. Moradores Vila C.
SMED
UNILA
Jardim Nacer
Vila A
Porto Meira
Cohapar
Itaipu
SMMA
SMSA
Prefeitura
SMED – PMFI
SMED – PMFI
SMPC – PMFI
SMPC – PMFI
Comércio
Turismo
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Dalva Fritzen
Nivea Fritzen
Marfésia Kratzer
Osório Pastorello
Wanderley Casula
Sadi Adroaldo Sherer
Chico Brasileiro
Maria Elza Mendes
Rudy Call
Nilton Bobato
Angela de Oliveira
Gislaine Simões
Ellen Sabrina
Sadi Buzzanelo
Natan Batista dos Reis
José Carlos de Moura
Herine Arguillo
Emilio Segóvia Nets
Enzo Naschio Figueiredo
Ofelia Mendonça
Nicolas Pereyra Alvez
Cecila Maria de Moraes
Noelia Fernanda
Tamara Anahi Gomez
Carla Alexandra Snachez
Fernanda Pimentel Lopes
Heloisa Dalberto
Daniella de Campos Lopes
Mariana Albuquerque
Amanda Monteiro Porto
Julia Lima da Silva
Gabriela Batista da Silva
Bruna Brauer Braga
Julia Reis Oliveira
João Victor Fontes
Gabriel do Valle Martins
Ana Carolina Rodrigues Oliveira
Cesar Augusto Galezazzi
Ariana P. de Melo
Márcia Porto
Ana Biesek
Amauri Severo
Valter Schoroeder

Comércio
Saúde
Presidente Bairro
Autônomo
SMPC
SMPC
Deputado
Comunitário
Comércio
Verador
SMPC
SMPC
SMPC
COMUS
Centro
SMAS
SMAS
SMAS
Itaipu
UNILA
UNILA
UNILA
UNILA
UNILA
UNILA
UNILA
UNILA
UNILA
UNILA
UNILA
UNILA
UNILA
UNILA
UNILA
UNILA
UNILA
UNILA
SMPC
Centro
SMPC
SMPC
SMPC
SMPC

Fonte: Secretaria Municipal de Planejamento e Captação de Recursos, 2016.
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FIGURA 108.: LISTA DE PRESENÇA
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FIGURA 109.: LISTA DE PRESENÇA
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FIGURA 110.: LISTA DE PRESENÇA
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FIGURA 111.: LISTA DE PRESENÇA
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TABELA 26.RELAÇÃO DOS DELEGADOS ELEITOS PARA REPRESENTAR FOZ
DO IGUAÇU NA CONFERÊNCIA ESTADUAL DAS CIDADES.

NOME

ÓRGÃO

E-MAIL

FONE

Pascual A. Irala

CLS. Vila Yolanda

Irapas.65@uol.com.br

(45)3574-5567 / 9977-1629

Adenildo Rodrigues

Assoc. Moradores

adenildo_rdg@hotmail.com

(45)9998-2196

Osmar Marques

Conselho de Saúde

Neide Rodrigues

UMAMF

neideflores1@hotmail.com

(45)9969-9111

Gonivaldo Norberto

Associação IDI

gonivaldojardim@gmail.com

(45)9987-3117

Aparecida Mendes Santos

Assoc. Moradores Maracanã

aparecida45mendes@gmail.com

(45)9942-1921

Sérgio B. de Paula

Sindicato dos Aposentados

sergiodepaulafz@hotmail.com

(45)9919-0477

Paula Puig

Jd. Tropical

ppuig@hotmail.com

(45)9915-1680

Odacir Zampolt

Jd. Cataratas

odacir_z@hotmail.com

(45)9933-6005

Franciney de Lima e Silva

Vila Independente

Eron Carpes

Vila Independente

Juarez Santos

São Luiz

(45)9921-4840

Homero dos Santos Oliveira

FATIPAR

(45)9940-0078

Sergio Luiz Winkert

UNIOESTE

sergiowinkert.foz@gmail.com

João Bezerra

Copacabana

bezerradireito@hotmail.com

Moisés Rodrigues

MNLM

Edwilson R. P. Leal

Jd. Dona Amanda

gmleal13894@hotmail.com

(45)9943-4812

Thais C. Marzurkiewicz

Concidades / AEFI

arq.thaismarzur@gmail.com

(45)9134-8042

Hugo Javier Aguinaga

UNILA

hugojavier2593@gmail.com

(+595)0983-681137

Maike Manelo

Vila C

João Batista Germoas

Morumbi II

Vanderlei Barbosa

Morumbi I

Porfiria T. Kratzer

Profilurbe II

(45)9972-2804

(45)9973-6814
eron_sgt@yahoo.com.br

(45)9811-1838

(45)9861-1761

(45)9986-1380

(45)9979-7557
formigas.bl@gmail.com

(45)9991-3177
(45)9114-4699

azulmartere@gmail.com

(45)9929-1270

Fonte: Secretaria Municipal de Planejamento e Captação de Recursos, 2016
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Resultados

Conferência realizada no dia 16 de abril de 2016, no Estado do Paraná, no
município de Foz do Iguaçu. Houve realização de eventos preparatórios como
reuniões com equipes da comissão preparatória da conferencia, assim como seis
pré conferencias em locais estratégicos da cidade: Porto Meira, Jardim São Paulo,
Morumbi, Três Lagoas, Vila Nova e Vila C.
Os segmentos integram a Comissão Preparatória: Poder Executivo
Municipal; Movimentos Sociais e Populares; Entidades de Trabalhadores e
Organização Não Governamentais. O município participou anteriormente das
seguintes conferências: 1ª Conferência das Cidades, 2ª Conferência das Cidades, 3ª
Conferência das Cidades, 4ª Conferência das Cidades e 5ª Conferência das
Cidades.

TABELA 27.NÚMERO

DE

PARTICIPANTES

NA

CONFERÊNCIA

POR

SEGMENTOS
Segmento
Número de participantes
Poder Executivo Municipal
40
Poder Legislativo Municipal
1
Movimentos Sociais e Populares
47
Entidades de Trabalhadores
3
Entidades empresariais
10
Entidades profissionais, acadêmicas e de pesquisa
22
Organização não governamental
5
Outros
22
Total
150
Fonte: Secretaria Municipal de Planejamento e Captação de Recursos, 2016.

O município já possui Conselho da Cidade. O município elegeu o Conselho
da Cidade, por meio do decreto nº. 22.699. Instrumento Legal: Decreto Municipal
Data de Publicação: 18-11-2013 alterado por Decreto Municipal 23.686/2015 e
24.453/2016. Existem outros conselhos de abrangência setorial relacionados à
Política

Urbana,

como

o

de

Habitação,

de

Transporte

e

Mobilidade.de

Desenvolvimento Urbano.
É a Secretaria Municipal de Planejamento e Captação de Recursos que faz
a gestão temática do Desenvolvimento Urbano. O município possui Plano Diretor
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Participativo, através do decreto nº. 115/2006 Instrumento Legal: Lei Complementar
Data de Publicação: 09 de outubro de 2006. O município possui legislação
específica de uso e ocupação do solo, através do decreto nº. 124/2007 Instrumento
Legal: Lei Complementar Data de Publicação: 20 de julho de 2007.

O município

possui legislação específica de parcelamento do solo, através do decreto nº.
170/2011 Instrumento Legal: Lei Complementar Data de Publicação:

01

de

junho de 2011. O município possui legislação específica sobre acessibilidade, sobre
decreto nº. Instrumento Legal: NBR 9050-2015 Data de Publicação: 11-10-2015
combinada com a Lei Municipal 2305/2000 de 01 de junho de 2000.
O município utiliza instrumentos da política urbana prevista no Estatuto da
Cidade, como: imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana – IPTU,
contribuição de melhoria, instituição de zonas especiais de interesse social,
parcelamento, edificação ou utilização de interesse social, IPTU progressivo, outorga
onerosa do direito de construir e de alteração de uso, transferência do direito de
construir, operações urbanas consorciadas, instrumentos de promoção de
regularização fundiária, estudo de impacto de vizinhança, projeto específico de
expansão urbana, plano de reabilitação urbana, cartas geotécnicas e plano de
redução de riscos
A Comissão Preparatória da Conferência foi convocada pelo Governo
Municipal, através dos seguintes documentos, os quais encontram-se em anexo.


Decreto expedido pelo executivo convocando a Conferência Municipal

das Cidades.


Comprovação da ampla divulgação nos meios de comunicação.



Documento expedido pelo Executivo instituindo a Comissão

Preparatória Municipal.


Cópia do Regimento da Conferência Municipal.



Lista dos delegados e delegadas, por segmento, presentes à

conferência informando a entidade que representa, número do documento de
identidade e e-mail.


Relatório com as Resoluções e deliberações da Conferência Municipal.



Lista dos delegados e delegadas eleitos para a Conferência Estadual

por segmento e identificação completa: nome, CPF, endereço, telefone, entidade
que representa (por extenso) e e-mail.
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Texto Função Social da Cidade e da Propriedade
Considerando que um dos desafios dessa Conferência é fazer com que o

cidadão reflita sobre a realidade da sua cidade, apresentou-se as seguintes
questões as quais foram discutidas pelos grupos, finalizando-se em uma resposta
única.

1.

Sua cidade apresenta espaços públicos de qualidade, acessíveis,

próximos ao seu local de moradia?
Resposta: Sim, alguns em condições de uso, com equipamentos em pleno
funcionamento, porém muitos bairros precisam desses espaços, bem como praças,
jardins e equipamentos públicos.

1.1

São efetivamente utilizados pela população?
Resposta: Em sua grande maioria sim.

1.2

Onde eles estão localizados?
Resposta: Normalmente são bem localizados, em lugares de fácil acesso,

mas devido a cultura e o costume das cidades, poucos munícipes frequentam.

1.3

Como promover espaços públicos que reúnam todas as condições

necessárias para o pleno uso?
Resposta: O que seria de excelente qualidade e que tivessem localizações
próximas, ou seja, que sejam construídos no mesmo terreno. Desta forma, seria
melhor utilizado, de fácil acesso a manutenção e com a frequência da utilização e
aglomeração das pessoas propicia uma sensação de maior segurança.

2.

A habitação de interesse social (moradia popular) na sua cidade são

bem localizados?
Resposta: Os conjuntos habitacionais da cidade, possuem boa localização,
porem, com a chegada de novos habitantes para esses conjuntos existe uma
deficiência momentânea nos equipamentos púbicos do entorno que com o passar do
tempo se ajustam as necessidades.
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(educação,

saúde,

saneamento, lazer) e funcionam bem? Como melhorar essa questão?
Resposta: Considerando a lei federal que diz que os equipamentos deverão
estar a uma distancia mínima para atender a população, em certos bairros de nossa
cidade, ainda existe excesso de demanda por CMEIs (Centro Municipal de
Educação Infantil). Porem, as escolas municipais atendem dentro dos requisitos
mínimos e o desejo da população e que melhore. As praças do município de Foz do
Iguaçu em sua grande maioria estão depredadas, mal utilizadas e os munícipes não
usam por falta de segurança e manutenção.

2.2

E em relação ao transporte público?
Resposta: O transporte publico de Foz do Iguaçu opera de maneira precária,

com grandes reclamações principalmente nos domingos e feriados em função da
demora e por se tratar de uma cidade de alta temperatura os ônibus não são
munidos de ar condicionado e em alguns bairros as linhas não são próximas. Uma
das maiores reivindicações e que seja implantado uma linha executiva que interligue
os pontos turísticos, aeroporto e rodoviária. E que todas as linhas sejam adequadas
a NBR 9050, o qual determina que os ônibus de transporte público sejam providos
de plataforma para PcD (Pessoas com Deficiência).

3.

O seu município executa políticas de regularização fundiária urbana em

favor de famílias de baixa renda, com titulação e registro em cartório?
Resposta: Sim, existe uma política de regularização fundiária, coordenada
pelo Instituto de Habitação de Foz do Iguaçu (FOZHABITA) que ao longo do tempo
regularizou vários bairros e hoje conta com uma comissão para tratar de assuntos
dessa natureza.

3.1

Existe concentração de propriedades urbanas no seu município?
Resposta: Em Foz do Iguaçu não e diferente das demais cidades brasileiras,

onde não foram planejadas, desta forma existe vários vazios urbanos considerados
os latifundiários urbanos e para solução deste problema a solução será a
implantação do IPTU progressivo.
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Seu município conta com base cadastral atualizada e informatizada?
Resposta: O Instituto de Habitação de Foz do Iguaçu possui um departamento

que trata desta questão, mantendo sempre atualizado as demandas para as famílias
carentes.
4.1

Como melhorar essa questão?
Resposta: Adequar o instituto de habitação com concursos públicos para

prestação de serviços no órgão, com trabalho constante dos assistentes sociais
junto as famílias em situação de vulnerabilidade social.
5.

No seu município existe Secretaria de Desenvolvimento Urbano? Caso

não, qual(s) instância(s) cuida(m) desse tema?
Resposta: Possui a Secretaria de Planejamento Urbano

e Captação de

Recursos, a qual mantém uma política de desenvolvimento urbano com a criação de
leis de cerceamento urbano com o proposito de reduzir os vazios urbanos e o
adensamento irregular no município.
6.

Seu município conta com Conselho da Cidade?
Resposta: Existe, estava parado e nesse momento esta sendo reativado.

Esta funcionando, com caráter deliberativo e suas deliberações em partes estão
sendo cumpridas.
7.

Quais as potencialidades econômicas da sua cidade?
Resposta: Dois são os eixos principais, o turismo, que e sua vocação natural

e comercio local.
8.

Quais São os principais conflitos existentes na sua cidade, e que

interesses estão em disputa?
Resposta: Conflitos e interesses políticos, saneamento básico e transporte
publico.
8.1

Quais são os agentes que representam estes interesses?
Resposta: A sociedade civil organizada, e o ente publico juntamente com as

associações de bairros.

www.pmfi.pr.gov.br

Ano XX

8.2

Diário Oficial Nº 3.132 de 07 de agosto de 2017

Página 493 de 581

O que é possível pactuar em torno destes interesses para enfrentar

estes conflitos?
Resposta: A união dessas entidades acima citadas com o apoio dos seus
munícipes com interesses comuns para resolver esses conflitos de forma
democrática e que seja bom para a cidade.
8.3

PROPOSTAS sobre Efetivação da Função Social da Cidade e da

Propriedade
a) Criação de uma lei especifica para a regularização fundiária localizadas
no meio urbano.
b)
Uma formação cultural de utilização dos equipamentos públicos.
c)
Criar leis para limitar os vazios urbanos no município.
8.4

Membros Integrantes do Conselho da Cidade de Foz do Iguaçu –

CONCIDADE-FOZ
Criado pela Lei Municipal n° 3.482, de 3 de setembro de 2008, e ainda, em
atendimento ao Memorando Interno n. 231-2016, de 28 de setembro de 2016,
emitido pela Secretaria Municipal de Planejamento e Captação de Recursos.
I-

Representantes do Poder Público:

a)

Instituto de Habitação de Foz do Iguaçu- FOZ HABITA:
Titular: Valmir Leal Griten;
Suplente: José Moacir Brecher.

b)

Secretaria Municipal da Fazenda :
Titular: Ademar da Silva
Suplente: Kelly Renata Mariane Kozievitch.

c)

Secretaria Municipal da Administração e Gestão de Pessoas:
Titular: Eder Winkert;
Suplente: Gilmar Machado de Oliveira.

d)

Secretaria Municipal de Meio Ambiente:
Titular: Angelo Mazotti Neto;
Suplente: Saldi Luiz Pauli.

e)

Secretaria Municipal de Planejamento e Captação de Recursos:
Titular: Ricardo Albuquerque de Oliveira;
Suplente: Ana Solange Biesek.

f)

Câmara Municipal de Foz do Iguaçu:
Titular: Fabiano Gnadt Borghetti;
Suplente: Fábio Sérgio da Silva.
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IIa)

Representantes dos setores produtivos:
Itaipu Binacional:
Titular: Joel de Lima
Suplente: Jaime Nelson do Nascimento.
b)
Associação Comercial e Industrial de Foz do Iguaçu- ACIFI:
Titular: Leandro Teixeira Costa;
Suplente: Dimas Cesar Bragagnolo.
c)
Companhia de Saneamento do Paraná- SANEPAR E Companhia Paranaense
de Energia- COPEL:
Titular: Luiz Carlos Medeiros;
Suplente: Douglas David Decker.
IIIRepresentantes dos setores acadêmico, profissional ou não
governamental:
a)
Universidade Federal da Integração Latina Americana - UNILA
Titular: Marcos Eduardo Vitorino da Silva;
Suplente: Juliana Pires Frigo.
b)
Associação dos Arquitetos, Agrônomos e Engenheiros de Foz do IguaçuAEFI;
Titular: Thais Clementina Marzurkiewicz;
Suplente: Caroline Falchembak.
c)
União Dinâmica de Faculdades Cataratas- UDC:
Titular: Ruisdael Freitas de Lima Neto;
Suplente: Radames Giona.
IVRepresentantes de instituições ligadas ao setor de movimentos
populares ou de grupos sociais:
a)
Movimento Nacional de Luta pela Moradia- MNLM:
Titular: Anselmo Schwertner;
Suplente: Moisés Rodrigues.
b)
Conselho Municipal de Políticas sobre Drogas;
Titular: Everson Cadaval Madruga;
Suplente: Sérgio José Maes.
c)
União Municipal das Associações de Moradores de Foz do Iguaçu- UMAMFI:
Titular: Ademilton Joaquim Telles,
Suplente: Zulneide Rodrigues.
d) Associação de Moradores:
Titular: Maria E. Araújo
Suplente: Aparecida M. dos Santos
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FIGURA 112.: CONVITE CONFERÊNCIA MUNICIPAL DAS CIDADES

Elaboração: Secretaria Municipal de Planejamento e Captação de Recursos, 2016.
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FIGURA 113.: RECEPÇÃO DOS PARTICIPANTES DA CONFERÊNCIA DAS CIDADES

Acervo: Secretaria Municipal de Planejamento e Captação de Recursos, 2016.

FIGURA 114.: ABERTURA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DA CIDADE PROFERIDA PELA VICE
PREFEITA SRA. IVONE BAROFALDI

Acervo: Secretaria Municipal de Planejamento e Captação de Recursos, 2016.
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FIGURA 115.: ABERTURA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DA CIDADE, PRONUNCIAMENTO DO
VEREADOR NILTON BOBATO

Acervo: Secretaria Municipal de Planejamento e Captação de Recursos, 2016.

FIGURA 116.: APRESENTAÇÃO DOS PROJETOS ESTRATÉGICOS PELO SUPERINTENDENTE
DE COMUNICAÇÃO DA ITAIPU, SR. GILMAR PIOLLA

Acervo: Secretaria Municipal de Planejamento e Captação de Recursos, 2016.
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FIGURA 117.: APRESENTAÇÃO DA CONFERÊNCIA PELA COORDENADORA SRA. ANA
BIESEK

Acervo: Secretaria Municipal de Planejamento e Captação de Recursos, 2016.

FIGURA 118.: MOMENTOS EM GRUPOS DURANTE A CONFERÊNCIA MUNICIPAL DAS
CIDADES

Acervo: Secretaria Municipal de Planejamento e Captação de Recursos, 2016.
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FIGURA 119.: MOMENTOS EM GRUPOS DURANTE A CONFERÊNCIA MUNICIPAL DAS
CIDADES

Acervo: Secretaria Municipal de Planejamento e Captação de Recursos, 2016.

FIGURA 120.: COLABORADORES DA SMPC, PREPARANDO O ALMOÇO DOS PARTICIPANTES
DA CONFERÊNCIA DAS CIDADES

Acervo: Secretaria Municipal de Planejamento e Captação de Recursos, 2016.
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FIGURA 121.: COLABORADORES DA SMPC, PREPARANDO O ALMOÇO DOS PARTICIPANTES
DA CONFERÊNCIA DAS CIDADES

Acervo: Secretaria Municipal de Planejamento e Captação de Recursos, 2016.

FIGURA 122.: ALMOÇO OFERTADO PELA SMPC, AOS PARTICIPANTES DA CONFERENCIA

Acervo: Secretaria Municipal de Planejamento e Captação de Recursos, 2016.
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FIGURA 123.: ALMOÇO OFERTADO PELA SMPC, AOS PARTICIPANTES DA CONFERENCIA

Acervo: Secretaria Municipal de Planejamento e Captação de Recursos, 2016.

FIGURA 124.: MOMENTO DA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS DISCUTIDAS PELOS
GRUPOS DE TRABALHO.

Acervo: Secretaria Municipal de Planejamento e Captação de Recursos, 2016.
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FIGURA 125.: MOMENTO DA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS DISCUTIDAS PELOS
GRUPOS DE TRABALHO.

Acervo: Secretaria Municipal de Planejamento e Captação de Recursos, 2016.
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VOLUME III
DIRETRIZES E PROPOSIÇÕES

2016/2017
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GESTÃO MUNICIPAL 2017-2020
Francisco Lacerda Brasileiro
Prefeito Municipal
COORDENAÇÃO GERAL
Elsidio Emilio Cavalcante
Secretário Municipal de Planejamento e Captação de Recursos
(Gestão 2017-2020)
Ricardo Albuquerque de Oliveira
Responsável pela Secretaria Municipal de Planejamento e
Captação de Recursos (Gestão 2016)
COORDENAÇÃO EXECUTIVA
Arq. Julienne Ronsoni
Diretora de Controle e Gestão de Recursos
APOIO INSTITUCIONAL
Luiz Fernando Leone Vianna
Diretor Geral Itaipu Binacional
ESTRUTURA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL
Karl Stoeckl
Diretor de Gabinete do Prefeito
Rodrigo Gottlieb Monzon
Diretor de Comunicação Social
Osli de Souza Machado
Procurador Geral do Município
Ney Patrício da Costa
Secretário Municipal da Administração e Gestão de Pessoas
Erton René Neuhaus
Secretário Municipal da Fazenda
Elias de Sousa Oliveira
Secretário Municipal da Assistência Social, Família e Relações com a
Comunidade
Fernando Ferreira de Souza Lima
Secretário Municipal da Educação
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Inês Weizmann dos Santos
Secretária Municipal da Saúde
Thiago Kodama
Secretária Municipal de Agricultura
Ana Solange Biesek
Secretária Municipal de Meio Ambiente
Luiz Roberto Volpi
Secretário Municipal de Obras
Gilmar Antônio Piolla
Secretário Municipal de Turismo, Indústria, Comércio e Projetos Estratégicos
Antônio Aparecido Sapia
Secretário Municipal de Esporte e Lazer
Fernando Castro da Silva Maraninchi
Diretor Superintendente FOZTRANS
Eduardo Teixeira
Diretor Superintendente FOZHABITA
Áurea Cecília da Fonseca
Diretora Superintendente Autarquia Especial Foz Previdência - FOZPREV
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INTRODUÇÃO

Este Volume define os temas prioritários para o futuro da cidade e para a
reorganização territorial do município. De nada adianta um Plano Diretor tratar de
dezenas de aspectos do município e não ter capacidade para intervir sobre eles.
Portanto, é importante trabalhar com prospectiva estratégica selecionando temas e
questões cruciais que, se enfrentadas rapidamente e com eficácia, podem redefinir o
destino do município. Para isso, faz-se necessária a definição do “Município que
desejamos” para os próximos 10 anos, bem como, que acordo podemos firmar para
alcançar a situação desejada.
Na definição do “Município que desejamos”, foram elencadas as estratégias
e os instrumentos mais adequados, considerando-se as características e vocação do
município. Essas estratégias e instrumentos são os caminhos e os meios para
construir o município que se deseja e foram discutidos e pactuados com todos os
participantes do processo, para assegurar as condições necessárias para
transformar em realidade os anseios da população de Foz do Iguaçu.
As políticas de desenvolvimento do município serão referenciadas de ações
do poder público e suas interrelações com os demais atores que constroem o
município de Foz do Iguaçu/PR. Entretanto, a execução das ações indicadas pode
variar de acordo com uma série de fatores, dentre os quais destacam-se a
capacidade de pagamento e endividamento do Município, os anseios políticos, a
mobilização e apoio da população, os interesses de empresários e outras questões
internas e externas.
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DIRETRIZES E PROPOSIÇÕES

A seguir, as diretrizes que estruturaram as proposições e
consequentemente, as proposições a serem implementadas pelo Plano Diretor de
Desenvolvimento Integrado Sustentável – PDDIS/2016.
As diretrizes atenderam à 3 grandes grupos:
 Desenvolvimento Socioeconômico, com os seguintes objetivos:

O desenvolvimento de cadeias produtivas complexas;

O desenvolvimento, a difusão e a produção do conhecimento
tecnológico;

Oportunidades de trabalho e renda visando a inclusão econômica;

O desenvolvimento rural sustentável;

Inclusão social e distribuição de renda;

A vinculação entre o desenvolvimento econômico e as políticas de
saúde, educação, cultura, esporte, lazer, habitação, regularização fundiária, meio
ambiente e demais políticas públicas;

A dinamização, o fortalecimento e a diversificação da economia local,
favorecendo a oferta de emprego e a geração de renda para a população de Foz do
Iguaçu, atendendo exigências de proteção ambiental;

Identificar outras vocações econômicas no Município e fomentar
investimentos autônomos.
 Desenvolvimento Territorial e Ambiental, com os seguintes objetivos:

promover o uso e a ocupação sustentável do solo;

garantir a mobilidade do trânsito com fluidez e segurança;

garantir a conservação e recuperação da paisagem e do patrimônio
socioambiental;

garantir a justa distribuição dos benefícios e ônus decorrentes do
processo de urbanização e da produção e ocupação do espaço;

garantir o acesso à habitação, priorizando a população de baixa renda,
principalmente as que se encontram em áreas classificadas como de risco,
estimulando os mercados acessíveis aos segmentos desta faixa de população.
 Desenvolvimento Institucional, com os seguintes objetivos:

garantir o cumprimento da função social da cidade e da propriedade
imóvel urbana e rural;

promover a articulação entre Poder Público e iniciativa privada,
garantindo controle social dessas ações;

garantir participação qualificada da população na gestão municipal;
www.pmfi.pr.gov.br
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promover o aprimoramento das políticas públicas;

garantir articulação das políticas de interesse comum da região da
tríplice fronteira.
E as proposições:
 São as proposições de projetos estruturais dos diversos setores
estratégicos.
As diretrizes foram elaboradas pelas respectivas Secretarias do município de
Foz do Iguaçu/PR abrangendo os grupos de análises (Aspectos Regional,
Ambiental, Socioeconômico, Socioespacial, Infraestrutura / Serviços Públicos e
Institucional).
Já as proposições são o que a comunidade e poder público decidem fazer.
1.1

DIRETRIZES

As Diretrizes embasarão o futuro zoneamento, onde cada Macrozona dará
origem a distintas zonas definindo o uso e a ocupação do solo municipal, e
subsidiará a definição das prioridades do Plano de Ação e Investimentos (PAI).
O Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado Sustentável – PDDIS/2016 é
um instrumento básico da política de desenvolvimento municipal. Define os rumos
do desenvolvimento municipal embasados nas condicionantes ambientais,
socioeconômicas e considerando as potencialidades naturais, sociais, econômicas
regionais e municipais.
O planejamento atua na formulação de estratégias e políticas públicas, no
gerenciamento e atualização do Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado
Sustentável – PDDIS/2016, na formulação e aprovação de programas e projetos e
no monitoramento e controle dos instrumentos urbanísticos. O sistema de
planejamento e gestão municipal é constituído pelos órgãos, normas, recursos
humanos e técnicos que possibilitam a criação das condições de implementação do
processo de desenvolvimento para o Município. Tem como finalidade a coordenação
das ações dos setores públicos e privados e da sociedade organizada e a sua
integração com os projetos e atividades voltados à implementação das estratégias
da política de desenvolvimento e expansão urbana, à modernização e dinamização
da ação governamental.
O sistema de planejamento constitui-se em uma sucessão permanente de
atividades periodicamente repetidas. Corresponde a uma verificação objetiva da
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realidade atual, à formulação das diretrizes e estratégias, à definição, execução,
acompanhamento e monitoramento das ações, à avaliação para ajustes e correção
de rumos.
A implementação do Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado
Sustentável – PDDIS/2016 garantirá formas de apoio ao desenvolvimento
econômico do Município, de maneira ambientalmente sustentável, reduzindo as
desigualdades sociais e melhorando os padrões da qualidade de vida da população,
bem como gerando emprego, renda e receitas.
1.2

PROPOSIÇÕES

Todas as proposições foram levantadas junto a equipe técnica municipal e
condizente com as diretrizes dos grupos de análise.
As proposições estão dispostas por setor da Prefeitura Municipal.
Para efeito desta fase do Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado
Sustentável – PDDIS/2016, define-se:


Curto prazo: 2017



Médio prazo: 2018 - 2019



Longo prazo: 2020 - 2021

As políticas, conforme já definido, são constantes e devem perdurar até
2021 ou, se for necessário, serem revistas em novo Plano Diretor. Assim, a duração
das políticas é: ao longo de 05 anos.
As Diretrizes não possuem prazos definidos, podendo ocorrer ao longo dos
10 anos, conforme forem sendo atingidos. Poderão, então, algumas diretrizes serem
realizadas em 1 ano, se suas estratégias assim forem; iniciarem junto com o plano e
finalizarem em 10 anos, se possuírem estratégias assim definidas em cronograma,
ou serem somente iniciadas no final do plano, pela mesma justificativa anterior.
Todas as proposições foram levantadas junto a equipe técnica municipal e
sociedade civil. As proposições estão dispostas por setor da prefeitura municipal.
As políticas são constantes e devem perdurar até 2021 ou, se for
necessário, serem revistas em novo Plano Diretor. Assim, a duração das políticas é:
ao longo de 05 anos.
Diante do exposto acima, foram elaborados quadros por setores da
administração municipal (saúde, esporte e lazer, agricultura, educação) contendo as
diretrizes e proposições elaboradas com base nos 03 grandes grupos citados no
item 1.
www.pmfi.pr.gov.br

Ano XX

Quadro 1.

Diário Oficial Nº 3.132 de 07 de agosto de 2017

Página 512 de 581

Diretrizes e Proposições – SISTEMA VIARIO E MOBILIDADE URBANA

SUSTENTÁVEL
DIRETRIZES

PROPOSIÇÕES
Sinalizar adequadamente o município em todo o
perímetro, com semáforos, placas de trânsito, lombadas,
faixas de segurança para pedestres, sinalizador para
surdos, diminuindo o número de acidentes.
Hierarquizar prioridades de intervenções dentro do
cadastro das vias não pavimentadas.

Aumentar a estrutura
física de apoio aos
setores de vocação do
município
 Sistema
Viário e
Mobilidade
Urbana
Sustentável
Adequar a
infraestrutura urbana e
os serviços públicos
para atender às
demandas da
população.

 Sistema
Viário e
Mobilidade
Urbana
Sustentável

Aumentar a estrutura
física de apoio aos
setores de vocação do
município

Manter o planejamento da integração entre o transporte
coletivo e o sistema viário;
Manter a padronização de calçadas, através da revisão
da lei municipal 3.144/05, buscando a adequação da
legislação à realidade atual, e editar novos manuais e
meios de comunicação com a comunidade.
Reduzir o conflito entre o trânsito de veículos motorizados
e não motorizados e o de pedestres;
Propiciar, através de estudos específicos para o sistema
viário básico, meios legais para dimensionar, disciplinar e
hierarquizar o fluxo de veículos dentro do perímetro
urbano do Município;
Implantação da Linha Executivo Aeroporto, que ligará o
Aeroporto ao centro da cidade e terminais de transporte,
como o TTU e Rodoviária, buscando a integração com os
demais sistemas, como: táxi e transporte coletivo urbano,
interurbano e internacional.
Revisar a lei do sistema viário básico, definindo traçado,
seção, dimensões e outras características por tipo de via;
Priorizar, no Sistema Viário Básico, a continuidade viária
das Conectoras, interligando as vias estruturais e arteriais,
com o objetivo de distribuir o tráfego interbairros;
Prever a implantação de novas ciclovias, bem como a
ligação de ciclovias existentes, de forma a incentivar o uso
de transportes não motorizados
Prever a implantação de vias especiais (vias expressas
que permitem rápido acesso entre as regiões que a tal via
conecta) destinadas à utilização por veículos alternativos
(BRT, VRT, entre outros), com a finalidade de circulação,
transporte e lazer;
Atualizar e revitalizar a sinalização turística já implantada
na cidade, mantendo-se o padrão internacional, com o
objetivo de atualização de atrativos turísticos e rotas, além
da renovação das placas e suportes já desgastados pelo
tempo;
Manter e adequar legislação diferenciada, integrando o
sistema viário ao uso do solo (comercial, serviço,
turístico), privilegiando os denominados Eixos Viários de
Bairros ou outros eixos com funções específicas,
caracterizado pelo tipo de via e sua vocação, adequando
as demais vias em função da dinâmica da cidade;
Realizar
manutenção
e
implantar
melhorias
constantemente no sistema viário e na infraestrutura
urbana, incluindo a aquisição de veículos, maquinários e
equipamentos necessários;
Buscar uma melhor articulação das áreas periféricas
entre si e com o centro;
Garantir, por meio de legislação específica, a
continuidade e articulação das principais vias de tráfego
do Município, estabelecendo diretrizes de ocupação,
através de procedimentos internos definidos para a
avaliação e aprovação de loteamentos;
Declarar como de direito de preempção, todas as áreas
necessárias à execução das obras civis e de arte para o
sistema viário básico proposto nas áreas centrais e
aquelas com forte tendência de ocupação;
Criar política de incentivo à execução e adequação de
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Adequar a
infraestrutura urbana e
os serviços públicos
para atender às
demandas da
população.

 Sistema
Viário e
Mobilidade
Urbana
Sustentável

 Sistema
Viário e
Mobilidade
Urbana
Sustentável

Adequar a
infraestrutura urbana e
os serviços públicos
para atender às
demandas da
população.

Adequar a
infraestrutura urbana e
os serviços públicos
para atender às
demandas da
população.
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calçadas através de uma legislação de incentivos
tributários municipais.
Regulamentar na legislação de loteamentos a execução
de pavimentação asfáltica sobre calçamento poliédrico
apenas onde tiver sistema de drenagem.
Melhorar a estruturação territorial, criando condições de
articulação interna que consolidem os subcentros de
bairros;
Desviar o trânsito de veículos pesados da área central da
cidade, através da implantação da Avenida Perimetral
Leste, via de contorno de tráfego, conforme projeto já
aprovado pelo DNIT, com traçado definido no Mapa do
Sistema Viário Básico;
No projeto já definido para a implantação da Av.
Perimetral Leste, prever transposições em nível das
seguintes vias, de forma a minimizar os conflitos de
trânsito e segregação das áreas lindeiras: BR-277; Av.
Mercúrio; Av. República Argentina; Av. Felipe
Wandscheer.
Prever implantação de trevo no cruzamento da Av.
Perimetral Leste projetada com a Av. Uirapuru, bem como
projetos específicos nas intersecções com as Vias
Conectoras, de acordo com o volume e característica do
tráfego;
Adequar vias coletoras já existentes e previstas no
Sistema Viário Básico, que ainda tem características
físicas de vias locais, aos parâmetros de vias coletoras,
principalmente em relação à largura de pista;
Regulamentar na legislação de zoneamento e uso do solo
que toda empresa cujo uso estiver relacionado ao
transporte de cargas com veículos pesados, somente
poderá estar localizada em vias Conectoras, Estruturais e
Arteriais, salvo as Especiais, que deverão ser analisadas
e aprovadas pela CTU.
Melhorar a integração dos bairros Jardim Jupira e Vila
Portes por meio de transposição de nível na BR-277,
contemplando também o trânsito e segurança de veículos
não motorizados e pedestres.
Melhorar a acessibilidade de pedestres entre os bairros
Jardim Jupira e Vila Portes, divididos pela BR-277 que
possui o eixo com barreira de concreto, impossibilitando a
travessia segura.
Elaborar projeto de intervenção urbana nos bairros Jardim
Jupira e Vila Portes, visando a melhoria dos espaços
públicos com tratamento paisagístico, mobiliário urbano e
calçadas.
Considerar a execução de avenidas perimetrais como
condição “sine qua non” para expansão de novos
loteamentos na periferia;
Gestionar a execução do projeto, junto ao Governo
Federal, da revitalização da Rodovia das Cataratas – BR
469, contemplando a duplicação, ciclovias e calçadas;
Implantar uma linha turística ou um circuito turístico,
interligando os principais atrativos turísticos, definindo a
modelagem do meio de transporte, tarifas e os meios de
informação e divulgação desse serviço;
Resolver os problemas de descontinuidade e obstrução
do sistema viário principal, através das seguintes
intervenções:
 as ligações das Avenidas Rosa Cirilo de Castro com a
João Paulo II e complemento até a Av. Felipe Wandscheer
(conectora 01-D) e Av. das Cataratas;
 a abertura e ligação do binário – Rua Jorge Sanways
e Rua Bartolomeu de Gusmão - à Av. Maria Bubiak
(Perimetral Leste) -COLETORA 22;

a continuidade da Ayrton Senna no trecho entre as
Avenidas República Argentina e Rua Pedro Tafarel.
 a abertura da duplicação da Avenida Pôr do Sol, no
trecho entre a Av. República Argentina e a Rua Javari;
 a abertura da Av. Por do Sol no trecho entre a Av.
Felipe Wandscheer até a Rua Carlos Hugo Urnau;
 abertura do trecho, da Av. Felipe Wandscheer até a
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projeção de continuidade da Rua Cristiano Wandscheer;
 a abertura da ligação da Via Local ligando a Rua
Cristiano Wandscheer, no trecho da CONECTORA 24-B
até a Estrada Municipal que dá acesso a Avenida das
Cataratas;
 a abertura da Rua Pedro Taffarel, no trecho entre a
COLETORA 45 até a CONECTORA 02-I (COLETORA 22
– trecho A).
 a classificação como Via Coletora da Rua Manêncio
Martins, no trecho existente entre a Av. das Cataratas até
a Rua das Begônias, ligação deste ponto até o início da
Rua Golfinho, e classificação como Via Coletora da Rua
Golfinho, no trecho entre a Rua Ametista até a Rua
Canela.
 a continuidade da Rua Marechal Floriano com Rua
Guido Welter até a Avenida General Meira;
 Rever e analisar a viabilidade da continuidade da
Avenida Beira Rio em função da ruas perpendiculares
existentes e Zona de Proteção Permanente;
 Duplicar a Av. Maceió, prolongar a Av. Paraná até a
Avenida Tarquinio dos Santos.
Integrar a Hidrovia Rio Paraná, Iguaçu e Tietê através de
Portos Intermodais.
Discutir o Plano Cicloviário com entidades/associações
pertinentes.
Construir Pontos Intermodal de Transporte Coletivo nos
Subcentros - PIT
Revitalizar a Vila Portes com integração com o Jardim
Jupira (trincheira da Beira Rio com BR 277.
Implantar Ciclovia na Vila A até a praia artificial e na
Avenida Garibaldi.
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X
X
X
X
X

Construir Passarelas sobre a BR 277

Adequar a
infraestrutura urbana e
os serviços públicos
para atender às
demandas da população

 Sistema
Viário e
Mobilidade
Urbana
Sustentável

Realizar programas e
incentivos que atendam
às necessidades
levantadas.

Qualificar o
atendimento dos
serviços públicos.
Informatizar os
equipamentos de
atendimento público
municipal.

Nova estação aduaneira – PORTO SECO próximo a
perimetral leste e BR 277.
Implantação da nova ponte sobre o Rio Paraná, com
características arquitetônicas marcantes (integrada ao
Turismo), ligando Brasil e Paraguai com definição do
DNIT, na região do Porto Meira;
Incentivar a aplicação da Acessibilidade Universal –
transformando em capital latino americana de
acessibilidade.
Transformação das vias estruturais com integração do
transporte urbano.
Criar o binário viário Av. João Riciere Maran e Av.
Valdomiro Faremberger.
Regulamentar no Código de Posturas horário para tráfego
de carga perigosa.
Alteração da Lei do Parcelamento do Solo: todos os
novos loteamentos serão pavimentados com revestimento
asfáltico.
Revisão das exigências de estacionamento em
empreendimentos.
Dar prioridade às obras de infraestrutura que apoiem os
programas de transporte coletivo;
Estabelecer programa periódico de manutenção do
sistema viário;
Informação e publicidade para incentivar o uso do
transporte público.
Fomentar programas de educação para o trânsito na rede
de ensino.

X
X

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Oferecer cursos profissionalizantes.

X

Aquisição de equipamento de informática

X

Aquisição de software e ampliação da rede de internet.

X
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FIGURA 1. PROPOSTA DOS EIXOS VIÁRIOS DE BAIRROS, ZONAS MISTAS E SUBCENTROS
DE BAIRROS

Elaboração: Secretaria Municipal de Planejamento e Captação de Recursos de Foz do
Iguaçu/PR, 2016.
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Diretrizes e Proposições - ASSISTÊNCIA SOCIAL

PRAZO
DIRETRIZES

PROPOSIÇÕES
Curto

Realizar programas
e incentivos que
atendam
às
necessidades
levantadas.

Assistência
Social

Assegurar que as ações no âmbito da assistência social tenham
centralidade na família, buscando a convivência familiar e
comunitária;

X

Estimular parcerias com a iniciativa pública e privada nas
atividades de inclusão social, no desenvolvimento de programas
de capacitação visando a participação comunitária nas áreas
prioritárias das ações de Assistência Social;

X

Complementar o Diagnóstico Social das necessidades para a
definição de Política de Assistência Social, nos termos do MDS;

X


Implantar programa de regularização de documentos
civis em especial os brasileiros que retornam do Paraguai;

X

Implementar as diretrizes estabelecidas na Política Nacional de
Assistência Social, Estatuto da Criança e do Adolescente,
Política Nacional do Idoso e Estatuto do Idoso;

X

Fomentar reordenamento da rede socioassistencial, no âmbito
municipal, com vistas a superar o paradigma da fragmentação e
segmentarização no atendimento a população usuária;

Qualificar
o
atendimento
dos
serviços públicos.

X

Ofertar cursos profissionalizantes aos destinatários da
assistência social com vistas não apenas a geração de renda,
mas também a redução da condição de vulnerabilidade;

X

X

Implantar e implementar projeto de atendimento,
comunidade, à pessoas com deficiência e suas famílias;

X

X

na

Implantar sistema de informação, monitoramento e avaliação da
rede socioassistencial, no âmbito municipal, buscando conhecer
a situação de forma abrangente e agregar mais qualidade ao
atendimento, bem como mensurar impacto social das ações
sobre as condições de vida da população assistida;
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X

X

Longo

X

X

Implantar, nos bairros mais populosos e de acordo com a
demanda, centros educacionais para o atendimento às crianças
de 07 a 12 anos em contraturno nos bairros mais populosos e
de acordo com a demanda;
Informatizar
os
equipamentos
de
atendimento público
municipal.

Médio

X

X

Ano XX
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Diretrizes e Proposições – HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

PRAZOS
DIRETRIZES

PROPOSIÇÕES
Curto

Adequar
a
infraestrutura
urbana
e
os
serviços públicos
para atender às
demandas
da
população.
 Habitação e
Regularização
Fundiária

Realizar
programas
e
incentivos
que
atendam
às
necessidades
levantadas.

 Habitação e
Regularização
Fundiária

Realizar
programas
e
incentivos
que
atendam
às
necessidades
levantadas

Informatizar
os
equipamentos de
atendimento
público municipal.

Promover a recuperação ambiental nas áreas
invadidas que forem desocupadas, adequando-as à
implantação de equipamentos de lazer ou projetos
urbanísticos do interesse coletivo, que deverão ser
executados prioritariamente para desestimular novas
invasões, dando-lhes o uso adequado de acordo com
a função social da propriedade;
Habitações de Interesse Social com cobertura e
estrutura mais resistentes (código de obras)
Criar Programa de Regularização Fundiária.
Estudar e levantar todos os casos de invasões,
loteamentos irregulares.
Formular, coordenar e executar a Política de
Habitação de Interesse Social do município, com
ações de relocação dos assentamentos de moradores
de áreas impróprias para moradia, de áreas de risco,
insalubres ou priorizadas para a implantação de
projetos voltados ao desenvolvimento econômico da
cidade, considerando o levantamento do Plano Local
de Habitação de Interesse Social, constantes em
Índices Relacionados à População de Baixa Renda do
Plano Diretor;
Apoiar e desenvolver programas de cooperativas de
habitação popular e grupos organizados para atender
a população de baixa renda, que assessore os
beneficiários na obtenção de melhores conceitos e
técnicas construtivas, proporcionando moradia de
qualidade e custo justo;
Firmar convênio com conselhos e entidades de classe
garantindo a aplicabilidade da Lei nº 11.888 que
assegura assistência técnica gratuita à população de
baixa renda mediante implementação de um programa
de engenharia e arquitetura pública, oferecendo
serviços de projeto e execução de obra à população,
orientação quanto às leis de Parcelamento, Uso e
Ocupação do Solo, e demais aspectos legais
necessários
para
a
edificação,
reforma
e
regularização fundiária da habitação;
Promoção de intercâmbio, convênios, parcerias e
contratos com entidades internacionais, federais,
estaduais, municipais e da iniciativa privada, visando
atingir os objetivos da Política Habitacional e de
Regularização Fundiária do Município;
Incentivo
a
obras
sustentáveis
como
as
bioconstruções com as neotecnologias.
Regulamentar e Implementar o Plano Municipal de
Habitação e Plano Municipal de Regularização
Fundiária.
Implantar
cadastramento
socioeconômico
da
população do município, através de sistema integrado
entre os órgãos da administração, incluindo cadastros
da população das favelas e ocupações irregulares, a
fim de associar os dados dessa população com o
mapeamento existente e atualizado das áreas
ocupadas irregularmente, para diagnostico atualizado
dos problemas e avaliação do alcance dos programas
e ações realizadas;
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Médio

Longo

X

X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Ano XX
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Diretrizes e Proposições – AGRICULTURA

PRAZOS
DIRETRIZES

PROPOSIÇÕES
Curto

Médio

Longo

X

X

Construção da Casa do Mel, com o objetivo de tornar a
propriedade rural economicamente viável, agregando valor ao
produto agrícola e tendo como resultado a venda "in natura",
Adequar

a

padrões de qualidade;

infraestrutura
urbana

e

observando as características culturais, ambientais e os

os

serviços públicos

Implantar o Mercado Municipal para a comercialização dos

para atender às

produtos da agroindústria.

demandas

X

da

população.
Manutenção das estradas rurais.

Aumentar

a

produção

X

rural,

para

maior

incentivo

X

X

à

agroindústria, organizando os produtores rurais na estrutura
econômica, através da qualificação de mão de Obra técnica e

X

empreendedora, assim como sua diversificação e a prática na

 Agricultura

agricultura convencional e orgânica bem como a recomposição
da mata ciliar e da reserva legal;
Criar feiras volantes, agrícolas, ecológicas e mini-hortos, bem
como a disseminação das hortas comunitárias e a criação de
mercado para a produção de plantas ornamentais, garantindo a

X

acessibilidade e o escoamento da produção através da boa
qualidade das estradas rurais;
Estabelecer um núcleo rural de preservação ambiental através
Realizar

de áreas de abrigo a fauna

programas e

agroecologia, tendo o turismo rural como base à valorização do

incentivos que

meio rural, à conservação do meio ambiente, e aos anseios

atendam às

socioeconômicos dos envolvidos, esperado assim, que o

necessidades

Turismo Rural realmente se consolide como vetor de

levantadas.

desenvolvimento sustentável;

e

a

flora,

disseminando

a

X

Fomentar acordos de cooperação e intercâmbio com órgãos e
entidades

oficiais,

agentes

diversos

da

comunidade

e

instituições nacionais e estrangeiras ligadas a política de

X

agropecuária e abastecimento do Município.
Ampliar os programas de incentivo à piscicultura com a difusão
de técnicas do cultivo de peixes nativos em tanques redes, com
a instalação do Frigorífico de peixe, do entreposto da indústria
de derivados de peixe e de Unidade de Curtume, equipados
com Laboratório de Controle de Sanidade Animal, em parceria
com Órgãos Governamentais de todas as esferas e entidades
não governamentais.
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X

Ano XX

Diário Oficial Nº 3.132 de 07 de agosto de 2017

Promover

e

implantar

o

programa

de

Página 519 de 581

Microbacias,

Readequação de Estradas Rurais e acessos as sedes das
propriedades rurais, visando à preservação das bacias

X

hidrográficas, a conservação do solo e estrutura viária
adequada para escoamento da produção agropecuária;
Promover a segurança alimentar através do controle e inspeção
dos produtos do POA (Produtos de Origem Animal), POV

X

X

X

X

X

X

X

X

X

(Produtos de Origem Vegetal) e Agroindustriais;

Promover, orientar, desenvolver e acompanhar o melhoramento
Realizar
programas e

do

fator

ambiental

nas

propriedades

com

produção

agropecuária;

incentivos que
atendam às
necessidades

Apoiar programas da agricultura familiar, visando à superação

levantadas.

dos desafios, atuando de forma integrada em programas e
projetos;

 Agricultura

Desenvolver programas Municipais e articular junto às outras
esferas governamentais programas e projetos que possam
atingir o desenvolvimento rural,

segurança alimentar e

X

abastecimento no Município;

Fomentar e implantar programas e ações que possibilitem a
implantação e funcionamento de unidades de transformação

X

agregando valores a produção e favoreçam a comercialização.

Promover o cadastramento dos produtores rurais que realizam
operações relativas a circulação de mercadorias estabelecidos

X

no Município;

Qualificar o
atendimento dos
serviços
públicos.

Efetuar trabalhos de atendimentos em todas as áreas, como
exemplo estradas, preservação ambiental, segurança da Vila
Bananal, devemos reforçar o atendimento aquela comunidade

X

devido a distância ser muito longa entre a cidade de Foz do
Iguaçu e a Vila Bananal.

Criar o Fundo Municipal de Desenvolvimento Agropecuário,
visando o desenvolvimento das políticas agropecuárias.
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X

X

X

Ano XX
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Diretrizes e Proposições – EDUCAÇÃO

Quadro 5.

PRAZOS
DIRETRIZES

PROPOSIÇÕES
Realizar diagnóstico constante da situação das Escolas
Municipais e CMEIs da Rede Pública Municipal para verificar
as necessidades de construir, manter, ampliar e reformar as
estruturas.

Curto

Médio

Longo

X

X

X

Promover a readequação das Escolas Municipais, garantindo
o Ensino Fundamental obrigatório e gratuito.
Promover a distribuição espacial de recursos, serviços e
equipamentos, para atender à demanda em condições
adequadas, cabendo ao Município o atendimento a
Educação Infantil e Ensino Fundamental – séries iniciais;

 Educação

Adequar a
infraestrutura
urbana e os
serviços públicos
para atender às
demandas da
população.

X

X

Garantir aplicação de recursos destinados à manutenção
reforma e construção de instituições de ensino públicas
municipais com infraestrutura e mobiliário adequado às
etapas e modalidade de ensino com parceria Estado e União.

X

X

Realizar adequação das Escolas e CMEIs para alunos com
deficiência, através de acessos facilitados com rampas,
banheiros adaptados, transporte entre outros, em parceria
com programas do Governo Federal;

X

X

Ampliar, reformar e manter quadras e áreas de lazer nas
escolas da Rede Municipal de Ensino.

X

Ampliar a oferta de matrículas na Educação Infantil Pública
por meio da construção de novas instituições e/ou
ampliações com parceria do Estado e União, seguindo os
parâmetros de qualidade em infraestrutura do Ministério da
Educação – MEC –, com base no diagnóstico da demanda
manifesta.
Realizar levantamento constante quanto aos recursos
humanos da Rede Municipal de Ensino.

 Educação

Realizar
programas e
incentivos que
atendam às
necessidades
levantadas.

X

X

X

Implantação de Salas de Recursos Multifuncionais de acordo
com a necessidade e/ou demanda de alunos avaliados para
o atendimento especializado, nas escolas urbanas e do
campo onde ainda não dispõe desta modalidade de ensino.
Garantir, manter e ampliar o programa de formação
continuada de profissionais do magistério para a Educação
Infantil e Ensino Fundamental da Rede Municipal de Ensino.
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X

X

Estender a implantação das bibliotecas nas escolas da Rede
Municipal de Ensino;

Oferecer infraestrutura física e equipamentos necessários ao
desenvolvimento
das
atividades
de
ensino
e
extracurriculares, como forma de estimular e garantir a
permanência do aluno na escola.

X

X

X

X

X

Ano XX
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Promover e subsidiar cursos de aperfeiçoamento profissional
à equipe de avaliadoras/ coordenadoras da Equipe de Ensino
da SMED visando melhorias na qualificação do trabalho.

X

Fortalecer a gestão escolar com aporte técnico e formativo
nas dimensões pedagógicas, administrativa e financeira, para
que possa gerir, a partir de planejamento estratégico,
recursos financeiros da Instituição de Ensino.

X

Aderir programas e promover ações para a integração
família/escola/comunidade com atividades de educação,
saúde e lazer;

X

X

X

X

X

Fortalecer o acompanhamento e o monitoramento do acesso
e da permanência das crianças na Rede Pública Municipal,
em colaboração com as famílias e com os órgãos públicos de
assistência social, saúde e proteção à infância - Programa
Construindo a Cidadania.

X

X

X

Promover o acesso aos alunos da Rede Pública à oferta do
atendimento educacional especializado complementar aos
educandos com deficiência, transtornos globais do
desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação,
assegurando a transversalidade da Educação Inclusiva.

X

X

Promover
parcerias
com
instituições
comunitárias,
confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos
conveniadas com o poder público, para alunos com altas
habilidades/superdotação, ampliarem suas habilidades
específicas na criação de projetos de pesquisa científica que
contribuam para o desenvolvimento do Município.
Manter o Programa de Atendimento Domiciliar e Hospitalar
(PAPEDH), implantado pela Diretoria de Educação Especial
(DEE) em 2013, regulamentada pela Lei Federal no 1.044/69,
e na Lei Federal no 6.202/75, com perspectivas de melhorias
no subsídio pedagógico e ampliação do mesmo.

X

X

Incluir no quadro de profissionais da SMED, equipe com
formação em gestão pública e/ou escolar responsável pelo
acompanhamento regular dos planos de ações e dos
programas federais para orientações sobre gestão de
recursos e prestação de contas aos gestores escolares.

 Educação

Qualificar o
atendimento dos
serviços públicos.

Incluir no quadro de profissionais da SMED, profissionais
com especialização em deficiência visual (DV), auditiva (DA),
física (DF) e Psicopedagogo para colaborarem na avaliação
e acompanhamento de alunos com necessidades
educacionais especiais.

X

X

Ampliação de vagas para o cargo de professores de
Educação Infantil, Ensino Fundamental séries iniciais e
Educação Física.

Ampliação do número de nutricionistas na alimentação
escolar, garantindo quadro adequado para melhorar a
qualidade da alimentação oferecida às crianças, bem como
realização de atividades de educação alimentar e nutricional.
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X

X

X

X

Ano XX
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Diretrizes e Proposições – SAÚDE

PRAZOS
DIRETRIZES

PROPOSIÇÕES
Aquisição de Viaturas para a Secretaria de Saúde
(captação de recursos municipal, estadual e federal);

Curto

Médio

X

X

Longo

Construção da Nova Sede da Secretaria de Saúde .
X

Adequar
a
infraestrutura
urbana
e
os
serviços públicos
para atender às
demandas
da
população.

 Saúde

Qualificar
o
atendimento dos
serviços públicos.

Informatizar
os
equipamentos de
atendimento
público municipal.

Estruturação do Núcleo de Educação de Urgência;
recursos humanos e materiais (sala, equipamento de
treinamentos, bonecos simuladores);

X

Aquisição de móveis e equipamentos para Vigilância em
Saúde

X


Implementar a Central de Armazenamento e
Distribuição dos Imunobiológicos, com aquisição de um
automóvel de maior porte e de novos equipamentos e
recursos humanos.

X

Equipar as salas de vacinas com refrigeradores modernos
e específicos para armazenamento de imunobiológicos.

X

Implantação de Central de consultas especializadas,
reorganizando o agendamento e aumentando a oferta para
especialidades como cardiologia, pneumologia, neurologia.

X

Ampliar os usos voltados as questões médicas entorno do
hospital Costa Cavalcanti.

X

Concurso público para complementação do quadro de
funcionário;

X

X

Capacitar os profissionais de saúde em relação ao
protocolo de atendimento antirrábico humano e animais
peçonhentos;

X

X

Implantação do Núcleo de Prevenção da Violência e
Promoção da Saúde de Foz do Iguaçu

X

X

Implantação e manutenção dos meios de comunicação
permanentes e eficientes para notificação das
emergências: 0800, Home Page, telefone institucional,
páginas da internet, SIME, TV a cabo, periódicos

X

Informatizar a Notificação da Dengue em todas as UBS

X

Informatizar
e
descentralizar
a
notificação
e
acompanhamento dos atendimentos antirrábicos em todas
as Unidades de Saúde;

X
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X

X

X

Ano XX
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Diretrizes e Proposições – ESPORTE E LAZER

PRAZOS
DIRETRIZES

PROPOSIÇÕES
Curto

Adequar
a
infraestrutura
urbana
e
os
serviços públicos
para atender às
demandas
da
população.

 Esporte e
Lazer

Realizar
programas
e
incentivos
que
atendam
às
necessidades
levantadas.

 Esporte e
Lazer

Realizar
programas
e
incentivos
que
atendam
às
necessidades
levantadas.

Equipar os campos de futebol já existentes; promovendo os jogos
entre bairros, fortalecendo sua identidade e o espírito comunitário
como forma de prevenção à marginalidade social, tendo o esporte
como forma de divulgação de captação de eventos e recursos para
o município;
Apoiar o esporte amador com a construção de infraestrutura de
esporte nos bairros.
Equipar as áreas de lazer com infraestrutura adequada,
equipamentos de lazer para adultos, jovens e crianças, praças
arborizadas e lazer contemplativo com espaços de integração
potencial;
Construir, reformar e ampliar, ginásios com pistas de atletismo,
quadras poliesportivas, piscinas para iniciantes e deficientes,
campos de futebol, quadras de vôlei de areia, campos de futebol
suíço gramado, campos de gramado sintético, praças esportivas
nos bairros do município;
Adquirir veículos de transporte para passageiros e materiais,
relacionados com a prática esportiva.

Médio

Longo

X

X

X

X

X

X

Crias uma Praça / Via gastronômica

X

Revitalização da Praça da Marinha com Pista de Skate

X

Implantação / Construção do Projeto Beira Foz

X

Revitalização do Centro de Convivência do Idoso.

X

Formular e executar a Política Municipal de Esporte e Lazer,
através da participação em programas esportivos, de lazer,
expressões motoras em parceria com as diversas federações e
outros órgãos responsáveis pelas atividades esportivas e de lazer,
criando calendário de eventos e da instalação de novas atividades
permanentes;
Subsidiar a aquisição de equipamentos e “insumos” para
atividades culturais e esportivas, melhorando a infraestrutura
adequada ao esporte amador e promovendo o fortalecimento de
equipes
amadoras,
o
aperfeiçoamento
técnico
e
a
profissionalização dos produtos esportivos desenvolvidos em todas
as regiões da cidade, aumentando a participação federativa, o
número de patrocínios e a participação empresarial na promoção
esportivo-cultural e de informações, festivais e festas públicas,
com publicações necessárias à conscientização e estímulo à
população no desempenho e produção de atividades esportivas;
Planejar a promoção e a execução de eventos esportivos em
diversas áreas para o crescimento e o desenvolvimento do esporte
escolar;
Planejar a promoção e a execução de eventos de esporte que
garantam o desenvolvimento de programas de esporte no
município;
Promover e executar programas de estudos, debates, pesquisas,
seminários, estágios, reuniões e outros eventos que possam
contribuir para o desenvolvimento de esporte de rendimento,
escolar e popular, do lazer e da educação física não escolar, sob o
ponto de vista estrutural, educacional e científico.
Promover e executar os eventos esportivos e de lazer em
consonância com o calendário oficial;
Promover a integração dos programas esportivos, de lazer e da
educação física na escolar, com os demais programas de ação
social e de outros órgãos da administração direta e indireta no
município e na esfera estadual e/ou nacional.
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X

X

X

X

X

X

X

Ano XX
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Diretrizes e Proposições – CULTURA

PRAZOS
DIRETRIZES

PROPOSIÇÕES
Curto

 Cultura

Adequar a
infraestrutura urbana e
os serviços públicos
para atender às
demandas da
população.

Médio

Melhorar os equipamentos culturais

X

Informatizar as Bibliotecas Públicas

X

Longo

Adequar os espaços para eventos

X

Implantar um Teatro Municipal

X

Construção do Museu dos Pioneiros

X

Construção da Praça Histórica

X

www.pmfi.pr.gov.br

Ano XX

Quadro 9.

Diário Oficial Nº 3.132 de 07 de agosto de 2017

Página 525 de 581

Diretrizes e Proposições – FINANÇAS PÚBLICAS E INSTITUCIONAL

PRAZOS
DIRETRIZES

PROPOSIÇÕES
Curto
Revisão do Código Tributário Municipal;
Modernizar o sistema tributário e o sistema de
fiscalização;
Aprimorar e modernizar os mecanismos de cobrança
administrativa e judicial;

Implementação
da
Política
de
Desenvolvimento
Urbano do Município
 Finanças
Públicas e
Institucional

Qualificar o atendimento
dos serviços públicos

X
X
X

Adotar uma postura técnica-científica na avaliação de
imóveis;

X

Exigir maior rigorosidade e efetividade no controle e
fiscalização;

X

Assegurar maior transparência nos cálculos e
lançamentos dos tributos;
Assegurar transparência na inadimplência dos
contribuintes com penalização para aqueles que não
pagam em dia seus tributos;
Integrar o sistema tributário e o sistema de
fiscalização;
Modernizar os procedimentos de atualização da base
cadastral imobiliária e cartográfica do Município;
Redefinir os vazios urbanos para áreas acima de
1.000 m2 com aplicação do IPTU Progressivo no
Tempo.
Critérios para melhorar os locais adequados para
implantação de condomínios fechados.
Alteração da Lei de Zoneamento voltada ao incentivo
de atividades mistas nos grandes eixos de
desenvolvimento bem como a valorização dos
subcentros de bairros.
Aplicação do Usucapião individualizado para
regularização do Jardim Itaipu.

X
X
X
X
X
X

X

X

Elaborar minuta de Lei para Perímetro Urbano
Específico para a Vila Bananal e Alto da Boa Vista.

X

Criar o Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano FMDU

X

Revisão da Lei de Condomínio Fechados: hierarquizar
as dimensões e porte de condomínios.

X

Capacitar os servidores públicos lotados nas áreas de
tributação e fiscalização;
Instituir quadro próprio da Secretaria Municipal da
Fazenda, com plano de carreira específico com
objetivo de qualificar, motivar e manter na estrutura da
Secretaria os servidores envolvidos com as áreas de
tributação e fiscalização;
Incentivar os programas de Educação Fiscal para
disseminar a importância dos tributos e combater a
inadimplência.
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Diretrizes e Proposições – TURISMO

PRAZOS
DIRETRIZES

PROPOSIÇÕES
Curto

Realizar
programas e
incentivos que
atendam às
necessidades
levantadas.
 Turismo

Adequar
a
infraestrutura
urbana
e
os
serviços públicos
para atender às
demandas
da
população

Desenvolver a cadeia de valores do
turismo, objetivando a atração de
investimentos em novos empreendimentos
capazes de ampliar a permanência do
turista na região, mediante um melhor
ordenamento e integração entre as
atividades econômicas;
Promover a integração entre turismo e
comercio, visando elevar a geração de
emprego e renda, aproveitando o potencial
comercial existente;
Promover a geração de novos fluxos
turísticos, visando à plena utilização da
capacidade
instalada,
através
de
programas de apoio e estratégias de
realização de feiras, exposições de
negócios,
viagens
de
incentivos,
congressos e eventos nacionais e
internacionais, priorizando aqueles que
fixem calendário no município;
Melhorias nos corredores turísticos com
sinalização viária e canteiros ajardinados e
iluminação adequada.
Buscar parcerias público privada para
viabilização do projeto do Autódromo.
Incentivar / Manter o Complexo do Marco
das Três Fronteiras
Revitalizar o complexo turístico da praia de
três lagoas.
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Diretrizes e Proposições – MEIO AMBIENTE, DRENAGEM E INFRAESTRUTURA

URBANA
PRAZOS
DIRETRIZES

PROPOSIÇÕES
Curto

 Meio Ambiente,
Drenagem e
Infraestrutura
urbana

Realizar
programas e
incentivos que
atendam às
necessidades
levantadas.

 Meio Ambiente,
Drenagem e
Infraestrutura
urbana

Implementar as diretrizes contidas na Política Nacional
do Meio Ambiente, Política Nacional de Recursos
Hídricos, Política Nacional de Saneamento, Programa
Nacional de Controle da Qualidade do Ar, Lei Orgânica
do Município e demais normas correlatas e
regulamentares da legislação federal e da legislação
estadual, no que couber;
Proteger e recuperar o meio ambiente e a paisagem
urbana;
Controlar e reduzir os níveis de poluição e de
degradação em quaisquer de suas formas;
Pesquisar, desenvolver e fomentar a aplicação de
tecnologias orientadas ao uso racional e à proteção dos
recursos naturais;
Ampliar as áreas integrantes do Sistema de Áreas
Verdes do Município;
Incentivar a adoção de hábitos, costumes, posturas,
práticas sociais e econômicas que visem à proteção e
restauração do meio ambiente e seu uso como agente
promotor do turismo no município.
Preservar os ecossistemas naturais e as paisagens
notáveis;
Garantir a produção e divulgação do conhecimento
sobre o meio ambiente por um sistema de informações
integrado.
Incorporar no plano diretor os indicadores de
salubridade ambiental produzidos pela Câmara Técnica
de Meio Ambiente do CODEFOZ;
Zelar pela eliminação da poluição no município, em
todos os meios e formas nas quais se manifeste: no ar,
na água, no solo, eletromagnética, visual e sonora,
consideradas as várias origens possíveis, inclusive de
cemitérios, agroquímicos, lava-carros, comerciais,
industriais, residenciais;
Planejar e realizar práticas coordenadas entre diversas
instituições e profissionais especializados, utilizando a
Educação Ambiental formal e não-formal amplamente,
tendo em vista obter a colaboração da sociedade em
geral e do poder público para viabilizar todas estas
propostas no plano diretor;
Assegurar usos compatíveis com a preservação e
proteção ambiental nas áreas integrantes do sistema de
áreas verdes do Município, principalmente tornando-as
atrativas a visitação turística.
Incorporar no planejamento urbano do município de Foz
do Iguaçu o PMMA (Plano Municipal da Mata Atlântica),
o qual define áreas prioritárias de conservação, tendo
em vista a qualidade de vida urbana e rural, a saúde
ambiental, a atração e satisfação de turistas;
Orientar a elaboração/revisão de plano de arborização
urbana, considerando suas várias dimensões, como: o
índice de área verde por habitante, o número de árvores
por área, a medição da reserva legal e mata ciliar, a
distribuição das espécies (nativas, exóticas, frutíferas...)
segundo necessidades técnicas (ecológicas e de
urbanismo),
os
problemas
fitossanitários,
a
especificidade da arborização adequada a estradas;
Garantir a proteção aos mananciais do município,
inclusive recuperando as margens dos rios urbanos de
Foz do Iguaçu e aproveitando-as turisticamente;
Elaborar / Implementar o Plano de Saneamento
Municipal
Atualizar / Implementar o Plano Municipal de Recursos
Hídricos
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Atualizar / Implementar o Plano Municipal de Gestão de
Resíduos Sólidos
Disciplinar na Lei do Código de Posturas, a produção
de ruído no município tomando por base a saúde
ambiental, produzindo normas que considerem a
magnitude do som, as fontes.
Capacitação para mão de obra local e priorizá-la para
trabalhos locais.
Realizar
programas e
incentivos que
atendam às
necessidades
levantadas.

 Meio Ambiente,
Drenagem e
Infraestrutura
urbana.

Adequar a
infraestrutura
urbana e os
serviços públicos
para atender às
demandas da
população

 Meio Ambiente,
Drenagem e
Infraestrutura
urbana.

Adequar a
infraestrutura
urbana e os
serviços públicos
para atender às
demandas da
população

Página 528 de 581

X

X

Retomar o planejamento participativo ambiental do
território, por bacia hidrográfica, incorporando-o nos
bairros e comunidades a partir da Agenda 21.

Definir áreas para exploração de minerais e de
exploração de portos de areias.
Redefinir a área de aterro sanitário.
Elaborar o projeto em Fases do Parque Linear do Rio
M´Boicy.
Revitalização da Praça 07 de Setembro e iluminação.
Plano de Drenagem e de Riscos de Enchentes.
Revitalização do Bosque do Libra.
Verificar a drenagem da Rua Carijó.
Implantar Ponte da Rua Princesa Isabel e República
Argentina.
Iluminação da Avenida João Paulo II.
Drenagem da Rua Padilha.
Estender o recolhimento e tratamento de efluentes a
todo o município, por meio de saneamento básico bem
como eliminar o descarte irregular de efluentes.
Integrar adequadamente a arborização urbana e
calçadas com rampas para cadeirantes e acesso para
deficientes visuais.
Regulamentar as zonas industriais seguindo critérios de
proteção de mananciais do solo e da vegetação, além
de cuidar da segurança pública e sanitária, podendo
aproveitar a Câmara Técnica de Meio Ambiente do
CODEFOZ como ferramenta de apoio a esta
regulamentação, deste a implantação até a
operacionalização.
Incentivar a instalação de atividades industriais voltadas
à elaboração, produção e disseminação de
ecotecnologias, convertendo o município em polo de
referência em sustentabilidade e qualidade de vida,
dinamizando a economia do município.
Zelar pela segurança sanitária, ecológica e animal,
orientando e normatizando a criação e circulação de
animais domésticos, de modo a eliminar os maus tratos
/ abandono/ atropelamento destes animais ou sua
introdução em meio silvestre;
Regulamentar a criação de porcos e galinhas na zona
urbana, bem com regularizar a situação de animais
silvestres criados em cativeiro sem GTA, zelando pelo
seu bem estar.
Eliminar a poluição no município em todos os meios e
formas nas quais se manifeste: ar, água, solo,
eletromagnética, visual, sonora, consideradas as várias
origens possíveis, inclusive de cemitérios, agroquímicos,
lava carros, comerciais, industriais, residenciais.
Estabelecer
diretrizes
de
responsabilidade
socioambiental no ordenamento e ocupação do espaço
em Foz do Iguaçu, de modo a produzir efeito de gestão
ecoeficiente (água, energia e resíduos), levar a
eliminação do passivo trabalhista e ambiental das
empresas instaladas bem como a erradicação da
exploração de estrangeiros.
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USO E OCUPAÇÃO DO SOLO

As propostas quanto ao uso e ocupação do solo têm como diretrizes
estratégicas as seguintes ações:


Planejar o desenvolvimento, a distribuição espacial da população e

as atividades econômicas de modo a prevenir e a corrigir as distorções do
crescimento urbano e seus efeitos negativos sobre o meio ambiente;


Ofertar equipamentos urbanos e comunitários, transporte e outros

serviços públicos adequados aos interesses e necessidades da população e às
características locais;


Integrar e complementar as atividades urbanas e rurais tendo em

vista o desenvolvimento socioeconômico sustentável;


Adotar padrões de produção e consumo compatíveis com os limites

de sustentabilidade ambiental, social e econômica;


Distribuir, de maneira justa, os benefícios e ônus decorrentes do

processo de urbanização;


Recuperação os investimentos do Poder Público de que tenha

resultado a valorização de imóveis urbanos;


Promover a regularização fundiária e urbanização de áreas

ocupadas por população de baixa renda, mediante o estabelecimento de normas
especiais de urbanização, uso e ocupação do solo e edificação, consideradas a
situação socioeconômica da população e as normas ambientais;


Proteger, preservar e recuperar o meio ambiente natural e

construído, o patrimônio cultural, histórico, artístico, paisagístico e arqueológico;


Realizar a gestão democrática por meio de participação da

população;


Evitar a utilização inadequada dos imóveis urbanos e a proximidade

de usos incompatíveis ou inconvenientes, assim como o parcelamento inadequado
do solo;


Evitar a edificação ou o uso excessivo ou inadequado em relação à

infraestrutura urbana e a instalação de empreendimentos ou atividades que possam
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funcionar como polos geradores de tráfego, sem a previsão da infraestrutura
correspondente;


Evitar a retenção especulativa de imóvel urbano que resulte na sua

subtilização ou não utilização;


Evitar a deterioração de áreas urbanizadas, a poluição e a

degradação ambiental.

2.1

PERÍMETRO URBANO

O Perímetro Urbano vigente de Foz do Iguaçu é estabelecido pela Lei Municipal
nº 168, de 13 de abril de 2011, conforme Figura 2.
Para o presente Plano Diretor será mantida a delimitação do perímetro urbano
atual da sede municipal, uma vez que há área suficiente para comportar o incremento
urbano futuro do município para mais de 10 anos, aliado à nova proposição de
zoneamento e seus parâmetros.
Será proposta a criação do Perímetro Urbano Específico para a Vila Bananal e
Perímetro Urbano Específico para a área em Alto da Boa Vista, ambos em área rural.
Para regulamentação e definição de diretrizes foi criada a Macrozona de Urbanização
Específica, inserida no Item 2.2.12 deste Volume.
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FIGURA 2. PERÍMETRO URBANO E PERÍMETRO RURAL

Fonte: Acervo Secretaria Municipal de Planejamento e Captação de Recursos de Foz do
Iguaçu/PR, 2016.
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FIGURA 3. PERÍMETRO MUNICIPAL, MALHA URBANA DA SEDE, PERÍMETRO URBANO
ESPECÍFICO DO ALTO DA BOA VISTA E VILA DO BANANAL

BANANAL

ALTO DA BOA VISTA

Fonte: Acervo Secretaria Municipal de Planejamento e Captação de Recursos de Foz do Iguaçu/PR,
2016.
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FIGURA 4. PROPOSTA DO PERÍMETRO URBANO ESPECÍFICO VILA DO BANANAL

Elaboração: Secretaria Municipal de Planejamento e Captação de Recursos de Foz do
Iguaçu/PR, 2016.
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FIGURA 5. PROPOSTA DO PERÍMETRO URBANO ESPECÍFICO PARA ALTO DA BOA VISTA

Elaboração: Secretaria Municipal de Planejamento e Captação de Recursos de Foz do
Iguaçu/PR, 2016.
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MACROZONEAMENTO

Com o intuito de planejar e gerir o crescimento urbano do município, com
base em condutas que façam face aos problemas urbanos estruturais que a cidade
apresenta, definiu-se o novo Macrozoneamento de Planejamento 2016, exposto a
seguir.
É objetivo do Macrozoneamento, a partir da compreensão das diferentes
realidades das regiões do município, orientar o planejamento e a definição de
políticas públicas, especialmente aquelas definidoras e/ou indutoras do processo de
urbanização. Para tanto, foram estabelecidas diretrizes estratégicas para as
diferentes Macrozonas.
Adotaram-se como referências, a preservação do patrimônio natural e a
qualidade e o equilíbrio ambiental da cidade, definindo-se Macrozonas que formam
um gradiente quanto à urbanização no curto, médio e longo prazo. Buscou-se, com
este procedimento, a adequação da dinâmica de crescimento da cidade às
possibilidades de provimento de infraestrutura, bem como a um desenvolvimento
mais justo e equilibrado. Ao mesmo tempo, procurou-se colocar limites ao
crescimento urbano em regiões não propícias à urbanização e naquelas de
reconhecida qualidade ambiental a ser preservada ou restabelecida.
O Macrozoneamento compreende todo o território municipal, envolvendo as
áreas urbana e rural, visto que ao município também cabe orientar o
desenvolvimento da área rural, como dispõe a Constituição Federal de 1988 e o
Estatuto da Cidade.

2.2.1 Macrozona

Para a definição das Macrozonas, partiu-se da caracterização e da análise
da problemática urbana de Foz do Iguaçu, considerando, especialmente:


A questão ambiental, identificando-se as áreas com restrições à

ocupação urbana, quais sejam, as de preservação permanente, protegidas por lei
federal, as áreas com potencial de exploração agrícola e as de conservação
ambiental (cultural e natural).
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A estrutura urbana, com a análise do perfil de parcelamento, uso e

ocupação das diferentes regiões e das tendências de crescimento urbano e
dinâmicas de transformação presentes; estudo da capacidade de infraestrutura
instalada e prevista, notadamente quanto ao sistema viário, transportes, drenagem,
água e esgotamento sanitário.
Como limites das oito Macrozonas foram utilizados principalmente o sistema
viário municipal e as barreiras físicas existentes no município. Foram identificadas as
seguintes Macrozonas de planejamento:


Macrozona de Conservação: compreende duas áreas dentro do

perímetro urbano: áreas com remanescentes da cobertura vegetal do Batalhão e da
Vila A e uma área compreendendo parte da Bacia Hidrográfica do Rio Tamanduá,
manancial de abastecimento de Foz do Iguaçu.


Macrozonas de Proteção Permanente: caracteriza-se por área

imprópria à urbanização, em virtude da presença de áreas de proteção permanente.


Macrozona de Urbanização Consolidada: corresponde à área mais

densamente ocupada da cidade, formada pelo quadrilátero central compreendendo
o polígono que inicia na rua Mato Grosso esquina com Avenida República Argentina,
seguindo pelas Rua Mato Grosso, Avenida Felipe Wandscheer, Rua Major Raul de
Mattos, Rua Manêncio Martins, Rua Antônio Raposo, Rua Dom Pedro II, sua
projeção até Rua Naipi, seguindo pela Rua Naipi e Avenida República Argentina
fechando o Perímetro. Para esta área prevê-se a otimização da infraestrutura e dos
investimentos públicos, controle do processo de adensamento e programa
específico de revitalização, buscando a preservação do patrimônio histórico-cultural
e a obtenção de um espaço construído de qualidade.


Macrozonas de Urbanização Prioritária: compreende áreas com

infraestrutura existente. No entanto, apresenta parcelas consideráveis de vazios
urbanos;


Macrozona de Expansão Urbana 1: corresponde às áreas próximas a

Macrozona de Urbanização Prioritária, mas que, no entanto, ainda não sofreram
parcelamento.


Macrozona de Expansão Urbana 2: compreende áreas mais próximas

da área rural, que geralmente apresentam características rurais, sem infraestrutura
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instalada, onde se objetiva restringir a ocupação a curto e médio prazo, enquanto
não ocorrer um maior adensamento na Macrozona de Expansão Urbana 01.


Macrozona Rural: compreende toda a porção do município com usos e

características rurais.


Macrozona Funcional: compreende perímetros com finalidade e com

usos distintos em que o Município compartilha o gerenciamento com a entidade cuja
Jurisdição é atribuída pela sua atividade institucional.


Macrozona

de

Urbanização

Específica:

compreende

as

áreas

definidas, dentro de um determinado perímetro específico, circundada por áreas
rurais, com o propósito de promover a integração comunitária rural, como elemento
de referencia, estabelecendo critérios para os novos parcelamentos

na região

dentro deste perímetro, bem como propiciar a regularização de desmembramentos
existentes e consolidados definida pelas seguintes áreas:


Vila Rural existente na região do Alto da Boa Vista;



Área específica localizada na Vila Bananal.
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FIGURA 6. MACROZONEAMENTO

Elaboração: Secretaria Municipal de Planejamento e Captação de Recursos de Foz do
Iguaçu/PR, 2016.
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A proposta de estruturação urbana de Foz do Iguaçu apresentada neste
Macrozoneamento define as seguintes orientações estratégicas:
I.

Manter preservadas as áreas impróprias à urbanização;

II.

Manutenção das áreas rurais com suas características e com sua

finalidade de produção agropecuária (as diretrizes para o desenvolvimento das
diferentes áreas rurais serão contempladas no bojo das diretrizes de cada
Macrozona de planejamento), bem como orientações para implantação de usos não
rurais compatíveis com as atividades rurais;
III.

Controle da incorporação à malha urbanizada das grandes glebas

ainda existentes no interior do perímetro urbano, notadamente nas regiões em
processo dinâmico de urbanização, então entendidas como vazios urbanos;
IV.

Reestruturação do espaço consolidado e urbanizado do município,

buscando equilibrar a distribuição das atividades e otimizar a infraestrutura instalada
e programada. Essa reestruturação passa necessariamente pelas seguintes
premissas:


Revitalização da área central, possibilitando que esse espaço

desempenhe o papel histórico, cultural e simbólico que lhe cabe, garantindo-lhe as
condições de funcionalidade e revertendo seu processo de degradação, através do
controle do adensamento e da excessiva concentração das atividades não
residenciais. A revitalização da área central passa pelo equacionamento dos
problemas e gargalos funcionais existentes e, também, pelo incentivo à manutenção
e implantação de atividades residenciais, culturais e similares que possibilitem
otimizar a infraestrutura instalada, criando movimento na região nos diferentes
períodos do dia;


Manutenção e preservação de áreas verdes, de áreas de

proteção dos mananciais e de áreas com vocação rural e de proteção permanente;


Resgate das características históricas e socioculturais e do

ambiente construído, principalmente na área central da cidade;


Abertura de novas possibilidades de adensamento e de

localização de atividades geradoras de emprego nos bairros através da
consolidação dos chamados eixos viários de bairros e subcentros;
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Na área urbana, ademais das orientações gerais para o município como um
todo, são definidas diretrizes específicas para cada zona estabelecida dentro das
Macrozonas, para diferenciação dos parâmetros técnicos a serem obedecidos no
seu parcelamento, uso e ocupação do solo e tributação.
A área rural é aquela onde a expansão urbana não é aconselhada por
razões diversas, tais como: adequação ao uso agrícola, de criação animal e da
preservação do patrimônio natural (incluindo-se paisagem). Nestas áreas poderão
ser instaladas as atividades de agricultura, pecuária e criação animal em geral,
extração mineral, bem como atividades de lazer. Todas essas atividades deverão
obedecer a critérios de manejo ambientalmente adequados. As atividades de lazer,
tais como clubes e hotéis-fazenda, deverão respeitar o limite mínimo para
parcelamento do solo estabelecido pelo Incra (20.000 m 2), de forma a manter um
padrão de densidade populacional condizente com o meio rural.
Para o estabelecimento das diretrizes de planejamento para cada
Macrozona foram considerados os seguintes aspectos:
I.

Caracterização, compreendendo as questões ambientais, as questões

de parcelamento, uso e ocupação do solo e as questões relativas à situação da
infraestrutura

urbana

existente

(sistema

viário,

transportes,

água,

esgoto,

drenagem);
II.

Diretrizes estratégicas de orientação para as políticas públicas e gestão

urbana, bem como para os planos de investimentos do município;
III.

Diretrizes estratégicas de controle urbanístico, as quais deverão

informar principalmente a revisão da legislação urbanística básica do município.

2.2.2

Diretrizes de ordenamento físico territorial para as Macrozonas

As orientações estratégicas que fundamentam o Macrozoneamento do
município de Foz do Iguaçu constituem o quadro básico, a partir do qual foram
definidas as diretrizes para o ordenamento físico-territorial do município, que são
apresentadas a seguir.
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Diretrizes gerais
Constitui-se como diretriz geral: controlar a expansão e a ocupação urbana,

buscando equilibrar a distribuição das atividades e otimizar a infraestrutura instalada,
através de ações para:


Implantar um programa de valorização do patrimônio histórico-cultural

existente da área central;


Estabelecer critérios para o controle adequado da verticalização no

sentido centro-entorno;


Fomento à consolidação dos eixos viários de bairros, buscando o

surgimento de novos subcentros e o fortalecimento dos já existentes;


Estabelecer critérios de uso e ocupação do solo que garantam uma

ocupação adequada com relação aos recursos ambientais, principalmente nas áreas
próximas às margens dos Rios Iguaçu e Paraná, que além de se constituírem de
proteção permanente, apresentam relevo acentuado;


Preservar as matas ciliares dos rios urbanos para controle de

inundação e erosão, para a implantação de áreas verdes, parques lineares, bacias
de retenção, sempre de acordo com a legislação Federal.


Manter e preservar as áreas verdes e as áreas de proteção dos

mananciais, visando ao equilíbrio ambiental;


Estabelecer Regularização Fundiária para urbanização ou remoção de

ocupações irregulares que considerem as questões ambientais, especialmente
quanto à necessidade de desobstrução de fundos de vale e de planícies de
inundação, priorizando as ocupações irregulares localizadas em áreas de proteção
ambiental;


Definir uma política que incentive os investimentos públicos buscando

melhoria e recuperação das condições de urbanização, transportes, infraestrutura,
equipamentos e serviços, bem como a recuperação das áreas degradadas;


implantação da nova ponte sobre o Rio Paraná, com características

arquitetônicas marcantes (integrada ao Turismo), ligando Brasil e Paraguai com
definição do DNIT, na região do Porto Meira;


Adicionar esforços na defesa da construção de um ramal ferroviário

que ligue Foz do Iguaçu a Cascavel integrando-se a Ferroeste. Partindo de Foz do
Iguaçu, dois troncos poderão ligar com a Argentina e o Paraguai em conjunto com a
segunda ponte prevista sobre o Rio Paraná;
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Desenvolver ações para implantação de Sistema Intermodal ligando o

município com as demais cidades da Argentina e do Paraguai, ao longo das
margens do Rio Paraná, assim como com os estados de São Paulo e do Mato
Grosso do Sul. O terminal hidroviário deverá se integrar com o ramal ferroviário;


Fomentar a integração ITAIPU – Município, através da participação da

comunidade e do poder público junto a ITAIPU Binacional e que reflitam diretamente
sobre o ambiente urbano. A proposta é a de que ações conjuntas possam
transformar a cidade em um espaço mais integrado, buscando quebrar a
segmentação existente;


Melhorar a qualidade de vida da população, através da implantação e

ampliação da infraestrutura para o lazer, prevista neste Plano Diretor, constituída
preferencialmente de:


Parques lineares: implantar com recursos públicos nas áreas de

proteção permanente. Ex. Parque linear M`Boicy, Parque linear do Rio Carimã e do
Rio Almada.


Parques temáticos: implantar, em parceira com a iniciativa privada,

áreas de lazer para a população e de visitação turística.


Jardim Botânico: implantar em parceria com a Itaipu ou iniciativa

privada.


Parque da cidade: na área do exército, localizada no centro da cidade;



Praia artificial: implantar melhorias na área de lazer da prainha

(Terminal Turístico de Três Lagoas), bem como fomentar a participação de eventos
esportivos e de lazer no entorno da área da prainha.


Bosques em áreas de proteção e preservação da mata nativa e ciliar:

alguns parques já estão implantados como o Parque do Remador e o Parque
Monjolo. Entretanto, poderão ser criados mais parques, aproveitando-se os fundos
de vale existentes na área urbana.
As diretrizes por Macrozona que serão apresentadas a seguir buscam
compor o conjunto de orientações para o município e responder também aos
problemas específicos de cada região.
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Macrozona 1 - Área de Conservação
Esta Macrozona compreende duas áreas dentro do perímetro urbano:

(i) áreas com remanescentes da cobertura vegetal do Batalhão e da Vila A e
(ii) uma área compreendendo parte da bacia hidrográfica do rio Tamanduá,
manancial de abastecimento de Foz do Iguaçu.
Estas áreas são de reconhecido valor ambiental para o município e
necessitam de gestão ambiental das atividades instaladas e a instalar, adotando-se
medidas para preservação do patrimônio natural e urbanístico presentes nas
mesmas.
a)

Diretrizes para esta Macrozona:


Preservar o patrimônio natural e urbanístico e definir critérios de gestão

ambientalmente sustentável para as atividades instaladas e a instalar;


Manter as atividades preferencialmente rurais nas áreas abrangidas

pela bacia hidrográfica do Rio Tamanduá com orientação para o manejo adequado;


Estabelecer critérios para implantação de atividades turísticas,

recreativas e culturais nesta Macrozona dentro da área e considerando os impactos
ambientais decorrentes, no sentido de evitá-lo ou minimizá-lo;


Garantir a recarga do Aquífero Guarani, através da desobstrução dos

fundos de vale e da preservação das planícies de inundação, estabelecendo critérios
para exploração de águas subterrâneas e percentuais mínimos de permeabilidade
do solo;


Assegurar a maior quantidade e a melhor qualidade dos recursos

hídricos, protegendo a bacia hidrográfica do rio Tamanduá;


Dar prioridade ao uso rural, avaliar a capacidade de uso agrícola das

terras e o manejo adequado para a agricultura, pastagens e reflorestamentos,
observando as questões relativas à proteção da bacia hidrográfica do rio Tamanduá;


Manter a cobertura vegetal existente nas áreas dentro desta

Macrozona;


Impedir o adensamento e a instalação de atividades poluidoras na

Bacia do Rio Tamanduá;


Preservar

as

áreas

de

remanescentes

notadamente na área do Batalhão e da Vila “A”.
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FIGURA 7. MACROZONA 1 - ÁREA DE CONSERVAÇÃO

Elaboração: Secretaria Municipal de Planejamento e Captação de Recursos de Foz do
Iguaçu/PR, 2016.
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Macrozona 2 - Área de Preservação Permanente

Esta Macrozona caracteriza-se por área imprópria à urbanização, em virtude
da presença de áreas de proteção permanente como mata ciliares, faixas de
proteção do lago de Itaipu, rios Paraná Iguaçu, Tamanduá e Arroio Corredeiras, e
abrangências completa de área da Ilha Acaray (banhada pelo Rio Paraná), Parque
Nacional do Iguaçu, Ilha Papagaios e Taquaras e suas ilhotas (banhadas pelo Rio
Iguaçu) e também ilhas e ilhotas existentes e não denominadas no lago de Itaipu, o
que exige a definição de critérios de manejo adequado para a proteção dos recursos
hídricos e florestais.

a)

Diretrizes para a Macrozona:
 Preservar as matas com definição de incentivos à recuperação do

ecossistema;
 Efetuar gestões junto aos municípios limítrofes, objetivando uma atuação
conjunta na preservação dos mananciais;
 Remover, prioritariamente, as ocupações irregulares localizadas nas áreas
de mata ciliar do Rio M’Boicy e na faixa de proteção permanente do Rio Paraná e
Iguaçu.
 Realizar estudos necessários para elaboração dos projetos específicos
para implantação de parques lineares, incluindo a trilha existente nas margens do
Rio Almada, e demais rios que ofereçam essas possibilidades;
 Manter a Mata do Buba como Zona Especial de Preservação – ZEP.
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FIGURA 8. MACROZONA 2 - ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE

Elaboração: Secretaria Municipal de Planejamento e Captação de Recursos de Foz do
Iguaçu/PR, 2016.
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Macrozona 3 - Área de Urbanização Consolidada

Esta Macrozona compreende a área urbana por excelência, onde se faz
necessária à otimização e racionalização da infraestrutura existente, através do
controle do adensamento e do incentivo à mescla de atividades.

a) Diretrizes para a Macrozona:


Incentivar a verticalização/adensamento nas áreas com infraestrutura

instalada e que comporte esta demanda sem perda ou degradação da qualidade
ambiental;


Investir na recuperação e revitalização do centro, com vistas a resolver

os problemas de saturação de infraestruturas e degradação do ambiente construído,
estabelecendo regras para a manutenção da mescla de usos, com incentivo especial
para os usos habitacionais, hotéis, atividades culturais noturnas, principalmente na
Avenida Brasil;


Estabelecer mecanismos de incentivo e benefícios à recuperação dos

elementos urbanos, especialmente as edificações particulares, objetivando a
melhoria visual do centro da cidade.
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FIGURA 9. MACROZONA 3 - ÁREA DE URBANIZAÇÃO CONSOLIDADA

Elaboração: Secretaria Municipal de Planejamento e Captação de Recursos de Foz do
Iguaçu/PR, 2016.
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Macrozona 4 - Área de Urbanização Prioritária

Esta Macrozona compreende as áreas com loteamentos implantados dentro
da área urbana, mas ainda com grandes vazios a serem ocupados. Nestas áreas, a
infraestrutura existente permite um adensamento maior da população.
a) Diretrizes para a Macrozona:

Controlar a expansão e a ocupação urbana, buscando equilibrar a
distribuição das atividades e otimizar a infraestrutura instalada;

Critérios específicos para ocupação, com base na capacidade da
infraestrutura instalada e projetada;

Critérios de controle e de requalificação das áreas já comprometidas
pelo adensamento;

Priorização dos investimentos públicos para as áreas ocupadas e com
carência de infraestrutura;

Abertura de novas possibilidades de adensamento e de implantação de
atividades geradoras de emprego em locais potencializados pelos investimentos
públicos.

Estruturação do sistema viário e de transportes, promovendo a
interligação entre bairros através de obras de complementação viária, de
pavimentação e alterações operacionais;

Garantir a implantação das vias de desvio do trânsito pesado da área
central, como a Perimetral Leste, vias marginais e a conclusão da Avenida Beira Rio;

Implantar sistema viário interbairros de forma a integrar a configuração
do sistema viário atual;

Estabelecer critérios que garantam uma ocupação adequada com
relação aos aspectos ambientais;

Corrigir os problemas críticos de drenagem, especialmente no rio M.
Boicy, ocasionado em função da grande concentração de ocupações irregulares;

Recuperação e urbanização de ocupações irregulares, considerando
as questões ambientais, especialmente quanto à necessidade de desobstrução de
fundos de vales e de ocupação das faixas de proteção permanente;

Garantir um padrão de baixa densidade para as áreas próximas às
margens dos rios Paraná e Iguaçu, evitando o adensamento e o comprometimento
da proteção dos recursos. Observar, principalmente nestas áreas, o esgotamento
sanitário.
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Garantir um padrão de média densidade nas áreas próximas aos eixos
de bairros a serem instalados;


Implementar as normativas (Lei do Imposto progressivo) e ações com
critérios que garantam a incorporação, de forma adequada, à área urbanizada
daqueles vazios urbanos ainda não parcelados;

Limitar a altura das edificações, no sentido piramidal, a partir do centro
consolidado, em direção aos loteamentos periféricos, evitando o comprometimento
da paisagem, em especial nas margens do rio Paraná, já que possui relevo
acentuado, com objetivo de evitar o impacto visual e a descaracterização da
paisagem natural;

Permitir que verticalizações limitadas em áreas que apresentem
vocação de desenvolvimento regional;

Dimensionar o potencial de adensamento em função da infraestrutura,
em especial quanto ao saneamento básico, drenagem e sistema viário;

Reverter as condições atuais das áreas não parceladas, consideradas
vazios urbanos, encravadas nesta Macrozona;

Estabelecer critérios específicos para a ocupação da área urbana, com
exigências rigorosas relativas às soluções dos problemas infraestruturais;


Recuperação da área degradada próxima à Ponte da Amizade.


Priorizar soluções localizadas para os problemas de saneamento já
existentes, de modo a não incentivar o adensamento e a ocupação nestas áreas;

Implantar sistema viário de forma a atender toda a população de
maneira mais efetiva;


Equacionar a situação de carência de infraestrutura dos loteamentos
como o da Cidade Nova e outros loteamentos populares, onde foram relocadas
famílias que ocupavam áreas invadidas;

Preservar as características da área urbana, disciplinando a
verticalização e o adensamento, permitindo a mescla de usos, garantindo também
que os usos liberados não sejam conflitantes com o uso residencial já implantado,
ou que venha a se implantar;
 Objetivando o recrudescimento das áreas de ocupação irregular, a retomada
de áreas públicas invadidas, a desocupação de áreas de proteção ambiental e a
melhoria da qualidade de vida da população, criar legislação facilitadora da
implantação de loteamentos com infraestrutura básica, suficiente para a oferta de
lotes urbanizados a preços compatíveis com a realidade financeira atual, garantindose a ingerência direta do Município quanto ao valor de venda destes lotes.
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FIGURA 10. MACROZONA 4 - ÁREA DE URBANIZAÇÃO PRIORITÁRIA

Elaboração: Secretaria Municipal de Planejamento e Captação de Recursos de Foz do
Iguaçu/PR, 2016.

www.pmfi.pr.gov.br

Ano XX

2.2.8

Diário Oficial Nº 3.132 de 07 de agosto de 2017

Página 552 de 581

Macrozona 5 - Área de Expansão Urbana 1

Esta Macrozona caracteriza-se por áreas próximas às destinadas futura
ampliação à urbanização prioritária. Nesta zona, destacam-se as áreas próximas
aos loteamentos já consolidados, mas que ainda não foram parceladas, loteadas ou
edificadas. São áreas que possuem parte da infraestrutura urbana e que, portanto
deverão adequar-se à Legislação para tornar-se aptas a receber a população.

a) Diretrizes para a Macrozona:


Implantar sistema viário hierarquizado tipo misto (sistema viário

básico), de forma a integrar esta Macrozona às demais regiões da cidade, através
do provimento de acessos e de circulação viária adequada;


Estabelecer critérios de controle do parcelamento e do adensamento

desta Macrozona baseados nos critérios existentes nas zonas adjacentes a esta;


Manter a ocupação com densidade compatível com a infraestrutura

existente, através da definição de critérios específicos para o parcelamento e
ocupação do solo.
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FIGURA 11. MACROZONA 5 - ÁREA DE EXPANSÃO URBANA 1

Elaboração: Secretaria Municipal de Planejamento e Captação de Recursos de Foz do
Iguaçu/PR, 2016.
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Macrozona 6 - Expansão Urbana 2

Área onde devem ser estabelecidos critérios de controle da urbanização, de
forma a garantir que o processo de ocupação seja acompanhado do provimento de
infraestrutura e equipamentos, bem como da preservação da qualidade do meio
ambiente.
Compreende áreas mais próximas da área rural, que geralmente
apresentam características rurais, sem infraestrutura instalada, onde se objetiva
restringir a ocupação a curto e médio prazo, enquanto não ocorrer um maior
adensamento na Macrozona de Expansão Urbana 01.

a) Diretrizes para a Macrozona:


Incentivar a manutenção da produção agrícola com manejo adequado;



Estabelecer critérios de controle do parcelamento e do adensamento

desta Macrozona, de forma a garantir que o processo de ocupação seja
acompanhado do provimento da infraestrutura e de equipamentos por parte do
empreendedor, bem como da preservação da qualidade do meio ambiente,
notadamente nos casos de grandes empreendimentos;


Manter a ocupação com densidade baixa, através da definição de

critérios específicos para o parcelamento e ocupação do solo;


Restringir a ocupação a curto e médio prazo, para a qual não há

previsão de atendimento por rede de abastecimento de água, coleta de lixo e rede
de esgoto;


Preservar e manter como rurais as áreas de produção agrícola, com

orientação para manejo adequado das mesmas, em especial para o disciplinamento
do tratamento das águas superficiais em função de seu uso para irrigação;
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FIGURA 12. MACROZONA 6 - ÁREA DE EXPANSÃO URBANA 2

Elaboração: Secretaria Municipal de Planejamento e Captação de Recursos de Foz do
Iguaçu/PR, 2016.
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2.2.10 Macrozona 7 – Área Funcional
Compreende perímetros com finalidade e com usos distintos em que o
Município compartilha o gerenciamento com a entidade cuja Jurisdição é atribuída
pela sua atividade institucional.
Nesta Macrozona temos os perímetros distintos para Zona Funcional da
Itaipu, Zona Funcional Aeroportuária e Zona Funcional de Comunicação.

a) Diretrizes para a Macrozona:


Incentivar a manutenção da produção agrícola com manejo adequado

aos demais imóveis atingidos pela abrangência da Zona Funcional Aeroportuária e
de Comunicação, excetuando a propriedade do aeroporto e da Anatel;


Restringir a ocupação, para a qual não há previsão de atendimento por

rede de abastecimento de água, coleta de lixo e rede de esgoto, exceto nas
instituições para qual a zona foi criada (Itaipu, Aeroporto e Anatel);


Em função das características atuais predominantes na Zona Funcional

de Comunicação e Aeroportuária os parcelamentos manterão as características e
dimensionamento das vias de área rural excetos para as vias que tiverem previsão
do Sistema Viário Básico, assim como a destinação de área pública na forma de
áreas rurais; quanto ao dimensionamento e atividades destes imóveis seguirá os
parâmetros de Zona Especial de Proteção.


Preservar e manter como rurais as áreas de produção agrícola, com

orientação para manejo adequado das mesmas, em especial para o disciplinamento
do tratamento das águas superficiais em função de seu uso para irrigação;
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FIGURA 13. MACROZONA 7 - ÁREA FUNCIONAL

Elaboração: Secretaria Municipal de Planejamento e Captação de Recursos de Foz do
Iguaçu/PR, 2016.
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2.2.11 Macrozona 8 - Área Rural

Área com restrição à urbanização, onde devem ser mantidas as
características rurais, com estabelecimento de critérios adequados de manejo das
atividades agropecuárias, turísticas e de produção rural.

a) Diretrizes para a Macrozona:


Manter as características das áreas rurais, com orientação para o

manejo adequado;


Definir incentivos à manutenção das áreas de produção agrícola, com

orientações para o manejo adequado das mesmas;


Estabelecer

critérios

para

ocupação

por

atividades

turísticas,

recreativas e culturais, respeitando o módulo mínimo do Incra, de modo a não
descaracterizar o ambiente natural, considerando o impacto ambiental e as
condições de infraestrutura, notadamente as estradas vicinais;


Propiciar instalação de área de Urbanização Específica na região da

Vila Bananal, com definições do tamanho da área imóveis e orientação quanto ao
uso.


Identificar e preservar as áreas de matas e paisagens significativas da



Garantir a recarga do aquífero subterrâneo através da desobstrução

região;

dos fundos de vale e da preservação das planícies de inundação, estabelecendo
critérios para a exploração de águas subterrâneas e percentuais mínimos de
permeabilidade do solo;


Preservar a ocupação rural na região da bacia do rio Tamanduá e

recuperar a mata ciliar;


Compatibilizar o uso e a ocupação rural com a proteção ambiental,

especialmente à preservação das áreas de mananciais destinados à capacitação
para abastecimento de água, garantindo sua sustentabilidade;
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Incentivar à ocupação por agrovilas nas áreas rurais;



Atualização das informações relativas à área rural, inclusive com seu

mapeamento e o levantamento de dados sobre o domínio fundiário;


Elaborar análise de potencialidade para o uso e ocupação da área



Incluir na análise de potencialidade a criação de corredores ecológicos

rural;

e de unidades de conservação da natureza em áreas especiais de preservação
situadas no interior dos corredores;


Implementar ações para orientar o trabalhador rural sobre o tratamento

dos resíduos sólidos nas áreas rurais;


Apoiar o desenvolvimento de atividades relacionadas à agricultura

familiar de base agroecológica e orgânica, especialmente para o abastecimento da
cidade;


Compatibilizar o uso e ocupação do solo à preservação das áreas

protegidas por legislação especial.
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FIGURA 14. MACROZONA 8 - ÁREA RURAL

Elaboração: Secretaria Municipal de Planejamento e Captação de Recursos de Foz do
Iguaçu/PR, 2016.
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2.2.12 Macrozona 9 – Macrozona de Urbanização Específica

Compreende as áreas definidas, dentro de um determinado perímetro
específico, circundada por áreas rurais, com o propósito de promover a integração
comunitária rural, como elemento de referencia, estabelecendo critérios para os
novos parcelamentos na região dentro deste perímetro, bem como propiciar a
regularização de desmembramentos existentes e consolidados definida pelas
seguintes áreas:


Vila Rural existente na região do Alto da Boa Vista;



Área específica localizada na Vila Bananal.

a) Diretrizes para a Macrozona:


Regularizar uma situação de ocupação já consolidada, desde que

possível legalmente, tendo em vista as restrições físico-ambientais locais, de modo a
evitar o adensamento nessas áreas. Esta situação se faz possível com base no
Artigo 3º, da Lei Federal nº 6.766/79 (BRASIL, 1979), que dispõe que somente será
admitido o parcelamento do solo para fins urbanos em zonas urbanas, de expansão
urbana ou de urbanização específica, assim definidas pelo plano diretor ou
aprovadas por lei municipal. Reforça-se ainda, pelo Artigo 40 da Lei Federal nº
6.766/79 (BRASIL, 1979) em que nos casos de regularização pelo Poder Público,
poderá o Juiz de Direito autorizar ou determinar o registro nas mesmas condições,
sem prejuízo de adoção de outras medidas, cíveis, criminais ou administrativas
contra o loteador faltoso.
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FIGURA 15. MACROZONA 9 – URBANIZAÇÃO ESPECÍFICA DO ALTO DA BOA VISTA E DA
VILA BANANAL

Elaboração: Secretaria Municipal de Planejamento e Captação de Recursos de Foz do
Iguaçu/PR, 2016.
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ZONEAMENTO E USO E OCUPAÇÃO DO SOLO

A característica da evolução urbana de Foz do Iguaçu promoveu nas últimas
décadas uma ocupação urbana rarefeita, com índices de densidade baixos em
função da infraestrutura instalada. Esta situação promoveu a ocorrência de vazios
urbanos, especialmente na Macrozona de urbanização prioritária.
O fato de o Município contar com espaços urbanos com usos que se
submetem a uma dinâmica com origem externa (área de fronteira, Batalhão do
Exército, ITAIPU, entre outros), reduz a sua autonomia de legislar sobre o uso e
ocupação do solo em seu território. Para estes casos será sempre necessário uma
parceria com os órgãos envolvidos. Os espaços que se caracterizam por esta
limitação de legislação não se caracterizam como zonas, entretanto foram
considerados nesta proposta como Zonas de Interesse Estratégico.
Para o estabelecimento desta proposta, foram identificadas as áreas em que
há predominância de condições favoráveis de infraestrutura e topografia, e que
estão sendo contempladas com maior verticalização, conforme mapa do
zoneamento anexado a este documento.
A seguir serão descritas as novas zonas e suas características que
compõem o zoneamento municipal. O quadro completo contendo todos os
parâmetros urbanísticos de cada zona será objeto da Lei de Zoneamento de Uso e
Ocupação do Solo Urbano.
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Zonas em Vigência e Zonas Propostas

VIGÊNCIA
ZR1 - Zona Residencial Exclusiva
ZR2 - Zona Residencial de Baixa Densidade
ZR3 - Zona Residencial de Média Densidade
ZR4 - Zona Residencial de Alta Densidade
ZR5 - Zona Residencial de Verticalização

PROPOSTA
ZR1 - Zona Residencial Exclusiva
ZR2 - Zona Residencial de Baixa Densidade
ZR3 - Zona Residencial de Média Densidade
ZR4 - Zona Residencial de Alta Densidade
ZR5 - Zona Residencial de Verticalização

ZC - Zona Central
ZCC - Zona de Comércio Central
ZM - Zona Mista
ZCE - Zona de Comércio e Exportação
ZCS1 - Zona de Comércio e Serviço 1
ZCS2 - Zona de Comércio e Serviço 2
ZCS3 - Zona de Comércio e Serviço 3
ZCSP - Zona de Comércio e Serviços
Portuários

ZC - Zona Central

ZCE - Zona de Comércio e Exportação
ZCS - Zona de Comércio e Serviços
ZM3 - Zona Mista 3
ZM2 - Zona Mista 2

Nova
Nova
Nova

ZCSP - Zona de Comércio e Serviços Portuários
ZM1 - Zona Mista 1
ZM4 - Zona Mista 4
ZM5 - Zona Mista 5

ZT1 - Zona Turística 1
ZT2 - Zona Turística 2
ZT3 - Zona Turística 3
ZT4 - Zona Turística 4

ZT1 - Zona Turística 1
ZT2 - Zona Turística 2
ZT3 - Zona Turística 3

ZE1 - Zona de Expansão Urbana 1
ZE2 - Zona de Expansão Urbana 2
ZIE - Zona de Interesse Estratégico
ZEP - Zona Especial de Proteção
ZPP - Zona de Preservação Permanente

ZEU1 - Zona de Expansão Urbana 1
ZEU2 - Zona de Expansão Urbana 2
ZIE - Zona de Interesse Estratégico
ZEP - Zona Especial de Proteção
ZPP - Zona de Preservação Permanente

ZFA - Zona Funcional Aeroportuária
ZFI - Zona Funcional da Itaipu Binacional
ZFC - Zona Funcional de Comunicação

ZFA - Zona Funcional Aeroportuária
ZFI - Zona Funcional da Itaipu Binacional
ZFC - Zona Funcional de Comunicação

ZEIS1 - Zona Especial de Interesse Social
ZEIS2 - Zona Especial de Interesse Social
EB´s - Eixos Viários de Bairros
EVB - Eixos Viários de Bairros
ZSI - Zona de Serviços Institucionais
Zona Industrial
Zona Industrial
Fonte: Elaboração Secretaria Municipal de Planejamento e Captação de Recursos, 2016-2017.

Nova
Nova
Nova

ZEIS - Zona Especial de Interesse Social
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Proposta de Zonas e suas Características
ZONAS

R1

R2

R3

R4

R5

C

CE

CS

CSP

M

T1

T2

T3

EU1
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Características

Z
Zona Residencial Exclusiva

Esta é uma zona que privilegia o uso residencial, quase que exclusivo.

Z
Zona Residencial de Baixa Densidade

Nesta zona será permitido o uso residencial unifamiliar e multifamiliar com comércio e
serviços que não causem incomodo à vizinhança.

Z
Zona Residencial de Média Densidade

Tem como características a predominância de uso residencial, sendo permitido instalar
todos os tipos de comércio e serviços, indústrias caseira e de pequeno porte, não
incômodas.

Z
Zona Residencial de Alta Densidade

Será permitida uma verticalização baixa. Nestas áreas será permitido o uso residencial
para habitação unifamiliar e coletiva além dos usos de comércio e serviços.

Z
Zona Residencial de Verticalização

É incentivada a verticalização.

Z
Zona Central

Esta zona denominada de comercial caracteriza-se pelo uso predominante comercial
intenso e está localizada na área central da cidade, predominantemente no anel central da
cidade.

Z
Zona Central de Exportação

Trata-se de área localizada na região da Vila portes e Jardim Jupira cujo o foco comercial
voltado para a relação de comércio exportação, devido a proximidade com a Ponte da
Amizade (Brasil-Paraquai).

Z
Zona de Comércio e Serviço

A Zona de Comércio e Serviço caracteriza-se por estar localizada ao longo da BR-277,
trechos da futura Perimetral Leste e da Av. Costa e Silva.
Próximo a divisa do município ao longo da Br-277 (arroio do Leão) está localizado uma
Zona de Interesse Estratégico Aduaneira que configura-se com as mesmas características
desta zona, entretanto, por estar localizada próximo de uma área de proteção ambiental,
deverá possuir critérios de controle e de monitoramento ambiental.

Z
Zona de Comércio e Serviço Portuário

Área delimitada ao longo do Rio Paraná e Iguaçu, vocacionada a instalação de portos e
estruturas de apoio à atividade portuária, desde que compatibilizado com a paisagem e
garantam a proteção ambiental ao longo dos rios.

Z
Zonas Mistas

Estas zonas mistas preveem um uso compatível entre o residencial e o comercial,
permitindo uma maior verticalização e adensamento.

Z
Zona Turística 1

Z
Zona Turística 2

Z
Zona Turística 3

Z
Zona de Expansão Urbana1

Esta zona caracteriza o trecho da Avenida das Cataratas onde já estão implantados alguns
hotéis. Nesta zona serão permitidos os usos habitacionais, de comércio e serviços vicinais
e de atividades de lazer como jogos, recreação, cultura e serviço de hospedagem com
restaurante.
Poderão ser permitidos usos para habitação coletiva entre outros, desde que garantam os
interesses paisagísticos da área.
Esta zona possui a permissão dos mesmos usos da Zona Turístico 01, entretanto, por se
tratar de uma área ao longo da rodovia das Cataratas ( BR-469)os parâmetros construtivos
se diferenciam em função do lote mínimo, que deverá ser maior que o lote mínimo existente
na Zona Turística 01, bem como o limite em termos altura máxima de pavimentos.
Esta é uma zona com limite inferior em relação à altura de pavimentos. Estas áreas estão
localizadas nas áreas nobres nas margens do rio Iguaçu e deverão ser estimulados os usos
relacionados à atividade turística desde que não comprometam a paisagem e garantam a
proteção ambiental.
Esta zona corresponde à Macrozona de Expansão Urbana 01 estabelecida pelo
macrozoneamento. Caracteriza-se por áreas próximas às destinadas à urbanização
prioritária. Nesta zona destacam-se as áreas próximas aos loteamentos já consolidados,
mas que ainda não foram parceladas, loteadas ou edificadas. São áreas que possuem
infraestrutura urbana instalada e que, portanto, estão aptas a receber a população.
É importante destacar que a Prefeitura Municipal deverá incentivar a ocupação com
densidade compatível com a infraestrutura existente, através da definição de critérios
específicos para o parcelamento e ocupação do solo. Sugere-se o estabelecimento de
critérios de controle do parcelamento e do adensamento desta Macrozona baseados nos
critérios existentes nas zonas adjacentes a esta;
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Z
Zona de Expansão Urbana 2

Esta zona corresponde à Macrozona de Expansão Urbana 02, onde destacam-se as áreas
mais próximas da área rural, que geralmente apresentam características rurais, sem
infraestrutura instalada, onde se objetiva restringir a ocupação a curto e médio prazo,
enquanto não ocorrer um maior adensamento na Macrozona de Expansão Urbana 01.
A Prefeitura Municipal deverá desestimular a ocupação nestas áreas. Entretanto, se houver
interesse por parte da iniciativa privada, esta deverá, se responsabilizar pela implantação
da infraestrutura urbana necessária ao empreendimento.

Z
Zona de Interesse Estratégico

As Zonas de Interesse Estratégico são definidas por áreas onde ocorra um uso especial e
que por razão da dimensão da área envolvida ou da localização estratégica serão objeto de
um zoneamento posterior que obedecerá a dinâmica da cidade.

Z
Zona Especial de Proteção

Nesta Zona, denominada Especial de Proteção serão permitidos os usos para atividades de
proteção ambiental e agricultura orgânica. O turismo rural ou outros usos deverão ser
submetidos a CTU.

Z
Zona de Preservação Permanente

Z
Zona Funcional Aeroportuária

Constitui-se as áreas de proteção permanente segundo o Código Florestal, ou seja, as
nascentes dos rios e as áreas de proteção dos rios urbanos (mata ciliar) e as faixa de
proteção ao longo dos rios Paraná e Iguaçu. Esta zona é denominada Zona de Proteção
Permanente.
Pela necessidade de proteção ambiental, nesta zona há necessidade de consulta aos
órgãos municipais, estaduais e federais para qualquer utilização que não esteja
contemplada como proteção integral do ecossistema.
A área delimitada por esta zona será gerenciada pelo município, observadas as diretrizes
do Ministério da Aeronáutica, visando o controle do entorno do aeroporto, devendo ser
observados:
I - Plano de Zona de Proteção – PZP
II - Plano de Zoneamento de Ruído – PZR
III – Área de Segurança Aeroportuária – ASA
Usos Permitidos: rurais extrativistas.

FI

FC

EIS 1 e
2

SI

VB

I

RO

Z
Zona Funcional da Itaipu Binacional

Segue o gerenciamento da Itaipu Binacional. Todos os usos devem ser analisados pela
CTU-Comissão Técnica de Zoneamento e Uso do Solo.

Z
Zona Funcional de Comunicação

A área delimitada por esta zona será gerenciada pelo Município, sendo considerada como
Zona de Proteção das Áreas Adjacentes as Estações de Telecomunicações, sob
responsabilidade da ANATEL, e definida como Área de Implantação Restrita, nos termos
da Resolução ANATEL no 511, de 1o de setembro de 2008, que regulamenta a Lei 6.442
de 26 de setembro de 1977, a qual estabelece que os proprietários ou construtores de
terrenos, desta Zona, e que decidam construir nesses terrenos, deverão obrigatoriamente
encaminhar o documento de Solicitação de Assentimento Autorização Para Aproveitamento
do Solo em Área do Plano de Zona de Proteção, (Anexo I, da Resolução 511/08) à sede da
ANATEL do Estado onde localiza-se o sítio de proteção, para iniciar o processo de
aprovação do projeto de construção de qualquer tipo de obras, independente da natureza,
porte, finalidade e elevação.
Usos Permitidos: rurais extrativistas.

Z
Zona Especial de Interesse Social

São áreas selecionadas para implantação de programas habitacionais voltado para a baixa
renda, bem como programas de desfavelamento e regularização fundiária, pautada no
artigo 5°, da Resolução nº 34, de 01 de julho de 2005 do Conselho das Cidades, Ministério
das Cidades.

Z
Zona de Serviços Institucionais

Formada pelas áreas públicas ocupadas ou a serem ocupadas por cemitérios, crematórios,
penitenciárias, dentre outros equipamentos de segurança pública.

E
Eixos Viários de Bairros

Com boa capacidade de tráfego local, que cortam principalmente zonas residenciais, com
vocação de uso predominantemente comercial e serviço diversificado, que devem se
diferenciar em termos de parâmetros construtivos em relação às zonas adjacentes.

Z
Zona Industrial

Nestas áreas deverão ser permitidas atividades industriais de pequeno , médio e grande
porte, de acordo com a dimensão do lote , bem como a localização em termos de sistema
viário (vias principais ou secundárias).

Z
Zona de Restrição a Ocupação

Áreas com condições físicas adversas à ocupação por se tratar de áreas frágeis de
processos geológicos ou geotécnicos que comprometam ou possam comprometer a sua
estabilidade.

Fonte: Elaboração Secretaria Municipal de Planejamento e Captação de Recursos, 2016-2017.
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FIGURA 16. PROPOSTA DO MAPA DO ZONEAMENTO E USO E OCUPAÇÃO DO SOLO
URBANO

Elaboração: Secretaria Municipal de Planejamento e Captação de Recursos de Foz do
Iguaçu/PR, 2016.
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Zonas de Interesse Estratégico (ZIE)

As Zonas de Interesse Estratégico são definidas por áreas onde ocorra um
uso especial e que por razão da dimensão da área envolvida ou da localização
estratégica serão objeto de um zoneamento posterior que obedecerá a dinâmica da
cidade. Estão sendo propostas 13 zonas de interesse estratégico, a saber:
I.

Zona de Interesse Estratégico da Área da Ponte Internacional Tancredo

Neves (BR-AR)
II.

Zona de Interesse Estratégico Portuária;

III.

Zona de Interesse Estratégico do Colégio Agrícola;

IV.

Zona de Interesse Estratégico Histórico Cultural;

V.

Zona de Interesse Estratégico do 34º Batalhão de Infantaria Motorizada

VI.

Zona de Interesse Estratégico da Área da Ponte Internacional da Amizade

(BR-PY);
VII.

Zona de Interesse Estratégico do Centro Cívico;

VIII.

Zona de Interesse Estratégico do Centro de Convenções;

IX.

Zona de Interesse Estratégico do Pólo Universitário;

X.

Zona de Interesse Estratégico Turístico (Praia Artificial de Três Lagoas);

XI.

Zona de Interesse Estratégico Aduaneiro – BR 277 (Arroio Leão)

XII.

Zona de Interesse Estratégico Aduaneiro - Perimetral Leste;

XIII.

Zona de Interesse Estratégico Beira Rio.

Para cada uma destas zonas citadas, a Prefeitura Municipal deverá
estabelecer um zoneamento específico, observando-se os usos e os parâmetros
correspondentes.
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FIGURA 17. MAPA DE ZONEAMENTO E USO E OCUPAÇÃO DO SOLO – ZIE (ZONA DE
INTERESSE ESTRATÉGICO

Elaboração: Secretaria Municipal de Planejamento e Captação de Recursos, 2016-2017.
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INSTRUMENTOS

URBANÍSTICOS
O Estatuto da Cidade é aqui considerado um importante documento que
inova não apenas na instrumentalização da política urbana que se origina neste
Plano Diretor, mas, também, na sua própria forma de elaboração. Assim, segundo
estabelecido no Estatuto da Cidade, este plano apresenta as seguintes
características:


A forma democrática para a elaboração do plano valoriza os

instrumentos de participação de toda a sociedade na definição de soluções e das
prioridades que serão adotadas na inversão do recurso público. Tal preocupação se
concretiza nas audiências públicas e reuniões setoriais de Participação Popular;


A preocupação com o cumprimento da função social da cidade, de seu

solo e da forma como são priorizadas as ações decorrentes de sua gestão. Adota-se
aqui a perspectiva de que cabe ao Plano Diretor definir as áreas onde o poder
municipal terá mais condições de atuar no interesse maior da coletividade.


Além desse fato, vale lembrar, que o Plano Diretor deve acompanhar a

Legislação Urbanística e os Instrumentos do Estatuto da Cidade, como o Imposto
Predial e Territorial Urbano/IPTU progressivo no tempo, parcelamento ou edificação
compulsórias, desapropriação com pagamentos mediante títulos da dívida pública e
outros.


O Plano Diretor é obrigatório para municípios com mais de 20.000

habitantes e aqueles de interesse turístico (atividade fundamental para a economia
de Foz do Iguaçu) e que contenham áreas de influência de empreendimentos ou
atividades com significativo impacto ambiental de âmbito regional ou nacional
(considera-se aqui a infraestrutura da Hidroelétrica de Itaipu).
A partir dessas considerações sobre o Estatuto das Cidades, foram
desenvolvidas as seguintes ações:


Análise crítica dos instrumentos urbanísticos ora em uso e sua

interface com o Estatuto da Cidade;


Definição dos instrumentos passíveis de uso em Foz do Iguaçu;



Definição de áreas sujeitas à aplicação dos principais instrumentos de

desenvolvimento urbano (instrumentos urbanísticos e de gestão);
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O município de Foz do Iguaçu já possui e utiliza os seguintes instrumentos
do Estatuto da Cidade:


a Lei Complementar 147/2009 que autoriza o Poder Executivo a

participar das Operações Urbanas Consorciadas;


a Lei Complementar 248/2015 que regulamenta a Outorga Onerosa

para o aumento do Potencial Construtivo – Solo Criado;


A Lei Complementar 249/2015 que institui os instrumentos para o

cumprimento da Função Social da propriedade urbana no município de Foz do
Iguaçu que são: Parcelamento, Edificação ou Utilização Compulsórios, IPTU
Progressivo no Tempo e Desapropriação com Pagamentos em Títulos;


EIV – Estudo de Impacto de Vizinhança desde o ano de 2007. Este

instrumento está regulamentado na Lei Nº 124/2007.


ZEIS – Zona Especial de Interesse Social: está regulamentado na Lei

Nº 124/2007.


Regularização Fundiária: é utilizado a Lei Federal 11.977/2009. Porém,

a partir desta revisão, será elaborada Lei específica.
O presente Plano Diretor mapeou na fase de diagnóstico os lotes/áreas
subutilizadas e os vazios urbanos inseridos na malha urbana.
Como áreas subutilizadas, entendem-se aquelas que, constituem-se de lotes
ou glebas com uma infraestrutura mínima exigida pela lei municipal quando de
loteamentos (abertura de rua, energia elétrica, rede de água), e que não estejam
utilizando o mínimo proposto para a legislação em vigor. A partir dessa informação,
tem-se um diagnóstico capaz de embasar ações do município que visem a redução
de perdas financeiras no atendimento por serviços públicos (extensão desnecessária
ou subutilizadas de redes, as quais já se encontram em deficiência não apenas em
Foz do Iguaçu, mas na quase totalidade dos municípios brasileiros), e a redução de
gastos sociais da parte de moradores das periferias da cidade que se deslocam
quotidianamente por um tempo superior ao desejado, (causando desgastes e custos
adicionais). Com isso, acredita-se instrumentalizar o município de Foz para
verdadeiramente exercer seu papel na política de desenvolvimento urbano com a
eficiência necessária.
Como cabe ao município definir o que é subtilização, a proposta para Foz do
Iguaçu é a de que este instrumento seja aplicado nos terrenos com área superior a
1.000 m2, com iluminação pública e rede de água e demanda para utilização.
Também insere-se neste instrumentos, as edificações que tenham, no mínimo 80%
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de sua área construída desocupada há mais de 5 anos, ressalvados os casos em
que a mesma decorra de impossibilidades judiciais ou pendências judiciais
incidentes sobre o imóvel.
Ficam excluídos da obrigação estabelecida pelo instrumento, os imóveis:


Utilizados como instalações de atividades econômicas que não

necessitam de edificação para exercer suas finalidades;


Utilizados como postos de serviços e lava-rápidos;



Utilizados para proteção ambiental;



Os de interesse histórico, cultural, arquitetônico e paisagístico.

Outros instrumentos que poderão ser implementados no município, também
através de Lei específica, são:


Direito de Preempção: confere ao Poder Público municipal preferência

para aquisição de imóvel urbano objeto de alienação onerosa entre particulares;


Transferência do Direito de Construir: poderá autorizar o proprietário de

imóvel urbano, privado ou público, a exercer em outro local, ou alienar, mediante
escritura pública, o direito de construir previsto no PDDIS/2016 ou em legislação
urbanística dele decorrente, quando o referido imóvel for considerado necessário
para fins de:


Implantação de equipamentos urbanos e comunitários;



Preservação, quando o imóvel for considerado de interesse

histórico, ambiental, paisagístico, social ou cultural;


Servir a programas de regularização fundiária, urbanização de

áreas ocupadas por população de baixa renda e habitação de interesse
social;


Do Consórcio Imobiliário: Considera-se consórcio imobiliário a forma de

viabilização de planos de urbanização ou edificação por meio da qual o proprietário
transfere ao Poder Público municipal seu imóvel e, após a realização das obras,
recebe, como pagamento, unidades imobiliárias devidamente urbanizadas ou
edificadas. O valor das unidades imobiliárias a serem entregues ao proprietário será
correspondente ao valor do imóvel antes da execução das obras.
As Leis complementares serão revisadas e alteradas conforme for
necessário, de acordo com diagnóstico e estudos realizados no município de Foz do
Iguaçu/PR.
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FIGURA 18. VAZIOS PRIORITÁRIOS E SECUNDÁRIOS

Elaboração: Secretaria Municipal de Planejamento e Captação de Recursos de Foz do
Iguaçu/PR, 2016-2017.
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3.

PLANO ESTRATÉGICO URBANÍSTICO – PEU

3.1

DEFINIÇÃO
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Trata-se de um estudo urbanístico que visa levantar as potencialidades e as
deficiências com objetivo principal de desenvolver ações voltadas a melhor
condição de vida de seus moradores bem como aqueles que nos visitam.

3.2

OBJETIVO GERAL DO PEU

O objetivo geral do PEU é oferecer uma visão geral de desenvolvimento
para a cidade, incorporando diretrizes e proposições para o curto, médio e longo
prazo. A intenção é assegurar para Foz do Iguaçu um processo de revitalização no
centro da cidade, organizar o desenvolvimento urbano e prepará-la para o futuro.
O PEU segue os princípios estratégicos de desenvolvimento económico da
cidade, entendendo as condições atuais e projeções futuras, que são:


Continuar como um dos destinos turísticos mais visitados do Brasil;



Converter-se na primeira cidade do Brasil a ter uma plataforma

integrada de Turismo com “zonas especiais de interesse turístico”;


Incorporar

as

atividades

de

logística

como

um

setor

de

desenvolvimento urbano.

O PEU também apoiou a revisão do PDDIS/2016 e por isso obedece as
seguintes funções:


Levantamento de dados de forma integrada, considerando a situação

atual da cidade;


Identificar as informações faltantes e com isso inteirar o processo de

revisão do PDDIS/2016;


Identificar modelos de implementação de projetos estratégicos

mediante PPP – Parceria Público-Privada.
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O PEU define uma visão estratégica a longo prazo para o desenvolvimento
da cidade. À partir de uma metodologia participativa, foram apresentados cenários
de desenvolvimento que envolviam os desafios presentes e futuros para a cidade.
Em sínteses as principais recomendações são:


Desenvolver e implementar um masterplan de ciclorotas para cidade;



Incorporar no macrozoneamento uma zona de proteção ambiental na

margem do Rio Tamanduá;


Alterar parâmetros de adensamento, gabarito e lote mínimo em áreas

designadas como eixos estratégicos de desenvolvimento;


3.3

Estruturar e implementar os projetos estratégicos descritos no PEU.

PROJETOS ESTRATÉGICOS DO PEU
O PEU propõe fundamentalmente o essencial para o futuro da cidade e um

planejamento controlado, abrangendo a área urbana consolidada e a área de
expansão urbana, controlando os investimentos e favorecendo a revitalização do
centro a ativação de subcentros em Foz do Iguaçu. Além das recomendações para o
Plano Diretor, o PEU apresenta propostas e projetos estratégicos que tornariam Foz
a primeira cidade no Brasil a incorporar propostas de projeto como ferramentas para
uma cidade planejada:


Beira Foz;



Circuito verde/Parque Central Foz;



Centro FOZ / ocupação de vazios urbanos;



Distrito Itamarati / Centro Cívico;



Parque Linear M Boicy;



Porto Seco;



Perimetral e Corredor Verde;



Circuito de Mobilidade.
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FIGURA 19. CARACTERIZAÇÃO URBANA ATUAL

Elaboração: ARUP, 2016.
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DIRETRIZES E PROPOSTAS DO PEU
O PEU deve trazer um amplo conjunto de diretrizes, estratégias e medidas

para ordenar a transformação da cidade. Deve garantir que seu desenvolvimento
seja feito de forma planejada, direcionando as ações e atendendo as necessidades
da população, visando um impacto progressivo de médio e longo prazo na vida das
pessoas. Além disso o projeto tem o intuito de colaborar com a revisão do
PDDIS/2016, que orienta a política de desenvolvimento, crescimento, funcionamento
e ordenamento da expansão urbana municipal.
A revisão do Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado Sustentável
(PDDIS), que começou em 2015 vai se retroalimentar do PEU, pois, ambos possuem
diversos elementos com escopo e objetivos semelhantes (como a definição do
adensamento urbano, identificação e criação de eixos de desenvolvimento,
potencialização de novas centralidades e finalmente, definição e identificação de
projetos estratégicos, como as Operações Urbanas Consorciadas).
O PEU tem como objetivo orientar a revisão do PDDIS e o desenvolvimento
urbanístico do município de Foz do Iguaçu.
A partir da caracterização urbana, de acordo com o PEU, Foz do Iguaçu tem
os seguintes desafios:
a.

Empreendimentos e investimentos na periferia têm deixado de lado o

centro da cidade, com edificações precárias, vazios urbanos e infraestrutura
subutilizada.
b.

A prefeitura tem sofrido um endividamento elevado. Isso tem gerado

uma falta de investimento nas edificações de propriedade municipal e em projetos
públicos.
c.

O sistema viário da cidade é relativamente bom, o centro necessita de

uma alternativa para as rotas de transporte de carga para evitar que cargas
perigosas circulem pelas áreas mais adensadas da cidade.
d.

As mudanças no tipo de varejo causadas pela mudança demográfica,

pelos turistas e pela atração de shoppings na periferia (Av. Costa e Silva e Avenida
das Cataratas), têm afetado a estabilidade econômica do centro da cidade.
e.

A área urbana da cidade tem uma grande quantidade de vazios

urbanos, porém esses lotes ainda não se classificam como tal (pois o parâmetro em
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questão é para terrenos acima de 2.000m2), são necessárias estratégias e políticas
de consolidação para estes vazios, por exemplo, através de usos residenciais ou de
utilidade pública.
f.

Um gerenciamento hídrico dos rios da cidade, principalmente o Rio

M’Boicy, significa a destinação de um capital urbano para algo que poderia ser outro
atrativo turístico para a cidade e para os moradores.
g.

O sistema de transporte público da cidade atualmente tem uma boa

cobertura das áreas mais densamente habitadas, mas o sistema ainda se baseia em
um terminal central, que inviabiliza uma cobertura mais eficiente.

As diretrizes desenvolvidas pelo PEU são:


Respondendo

a

topografia

e

a

ecologia:

O

PEU procura

desenvolver-se incorporando estas qualidades físicas do território urbano e
potencializar possíveis oportunidades, criando um sistema de parques e áreas
verdes, com o objetivo de colaborar com a qualidade de vida dos habitantes e
aprimorar os atrativos naturais do município.


Desenvolvimento nos Eixos Estratégicos: Pelo traçado urbano da

cidade, alguns eixos estratégicos têm se desenvolvido naturalmente. O PEU procura
estimular esses eixos através de planos fundamentados em corredores onde a
infraestrutura urbana, o sistema viário e os loteamentos existentes são a base para
intervenções futuras, possibilitando às diferentes zonas da cidade maior autonomia,
densidade adequada e diversidade de usos.


Melhorando a Mobilidade Urbana: Além dos atributos positivos

relacionados à malha urbana e estrutura viária da cidade, Foz do Iguaçu apresenta
um contexto urbano bastante favorável para o desenvolvimento de estratégias para
a melhoria da mobilidade não motorizada. Há uma grande oportunidade que se abre
nas intervenções focadas nos modos não motorizados, uma vez que sua
implantação, em uma primeira fase, pode ser desenvolvida de maneira mais pontual
em áreas com relevante atividade comercial ou elevada densidade habitacional. A
criação de áreas com priorização do pedestre é um fator que proporcionará
melhores condições de circulação para os cidadãos, bem como pode impulsionar as
vendas e movimentar a economia criando um contexto mais adequado para a
permanência de turistas na cidade.
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Ações Institucionais: Cabe ao Plano Diretor Municipal o planejamento

do aproveitamento e destinação de usos dos terrenos vazios ou subutilizados. Por
meio de uma gestão mais eficiente do solo urbano, o IPTU progressivo se coloca
como uma oportunidade de se promover o bom aproveitamento dos espaços
urbanos em benefício da população, além de simplesmente, gerar aumento da
arrecadação de impostos. Estes terrenos ou mesmo imóveis vazios podem se
reverter em, por exemplo:


Programas de moradia popular em áreas de melhor localização, se

aproveitando da infraestrutura e rede de transporte público existente;


Espaços públicos destinados ao ócio e lazer da população local;



Parques de alimentação à céu aberto;



Equipamentos públicos voltados à educação e saúde da população.



Ações socioeconômicas: O processo de crescimento urbano de uma

cidade reflete as condições do desenvolvimento socioeconômico da mesma. Ações
com esse caráter pode ser a chave para o planejamento de longo prazo e a garantia
de implementação de planos e projetos fundamentais para o bom desempenho
urbano. No caso de Foz do Iguaçu é possível pré-determinar duas medidas de
fundamental importância para os objetivos de crescimento municipal, que devem ser
designadas dentro do PEU: A criação de lei específica para as Operações Urbanas
Consorciadas e a criação das Zonas Especiais de Interesse Turístico (ZEIT) ou
Zonas Turísticas (ZT).


Ações Ambientais: Precisa-se repensar a cidade, haja vista as

diferentes ações que acontecem em Foz do Iguaçu simultaneamente: uma cidade
turística, uma cidade de comércio, uma cidade de tecnologias (Instituições de
Ensino), uma cidade industrial e uma cidade propriamente dita. Não bastassem as
múltiplas funções o município está estrategicamente posicionado em uma tríplice
fronteira, estabelecendo assim uma singularidade como elemento urbano. A câmara
técnica de Meio Ambiente do CODEFOZ propõe uma série de ações ambientais que
o PEU está incluindo como parte do mesmo:


Mananciais. Garantir a proteção aos mananciais do município, inclusive

recuperando as margens dos rios urbanos de Foz do Iguaçu e aproveitando-as
turisticamente. Projeto Piloto: Rio de M’Boicy
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Segurança hídrica. Cultivar a qualidade da água, cuidando para isso

preservar as matas ciliares (APP) na zona rural e zona urbana, manter a saúde das
nascentes, eliminar a erosão e o assoreamento, bem como impedir a contaminação
do lençol freático, seja por resíduos de animais (suinocultura, bovinocultura,
cunicultura, avicultura), por empresas do tipo lava-carros, oficinas e postos de
combustível, indústrias em geral, atividades agrícolas ou outras.


Convívio. Investir na criação, recuperação, e manutenção de parques e

praças em todos os bairros do município, a fim de garantir espaços de convívio
urbano, de lazer e de atividade física, contribuindo para aumentar a segurança
pública e incentivar a saúde.


Gestão de Resíduos. Elaboração de um Plano de Gestão Integral de

Resíduos Municipal da seguinte forma:
 Implementação do controle efetivo do Aterro Municipal prevendo o
esgotamento da sua vida útil;
 Estudo de casos de sucesso na recuperação da área do aterro caso
suas atividades sejam finalizadas;
 Planejamento da transição do modelo atual de gestão para o modelo
de logística reversa;
 Estudo de casos de sucesso em implantação de novas tecnologias de
tratamento de resíduos;
 Estudo de viabilidade de um Complexo de Resíduos vislumbrando um
sistema de “Lixo Zero”;
 Programas de Educação Ambiental nas escolas.
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CONCLUSÃO

O exercício de revisão deste Plano Diretor foi um processo longo e
complexo, mas de grande satisfação para todos os envolvidos. Sua elaboração
obrigou a focalizar de modo nítido o programa de trabalho para os próximos 10 anos
e colocou dilemas na escolha de prioridades. As decisões foram tomadas após
várias discussões com um grau elevado de consenso, estando expressas no volume
III, de Diretrizes e Proposições, consolidada pela legislação urbanística. A lógica
evidenciada nas várias sugestões é que o setor público deve ser o elemento indutor
do desenvolvimento e da ocupação espacial, sendo as ações de controle e
fiscalização, apenas um dos instrumentos, que devem ser aprimorados na gestão
pública. Também está inserida nas propostas a necessidade de que o Município de
Foz do Iguaçu deverá e precisará crescer economicamente, para gerar melhores
oportunidades, elevando a qualidade de vida da população.
Este Plano Diretor tem preocupações sociais e ambientais, baseado na
promoção tanto das vantagens tecnológicas, como das características históricas e
culturais, as paisagens naturais e arquitetônicas, ou seja, elementos que conferem
qualidade à cidade.
É necessário criar condições favoráveis à manutenção e recuperação do
ambiente construído. O estímulo à liberação da capacidade criativa na cidade atrelase, também, a divulgação da sua imagem turística e ecologicamente adequada à
prática da cidadania e normas democráticas.
Reafirmamos a intencionalidade de assinalar a importância dos aspectos
espaciais e territoriais na questão ambiental. Aspectos que levam a identificar
estruturas urbanas adequadas a realidade local, sobre as quais se devem atuar a
fim de estimular não somente a preservação ambiental, mas também inovações nas
formas de governar, nos valores administrativos incentivando uma maior
conscientização e participação da população.
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