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APRESENTAÇÃO
A presente Análise Temática Integrada é apresentada ao Poder
Executivo, Poder Legislativo, PARANACIDADE, à Equipe Técnica Municipal e à
Comissão de Acompanhamento do Plano Diretor Municipal, com um diagnóstico da
realidade do município de Chopinzinho.
Este documento tem como objetivo apresentar a leitura técnica e leitura
comunitária, sobre a realidade do município. Nesta fase foi realizado um diagnóstico
da realidade municipal e uma análise das tendências do cenário atual, subsidiando a
definição dos principais eixos estratégicos que nortearão a construção do PDM. Faz
parte deste diagnóstico a análise individualizada de cada informação levantada, sua
inter-relação e inserção no contexto geral, permitindo uma visão ampla das ameaças
e oportunidades locais.
Este documento segue as diretrizes formuladas pelo Termo de Referência
elaborado pelo Serviço Social Autônomo – PARANACIDADE, vinculado à Secretaria
de Estado do Desenvolvimento Urbano – SEDU.
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INTRODUÇÃO
Em 10 de julho de 2001 foi aprovada no Congresso Nacional, após dez
anos de tramitação, a Lei Federal nº 10.257 (Estatuto da Cidade). Esta lei
regulamentou o capítulo de política urbana da Constituição Federal, passando a
vigorar a partir do dia 10 de outubro de 2001. A aprovação do Estatuto da Cidade
assegurou aos brasileiros o direito às cidades sustentáveis, traduzido na lei como o
direito à terra urbana, à moradia, ao saneamento ambiental, à infraestrutura urbana,
ao transporte a aos serviços públicos, ao trabalho e ao lazer, para as presentes e as
futuras gerações. Para tanto, torna-se necessário que os municípios apliquem os
instrumentos de política urbana por meio da execução ou revisão dos seus Planos
Diretores Municipais. Além disso, a Lei Federal nº 10.257/01 (Estatuto da Cidade)
trouxe para os municípios a tarefa de implementar um sistema de atuação na
questão urbana, norteado pelo princípio da gestão democrática.
A vocação democrática e as grandes conquistas contidas no Estatuto da
Cidade valorizaram o planejamento para a ação pública e somente se efetivarão na
medida em que fizerem parte do cotidiano das práticas administrativas. Desta forma,
o planejamento municipal além de contar com a permanente participação da
sociedade, deverá buscar o aperfeiçoamento e a valorização da capacidade técnicoadministrativa das prefeituras. Para a Lei Federal nº 10.257/01(Estatuto da Cidade),
a construção de um planejamento integrado e integrador, terá como referência o
Plano Diretor Municipal.
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1. LEITURA TÉCNICA
O presente tópico tem como objetivo o levantamento e a organização de
dados e informações necessárias à construção de um diagnóstico da situação atual
do município de Chopinzinho. Nesta leitura foram levantados, avaliados e
espacializados em mapas, dados correspondentes, conforme o Termo de
Referência, apresentados pela Prefeitura Municipal, aos seguintes temas:
a) Características do meio físico;
b) Identificação de tendências socioespaciais;
c) Identificação da tendência econômica;
d) Caracterização e tendência do uso do solo e da estrutura fundiária
levantados;
e) Situação e tendência da infraestrutura;
f) Análise da legislação urbanística e físico-territorial e dos aspectos
institucionais.
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1.1.

ÁREAS APTAS, APTAS COM RESTRIÇÃO E INAPTAS AO USO E
OCUPAÇÃO ANTRÓPICOS
Para compreender a dinâmica de ocupação antrópica é necessário

entender o contexto ambiental do município de Chopinzinho, visando à identificação
das respectivas capacidades de suporte ambiental em relação a usos e ocupações
antrópicos.
É imprescindível o conhecimento de algumas condicionantes geográficas
para o estabelecimento de políticas públicas no sentido de proteger a população e o
ambiente, na busca de um desenvolvimento sustentável. Isso posto, iremos aqui
mapear e demonstrar as condicionantes como: relevo (geomorfologia e topografia),
hidrografia, cobertura vegetal, pontos de poluição, áreas sujeitas à risco ambiental,
para assim, determinar as áreas aptas ou inaptas para ocupação antrópica, na área
urbana e seu entorno.

1.1.1 CONTEXTO REGIONAL E LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA

O município de Chopinzinho está inserido na Região Sudoeste do Paraná
e faz parte da Associação dos Municípios da Região Sudoeste do Paraná (AMSOP),
que é formada por 42 municípios. São municípios integrantes da AMSOP:
Chopinzinho, Barracão, Boa Esperança do Iguaçu, Bom Sucesso do Sul, Bom Jesus
do Sul, Bela Vista do Caroba, Capanema, Chopinzinho, Clevelândia, Coronel Vivida,
Cel. Domingos Soares, Cruzeiro do Iguaçu, Dois Vizinhos, Enéas Marques, Flor da
Serra do Sul, Francisco Beltrão, Honório Serpa, Itapejara do Oeste, Mangueirinha,
Manfrinópolis, Mariópolis, Marmeleiro, Nova Esperança do Sudoeste, Nova Prata do
Iguaçu, Pato Branco, Pato Bragado, Pérola do Oeste, Palmas, Pinhal de São Bento,
Planalto, Pranchita, Realeza, Renascença, Salgado Filho, Salto do Lontra, Santa
Izabel do Oeste, Santo Antônio do Sudoeste, São João, São Jorge do Oeste,
Saudade do Iguaçu, Sulina, Verê e Vitorino.
Segundo o último Censo realizado no ano de 2010, a população local
contabilizava 12.508 habitantes, estimada para o ano de 2016, segundo o IBGE, em
19.951 habitantes. Sua área territorial é de 959,692 km², o território municipal é
dividido em Sede Urbana, Distrito de São Luiz, Distrito de São Francisco e área
rural.
14
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Segundo o Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) o município
de Chopinzinho é uma decorrência do desbravamento do território de Mangueirinha.
Tem sua origem na formação e instalação de uma colônia militar em um local
denominado Chopim. A origem do nome vem de um rio de pequeno porte afluente
do rio Chopim. Provavelmente, a abundância da ave Chupim, uma espécie canora,
tenha denominado o rio Chopinzinho e este, ao atual Município. Criado através da
Lei Estadual nº 253 de 14 de novembro de 1954, e instalado em 14 de dezembro de
1955, foi desmembrado de Mangueirinha.
Na figura a seguir pode-se ver a localização de Chopinzinho perante ao
estado do Paraná e aos municípios limítrofes, que são: Porto Barreiro , Candói, Foz
do Jordão, Saudade do Iguaçú, Porto Barreiro, Coronel Vivida, Mangueirinha, São
João, Rio Bonito do Iguaçú e Sulina.

Figura1.1 – Mapa de Localização do município de Chopinzinho.

Fonte: IBGE, 2016.
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1.1.2 GEOMORFOLOGIA

O município de Chopinzinho está localizado, segundo o Instituto de
Terras, Cartografia e Geociências do Paraná (ITCG), no Terceiro Planalto
Paranaense, ou Planalto Arenito-Basáltico, que abrange cerca de 2/3 do território
paranaense. Esta unidade desenvolve-se como um conjunto de relevos planálticos,
com inclinação geral para oeste-noroeste e subdivididos pelos principais afluentes
do rio Paraná, atingindo altitudes médias de cimeira de 1.100 a 1.250 metros, na
Serra da Esperança, declinando para altitudes entre 220 e 300 metros na calha do
rio Paraná (MINEROPAR).
Chopinzinho está em uma área com duas subunidades geomorfológicas
diferentes o Planalto do Alto/Médio Piquiri e Planícies Fluviais, a Tabela a seguir trás
as características de cada subunidade geomorfológica.
Tabela 1.1 - Características Geomorfológicas das subunidades de Chopinzinho - PR.
Sub Unidade

Unidade
Morfoestrutural

Planalto de
Palmas/Guarapuava
Planícies Fluviais

Dissecaçã
o

Topos

Terceiro planalto
paranaense

Baixa

Aplainado
s

Planícies

Baixa

-

Vertentes

Vale

Retilíneas e
convexas

U

-

-

Area (Km²)

6.659
4.434

Fonte: ITCG, 2017.

A distribuição espacial dessas subdivisões no território municipal, pode
ser observado a seguir.
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Figura 1.2 - Mapa Geomorfológico do município de Chopinzinho.

Fonte: IBGE/ITCG/ÁGUAS PARANÁ, 2016.
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1.1.3 TOPOGRAFIA

Quanto à topografia local, foram avaliadas as diferenças de altitudes e
declividades da área, utilizando um Modelo Digital de Elevação fornecido pela
Agência Espacial Americana (NASA), com resolução espacial de 15 metros.
O mapa de declividades e hipsometria, mostra que há alguns padrões
quanto a essas características topográficas no município, as altitudes no município
variam de 455 a 934 metros de altitude, uma grande amplitude de 479 metros. Já as
declividades variam de acordo com as altitudes e disposição dos fundos de vale.
Nas áreas mais próximas a barragem da UHE San Tiago e os afluentes
mais próximos, as declividades são maiores, pois essa é uma área de transição
entre o relevo de planície fluvial para o de planalto, nessa área há uma diferença de
altitude entre 455 e 677 metros de acordo com o mapa de hipsometria.
Na faixa dos 677 – 732 metros de altitude o padrão de declividades é um
pouco diferente, pois os fundos de vales são em geral mais planos (0-19%), o que
difere nas áreas mais altas do município ao Sul do território, acima de 732 metros,
com maiores declividades, onde predominam áreas entre 11-20% com ocorrências
entre 30-45% de declividade.
A Sede Urbana do município está situada na faixa de altitude entre 618 e
934 metros, portanto uma diferença de 316 metros, essa amplitude varia em sentido
norte-sul da malha urbana, sendo que os bairros ao norte como Nossa Senhora
Aparecida e São Cristóvão estão nas áreas mais baixas do município, já os bairros
ao Sul como São Genaro e Frei Vitu estão nas áreas mais altas e sofrem também
com as maiores taxas de declividades na área urbana.
Sabe-se que as áreas com maiores declividades e os topos de morro são
áreas de risco para ocupação antrópica, assim como as áreas mais baixas próximas
aos fundos de vale, sendo assim, a constituição da topografia de Chopinzinho é uma
característica de grande influência na urbanização.
As áreas ao sul da malha urbana detêm características que dificultam e
podem oferecer risco à população em relação a processos erosivos como
deslizamentos e desmoronamentos, mais frequentes em áreas com grande
declividades. Já os bairros ao norte podem sofrer com os fenômenos pluviais e
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fluviais, pois se situam nas áreas mais baixas da malha urbana sendo os fundos de
vale propensos a receber grande volume de água da chuva.
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Figura 1.3 - Mapa de declividades do município de Chopinzinho.

Fonte: IBGE/ÁGUAS PARANÁ/NASA, 2016.
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Figura 1.4 – Mapa de declividade urbana do município de Chopinzinho.

Fonte: IBGE/ÁGUAS PARANÁ/NASA, 2016.
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Figura 1.5 - Mapa Hipsométrico do município de Chopinzinho.

Fonte: IBGE/ÁGUAS PARANÁ/NASA, 2017.
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Figura 1.6 - Mapa de Hipsometria da Sede Urbana de Chopinzinho - PR

Fonte: IBGE/ÁGUAS PARANÁ/NASA, 2017.
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1.1.4 CONDICIONANTES GEOTÉCNICOS

A constituição geológica do município de Chopinzinho é relativamente
simples, representada por rochas basálticas da Formação Serra Geral. A origem do
basalto é a lava vulcânica que saiu à época para a superfície através de grandes
fissuras. A zona principal de efusão das lavas situa-se ao longo do Arco de Ponta
Grossa, pelo enxame de diques paralelos, orientados dominantemente para N 45º
W. Cada corrida de lava vulcânica, formou um pacote de rochas chamado derrame.
Um derrame de rocha basáltica pode atingir 30 a 40 metros de espessura e
compõem-se de três partes principais: base, central e topo.
As rochas basálticas quando se alteram para solo restam “bolas” de
rocha, que vão se escamando em característica alteração esferoidal, comuns nas
encostas do município. Muitas vezes a erosão e decomposição seletivas fazem
ressaltar na topografia as unidades de derrames, formando verdadeiras escarpas,
representadas por áreas com declividades acima de 20%, delimitadas por quebras
de relevo positivas e negativas, aproximadamente coincidentes com os contatos
entre os derrames.
O padrão de fraturamento, juntamente com as zonas vesiculares do topo
dos

derrames,

pode

funcionar

como

canais

alimentadores

de

aquíferos

subterrâneos, necessitando medidas de monitoramento da descarga de efluentes
químicos, industriais e domésticos para evitar a contaminação das águas superficiais
e subterrâneas.
As relações entre topografia, geologia, clima, vegetação e tempo de
evolução resultam em solos como o Cambissolos Háplicos, Gleissolos Háplicos,
Latossolos Vermelhos Distroférricos Neossolos Litólicos Eutróficos Nitossolos
Vermelhos Eutroférricos e Nitossolos Vermelhos Distroférricos. Existe o predomínio
no município do Nitossolo que se localiza nas áreas com relevo suavemente
ondulado. Nas áreas mais planas dos divisores há o predomínio do Latossolo em
menor área e associado com o Neossolo.
• Latossolo

Vermelho

Distróférrico:

Apresentam

cores

vermelhas

acentuadas, devido aos teores altos dos óxidos de ferro presentes no material
originário em ambientes bem drenados, e características de cor, textura e estrutura
uniformes em profundidade textura média e de baixa fertilidade;
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• Neossolo Litólico Eutrófico: Solos constituídos por material mineral ou
por material orgânico pouco espesso, com insuficiência de manifestação dos
atributos diagnósticos que caracterizam os diversos processos de formação dos
solos.
• Nitossolo Vermelho: argilosos e muito argilosos, estrutura em blocos
fortemente desenvolvidos, derivados de rochas básicas e ultrabásicas, com
diferenciação de horizontes pouco notável. Corresponde ao que se denominava
anteriormente

de

Terra

Roxa

Estruturada.

Apresenta

grande

importância

agronômica. Distroférricos são de baixa fertilidade e altos teores de ferro nos
horizontes superficiais. Eutroférricos são de alta fertilidade e com altos teores de
ferro.
Segundo o ITCG, na área urbana de Chopinzinho e em seu entorno
predomina o Latossolo Vermelho Distroférrico, com algumas inserções de Neosolo
Litólico eutrófico, próximo aos bairros Cristo Rei, São José, ao Sul dos bairros Frei
Vitu e São Genaro e à Leste da malha urbana. Esse tipo de solo associado ao relevo
existente pode ser mais instável, com forte suscetibilidade aos processos erosivos,
necessitando assim de práticas conservacionistas, para sua utilização como solo
urbano ou rural.
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Figura 1.7 - Mapa Pedológico do município de Chopinzinho.

Fonte: IBGE/ÁGUAS PARANÁ/ITCG, 2017.
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Figura 1.8 - Mapa de Solos da Sede Urbana de Chopinzinho-PR

Fonte: IBGE/ÁGUAS PARANÁ/ITCG, 2017.
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1.1.5 COBERTURA VEGETAL, RESERVAS E REMANESCENTES

Chopinzinho está localizado em área cuja vegetação é considerada de
Floresta Ombrófila Mista, possui como espécie predominante a Araucária
angustifólia, tornando essa formação singular. Essa espécie, também é conhecida
como Pinheiro-do-Paraná, ocorre com frequência, com indivíduos de porte
majestoso, produzindo madeira de grande qualidade, foi alvo de intensa exploração
madeireira, reduzindo-se drasticamente a área de ocorrência original de sua
formação florestal, essa é considerada também um ecossistema da Mata Atlântica.
A Floresta Ombrófila Mista teve significativa importância no histórico de
ocupação do Paraná e da região Sul do Brasil, não somente pela extensão territorial
que ocupava, mas principalmente pelo valor econômico que representou durante
quase um século (Klein,1985). No entanto, a intensidade da exploração madeireira,
desmatamentos e queimadas, substituição da vegetação por pastagens, agricultura,
reflorestamentos homogêneos com espécies exóticas e a ampliação das zonas
urbanas, provocaram uma dramática redução da área das florestas originais.
O pinheiro brasileiro, Araucária angustifólia, representa mais de 40% dos
indivíduos arbóreos, apresentando valores de abundância, dominância e frequência
bem superiores às demais espécies componentes deste tipo de vegetação (Schäffer
e Prochnow, 2002). Esta tipologia florestal resguarda diversas espécies da fauna e
flora hoje seriamente ameaçadas de extinção.
Vale ressaltar que Chopinzinho está localizada nas regiões fitogeográficas
mencionadas, porém a urbanização e ampliação das lavouras dizimou boa parte da
vegetação original, restando somente alguns remanescentes, principalmente nas
áreas mais altas e declivosas que dificilmente são utilizadas para tais finalidades.
Os remanescentes existentes no município têm funções importantes pois
protegem e regulam o fluxo dos mananciais hídricos; controla o clima local e garante
a fertilidade do solo, segundo levantamento realizado com imagens do satélite
Landsat 8, em junho de 2017 eram cerca de 222,85 km² de remanescentes no
município.
Grande parte da Reserva Indígena de Magueirinha está localizada no
território de Chopinzinho, cerca de 107,67 km² do total de 171,38 km². O limite da
reserva se dá ao norte no Rio Iguaçu, ocupando parte dos territórios dos municípios
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de Mangueirinha, Coronel Vivida e Chopinizinho. Essa foi delimitada inicialmente
pelo Decreto nº 64 de 02/03/1903 (Governo do PR) ocorrendo uma redução em
1949 e uma redemarcação em 1953, é destinada à etnia Guarani Kaingang que
cultiva milho, feijão e cria alevinos com incentivos agrícolas federais, segundo o
Portal Kaigang.
Nessa reserva há a maior floresta de araucária do planeta, que segundo o
Plano de Uso e Ocupação das Águas e Entorno Do Reservatório Da Usina
Hidrelétrica Salto Santiago é uma das atrações turísticas potenciais do entorno do
reservatório Santiago, complementados por uma cachoeira na beira do lago e pela
gruta do Porto de Santa Maria.
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Figura 1.9 - Mapa dos Remanescentes e Reservas em Chopinzinho - PR.

Fonte: IBAMA/IBGE,2017.
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1.1.6 RECURSOS HÍDRICOS E QUALIDADE DA ÁGUA

O município de Chopinzinho está inserido no território que abrange a
bacia hidrográfica do Rio Iguaçu. Essa bacia hidrográfica cobre uma superfície de
70.800 km² e dentro do Estado do Paraná uma área de 55.024 km². Dentro do
território da bacia, destaca-se as Cataratas do Iguaçu, onde as maiores quedas em
volume d’água do planeta despencam em uma profunda fenda de erosão, formando
272 saltos, com um desnível de 72 metros em média, com um volume médio de
1.551 m³/s no município de Foz do Iguaçu.
O Rio Iguaçu é o maior rio totalmente paranaense, formado pelo encontro
do Rio Iraí e Rio Atuba na parte leste do município de Curitiba, na divisa com o
município de Pinhais, originados na borda ocidental da Serra do Mar. O Rio Iguaçu
segue um curso de aproximadamente 1.320 km de extensão, cruzando os três
planaltos do Paraná até desaguar no Rio Paraná. Seus principais rios contribuintes
são: Iraí, Atuba, Passaúna, Barigui, Verde, Passa Dois, da Várzea, Chopim,
Palmital, Cavernoso, Adelaide, Gonçalves Dias, Castro Alves, Chopinzinho e Silva
Jardim.
Os principais corpos hídricos que cortam o município são: Rio
Chopinzinho, Rio Barra Grande, Rio Capivara, Rio do Bugre, Rio Doria, Rio Pedrosa,
além do Rio Iguaçu represado para geração elétrica pela UHE Salto Santiago.
O reservatório da UHE Salto Santiago teve seu enchimento iniciado em
setembro de 1979 e atingiu uma extensão da ordem de 80 km, com uma área
aproximada de 208 km2 e capacidade de armazenamento de 6,775 × 109 m³
(volume total). Opera no nível normal máximo na cota 506,00m, sendo que a cota
508,00 metros é o limite que foi considerado para efeitos de desapropriação. Já o
nível mínimo está estimado na cota 481,00 metros.
O reservatório banha parte do território de oito municípios, sendo cinco na
margem direita; Rio Bonito do Iguaçu, Porto Barreiro, Virmond, Candói e Foz do
Jordão (região centroeste), e três na margem esquerda; Saudade do Iguaçu,
Chopinzinho e Mangueirinha (região sudoeste). A compensação financeira é
realizada à todos os municípios devido à exploração de recursos hídricos do
território de Chopinzinho para fins de geração de energia da Usina de Salto Santiago
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varia em torno de R$ 147.700,00/mês, segundo a TRACBEL, geradora de energia
responsável pela operação da UHE Salto Santiago.
O Rio Chopinzinho cruza a sede urbana municipal, à leste da malha
urbana, e um de seus afluentes da margem esquerda segue cortando a área central
da malha urbana em sentido sudoeste, conforme o Mapa de Hidrografia de
Chopinzinho.
O município está localizado na Unidade Aquífera Serra Geral Sul, que é
constituída por uma sequência de derrames de lava vulcânica que originaram as
rochas basálticas, formadas entre 138 e 127 milhões de anos atrás.
Segundo o Instituto Águas Paraná, os poços mais produtivos estão
relacionados com a Unidade Serra Geral Norte, caracterizada pelos derrames mais
básicos, que determinam espessuras de solo maiores, variando de 10 a 50 metros.
A Unidade Sul, na qual o município se localiza, é caracterizada por rochas de
composição ácida, apresentando espessura média de solo muito pequena – 0 a 10
metros - e vazões menores.

32

PLANO DIRETOR MUNICIPAL
Prefeitura Municipal de Chopinzinho – PR
Análise Temática Integrada

Figura 1.10 – Mapa da Hidrografia do município de Chopinzinho.

Fonte: IBGE/ÁGUAS PARANÁ, 2016.
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1.1.7 ÁREAS DE CONSERVAÇÃO E ÁREAS DE PRESERVAÇÃO
PERMANENTE

Segundo informações da Prefeitura Municipal, não há no município
Unidades de Conservação institucionalizadas, que segundo a Lei nº 9.985, de 18 de
julho de 2000, são "espaços territoriais e seus recursos ambientais, incluindo as
águas jurisdicionais, com características naturais relevantes, legalmente instituídos
pelo Poder Público, com objetivos de conservação e limites definidos, sob regime
especial de administração, ao qual se aplicam garantias adequadas de proteção da
lei" (art. 1º, I).
Em

relação

às

Áreas

de

Preservação

Permanente,

foram

institucionalizadas pelo Novo Código Florestal, que estabelece como áreas de
preservação permanente (APPs) as florestas e demais formas de vegetação naturais
situadas às margens de lagos ou rios (perenes ou não); nos altos de morros; nas
restingas e manguezais; nas encostas com declividade acentuada e nas bordas
de tabuleiros ou chapadas com inclinação maior que 45º; e nas áreas em altitude
superior a 1.800 metros, com qualquer cobertura vegetal. Para a elaboração do
mapa das áreas de preservação permanente, foram utilizadas as medidas
preconizadas no Novo Código Florestal, conforme pode-se visualizar na figura a
seguir.
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Figura 1.11 - Distâncias respeitadas em APP, segundo Novo Código Florestal.

Fonte: CULTURA MIX, 2016.

Foram mapeadas principalmente as áreas de preservação permanente
ligadas aos corpos hídricos e as nascentes, além da Reserva de Mangueirinha,
essas são de extrema importância para a preservação dos recursos hídricos locais,
entre outros benefícios, como manutenção da fauna e flora.
O mapeamento levantou que 234,83 km², incluindo a área da Reserva
Indígena de Mangueirinha, deveriam ser destinadas a preservação permanente no
município, o que totaliza aproximadamente 24,48% da área total do município.
Porém, pode-se visualizar através da sobreposição de imagens que algumas áreas
estão em desacordo com a legislação, principalmente nas áreas rurais.
Assim como em alguns pontos da área urbana, localizados próximos a
afluente da margem esquerda do Rio Chopinzinho, exclusivamente nos bairros
cortados por esse afluente (São Miguel, São Cristovão, São José, Centro e Verdi) a
essas áreas, há ocupações irregulares no Município, que estão dentro de áreas
destinadas à preservação, salvaguardadas pelo Novo Código Florestal.
As áreas de preservação permanente são importantes para a manutenção
da qualidade ambiental e fazem papel importante na preservação de espécies da
fauna e flora, manutenção dos corpos hídricos, na conservação de solo, do clima e
da qualidade do ar, portanto, se faz necessário ações para a preservação e
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recuperação de tais áreas, além de fiscalizar e evitar a ocupação dessas, fato
comum em muitos municípios brasileiros.
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Figura 1.12 - Mapa de APPs no município de Chopinzinho.

Fonte: IBGE/ÁGUAS PARANÁ/ PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO, 2016.
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Figura 1.13 - Mapa de APPs da Sede Urbana no município de Chopinzinho.

Fonte: IBGE/ÁGUAS PARANÁ/ PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO, 2016.
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1.2.

USO E OCUPAÇÃO ATUAL DO SOLO
O solo é indispensável para qualquer atividade social ou produtiva, mas

não é um meio de produção. Ele não foi fabricado pelos homens nem é utilizado
para transformar matérias primas em objetos para usar ou trocar por outro corpo. O
solo serve para dar suporte à produção e ao consumo. Entende-se por uso do solo o
relacionamento das diversas atividades em uma determinada área.
É função do Plano Diretor, prever como serão usados e ocupados os
diversos espaços do município, a área de expansão das indústrias e das atividades
econômicas em geral. A necessidade do controle do uso do solo urbano visa
equilibrar e harmonizar o interesse geral da coletividade com o direito individual de
seus membros no uso da propriedade particular, no exercício das atividades urbanas
e até a utilização do domínio público.
O solo urbano de Chopinzinho é caracterizado pela variedade de tipologia
de construções. Os estabelecimentos comerciais se mesclam com o uso institucional
na área central do município. Como exemplo de uso institucional, tem-se a
prefeitura, polícia militar, escola municipal, entre outros. Ainda, o comércio
caracteriza-se por concentrar-se ao longo das vias principais municipais.
Para entender o uso e ocupação atual e entender a possível dinâmica
populacional futura é necessário compreender a evolução da taxa populacional e a
distribuição da população no território, além disso, é necessário revisar os
instrumentos utilizados para o ordenamento do uso e ocupação do solo, como o
zoneamento e macrozoneamento que são os instrumentos para organização do uso
e ocupação do território tanto da área urbana quanto da rural.

1.2.1 LEVANTAMENTO DA TAXA DE CRESCIMENTO E EVOLUÇÃO
POPULACIONAL

Para entender o Uso do Solo Urbano atual e compreender as demandas
futuras, é preciso compreender o processo de urbanização que as cidades
brasileiras passaram nas últimas décadas e como a demanda por solo urbano vem
aumentando gradativamente, mudanças essas que também perpassam pelo
município de Chopinzinho.
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Segundo o Censo 2010, eram 12.508 pessoas residentes na área urbana
e 7.171 residentes na área rural, portanto 51,25% da população vivia na área urbana
e 48,75% na área rural, os dados populacionais estão dispostos na tabela a seguir,
pode-se ver que a população rural tem diminuído ao longo da série histórica, mas
ainda assim boa parte da população ainda reside nas áreas rurais do município.
Chopinzinho teve uma taxa de crescimento urbano de 1,97% ao ano no
último período censitário, entre 2000 e 2010, enquanto a população rural decresceu
-3,76% ao ano, no geral a taxa de crescimento foi de -0,43% ao ano.

Tabela 1.2 - Evolução populacional de 1970 a 2010 em Chopinzinho.

Ano
Total
Urbana
Rural

1970

1980

1991

2000

2010

27.042
2.376
24.666

35.170
7.707
27.463

24.587
8.282
16.305

20.543
10.529
10.014

19.679
12.508
7.171

2027
*

15.872

*Para estimativa foi considerada a taxa de crescimento urbano anual aferida no último Censo,
que foi de 4,40%.
Fonte: IBGE, 2016

A seguir, demonstra-se as curvas de evolução populacional em
Chopinzinho, e fica evidente a curva negativa do crescimento populacional na área
rural, enquanto a curva ascendente para a população total e urbana, o que exprime
bem a necessidade de políticas públicas voltadas para a melhoria e manutenção das
estruturas urbanas municipais.
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Gráfico 1.1 - Evolução populacional em Chopinzinho
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Fonte: IBGE, 2016, dados trabalhados pela Líder Engenharia e Gestão de Cidades.

O período com maior crescimento da população urbana foi o de
1970/1980, esse período é conhecido historicamente pela mecanização do campo e
a consequente diminuição dos postos de trabalho na área rural. Já no último período
censitário essa taxa foi de 1,97% ao ano, cabe mencionar que somente nesse
período a população urbana superou em números a rural.
A utilização da estatística nos diversos ramos de atuação é cada vez mais
acentuada, independentemente de qual seja a atividade profissional. Um estudo
estatístico é uma metodologia desenvolvida para o tratamento de dados coletados,
objetivando a classificação, a apresentação, a análise e a interpretação desses
dados quantitativos e sua utilização para a tomada de uma decisão.
Em estudos de projeções populacionais o analista se defronta com a
situação de dispor de tantos dados que se torna difícil captar intuitivamente todas as
informações que os dados contêm. Assim sendo, é necessário reduzir a quantidade
de informações até o ponto em que se possa interpretá-las mais claramente.
Através do uso de certas medidas-sínteses, mais comumente conhecidas
como estatísticas, um estudo de projeção populacional pode se resumir a um
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número, que sozinho descreve uma característica de crescimento da população de
um dado local.
Evidentemente, ao resumir um conjunto de dados, através do uso de
estatísticas, muitas informações fatalmente irão se perder existindo, também, a
possibilidade da obtenção de resultados distorcidos com o uso indiscriminado do
resultado. Portanto, é necessária muita precaução, quando da análise dos
resultados.
Através dos levantamentos censitários realizados pelo IBGE, referentes
às décadas de 1970, 1980, 1991, 2000 e 2010 é possível compreender a dinâmica
populacional do município, dessa maneira, avalia-se o crescimento populacional e
suas respectivas taxas de crescimento.
Por meio das taxas anuais de crescimento populacional estima-se a curva
que determina a evolução populacional no município, durante o período entre 1970 e
2010.
O crescimento populacional futuro é determinado através de outras
curvas, que são geradas através das funções linear, polinomial, logarítmica,
exponencial e potencial. Essa representa a linha de tendência de crescimento
populacional, baseado na série histórica do IBGE.
O método dos mínimos quadrados é utilizado para averiguar o grau de
correlação entre a curva determinada através da série histórica e a linha de
tendência, sendo que o maior coeficiente de determinação (R²) é o adotado (mais
próximo de 1). Dessa maneira, pode-se verificar qual das funções gera a curva de
tendência mais próxima do crescimento populacional ocorrido no passado.
Em paralelo, são realizados os cálculos das populações futuras utilizando
a série histórica do Censo (1970 a 2010) pelos métodos aritmético, geométrico,
previsão e crescimento. Sendo assim, torna-se possível gerar as taxas de
crescimento através de cada método, que são comparadas estatisticamente com as
taxas de crescimento calculadas através da função cujo o coeficiente de
determinação (R²) mais se aproximou de 1.
Deste modo, pode-se aferir qual o método (aritmético, geométrico,
previsão ou crescimento) que gera a menor diferença em relação à linha de
tendência, sendo este método o escolhido para adotar as taxas de crescimento da
projeção populacional.

42

Plano Diretor Municipal
Prefeitura Municipal de Chopinzinho – PR
Análise Temática Integrada

Nas projeções através dos métodos aritmético e geométrico são feitos os
cálculos utilizando sempre 2 Censos como base, podendo ser de 1970 e 2010, de
1980 e 2010, de 1991 e 2010 e de 2000 e 2010. Já nos métodos previsão e
crescimento, são utilizamos os períodos entre os censos, podendo ser de 1970 à
2010, de 1980 à 2010, de 1991 à 2010, e de 2000 à 2010. Portanto, para cada
método são feitas 4 projeções, as quais são comparadas à linha de tendência cujo
R² mais se aproxima de 1 para escolher as taxas de crescimento que serão
adotadas no plano.
A primeira taxa de crescimento adotada refere-se a taxa de crescimento
anual dos períodos censitários de 2000 a 2010 ou então de 1991 a 2010, sendo que
é escolhida a taxa que mais se aproxima daquelas que foram calculadas através dos
métodos supracitados. A população a partir de 2012 é inferida aplicando-se as taxas
de crescimento calculadas através da metodologia explicada.
Após a avaliação dos critérios citados conclui-se que o ajustamento de
curvas pela função polinomial é o que mais se adequa ao perfil do histórico
censitário do município em questão, cujo valor do coeficiente de determinação é R²=
1, conforme gráfico abaixo.

Gráfico 1.2 - Ajustamento de curvas de projeção populacional pelo método polinomial.
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IBGE
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Fonte: IBGE, organizado por Líder Engenharia
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Assim sendo, as projeções populacionais estimadas para o período de
abrangência do presente planejamento

se apresentam na tabela abaixo,

considerando as taxas aferidas pelo método previsão, calculado através dos Censos
de 2000 e 2010, sendo o que mais se adéqua ao coeficiente de determinação (R²).
Tabela 1.3 - Previsão da População Urbana de Chopinzinho até 2027.
Ano

Pop. Urbana

Taxa de Cresc. (%)

2011

12.706

1,74

2012

12.904

1,56

2013

13.102

1,53

2014

13.300

1,51

2015

13.498

1,49

2016

13.695

1,47

2017

13.893

1,45

2018

14.091

1,42

2019

14.289

1,40

2020

14.487

1,38

2021

14.685

1,37

2022

14.883

1,35

2023

15.081

1,33

2024

15.279

1,31

2025

15.477

1,30

2026

15.674

1,28

2027

15.872
Fonte: IBGE, organizado por Líder Engenharia

1,26

Fica evidente que a população tem procurado cada vez mais as áreas
urbanas para habitarem, em busca de postos de trabalho, melhores condições de
moradia e prestação de serviços, entende-se que essas devem estar preparadas
para o contingente futuro, através da previsão de crescimento da população urbana
para Chopinzinho vemos que a população urbana poderá chegar ao patamar de
15.872 habitantes, sendo 1.019 famílias, se considerarmos a média de habitantes
por domicílio em 2010, que era de 3,3 hab./dom.

1.2.2 DISTRIBUIÇÃO DA POPULAÇÃO NO TERRITÓRIO

O município de Chopinzinho tinha uma população de 19.679 habitantes
segundo o Censo do IBGE/2010. O território de Chopinzinho está dividido em sede
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urbana, dois distritos, São Francisco e São Luís, e área rural. Quanto à distribuição
populacional, 51,25% da população está localizada na área urbana, e 48,75% na
área rural.
A densidade demográfica de um município é medida pela relação entre
população e área que, no caso de Chopinzinho, é de 20,51 hab/km². Em relação aos
setores censitários, o município é distribuído em 59 setores, sendo 20 rurais e 39
urbanos. A figuras a seguir demonstram a densidade demográfica (habitantes por
quilômetro quadrado) do município e da Sede Urbana distribuídas por setores
censitários, segundo o Censo 2010. Com esse levantamento fica evidente a
concentração populacional que ocorre principalmente na área urbana da sede
municipal e dos distritos de São Francisco e São Luís, com destaque para os
setores localizados nos bairros: Nossa Senhora Aparecida, Centro e Frei Vitu.
Cabe ressaltar que essa era a realidade encontrada no município em
2010, quando foi realizado o último Censo Demográfico, podendo essa ter sofrido
alterações significativas nos últimos 7 anos, porém podemos concluir que cada vez
mais a população se centraliza nos bairros urbanos e com maiores condições de
aporte para os serviços públicos essenciais.
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Figura 1.14 - Densidade Demográfica no município de Chopinzinho por setores censitários.

Fonte: IBGE, 2017, dados trabalhados pela Líder Engenharia e Gestão de Cidades.
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Figura 1.15 - Densidade Demográfica da Sede Urbana de Chopinzinho - PR.

Fonte: IBGE, 2017, dados trabalhados pela Líder Engenharia e Gestão de Cidades.
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1.2.3 USO DO SOLO ATUAL

Ao identificar e mapear as formas de uso do solo em Chopinzinho
podemos entender algumas questões socioespaciais, ligadas às formas que o
município e seus habitantes exploram ou podem potencialmente explorar os
recursos disponíveis. Sendo assim, foram mapeados, através de imagens de
satélite, quatro principais classes de uso do solo: Cultivo, Urbano, Vegetação e
Água.
Água: foram mapeadas 53,1 km² de áreas cobertas por água no
município, sendo que grande parte dessa se deve ao alagamento de áreas para
geração de energia elétrica para a UHE Salto Santiago. A Margem esquerda do lago
tem contato direto com o território do município em uma extensão de 70 km,
segundo a operadora energética Tracbel Energia. O lago é considerado de grande
importância para a economia local, pois fornece água para a agropecuária e ainda
existe um potencial turístico, pouco explorado pela economia local.
Cultivo: As áreas de cultivos mapeadas somaram 646,1 km² sendo a
estrutura fundiária caracterizada por pequenas propriedades; aproximadamente 72%
possuem menos de 20 ha de área e 79% são exploradas pelos proprietários,
segundo a Tracbel Energia. A atividade econômica principal é a agropecuária, com
99,5% de utilização da área rural. O milho, a soja, as aves de corte, o rebanho
bovino e o suíno são os principais produtos agro-silvo-pastoris.
Vegetação: conforme já foi apontado existe uma grande reserva de
vegetação remanescente da Floresta de Araucárias no território municipal,
importante para a manutenção da qualidade e quantidade dos cursos hídricos do
município, totalizando 222,9 km² mapeados no presente trabalho.
Urbano: foram mapeadas 37,4 km² de áreas urbanizadas ou com
aglomerações residenciais identificadas nas imagens de satélite, o solo urbanizado
em Chopinzinho é utilizado principalmente para os fins residenciais, industriais e
prestação de serviços. O Espaço urbano de Chopinzinho é organizado através da lei
de uso e ocupação do solo de Chopinzinho, Lei nº 2.106/2006 – de 12 de dezembro
de 2006, alterada e revogada várias vezes, sendo a última alteração realizada pela
Lei nº 3.578/2016.
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Figura 1.16 - Mapa de Uso do Solo de Chopinzinho - PR.

Fonte: LANDSAT 8, 2017.
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O espaço urbano da sede municipal de Chopinzinho vem se ampliando ao
longo dos últimos 15 anos, fato esse verificado através de mapeamento cronológico
dessa expansão. Foram utilizadas imagens aéreas disponíveis no Google Earth dos
anos de 2004, 2010 e 2016, sendo possível avaliar uma expansão de
aproximadamente 1,25 km², que totalizou 3,09 km² em 2004 passando para 4,34
km² em 2016.
As principais áreas de expansão são em sentido oeste e sul, com duas
expansões em sentido norte e nordeste. Dos intervalos analisados o período com
maiores expansões foi 2004-2010 com um acréscimo de 0,74 km², ocorridos
principalmente nos bairros Cristo Rei, Frei Vito, São José e Nossa Senhora
Aparecida. Já no período 2010-2016, pode-se aferir um crescimento da malha
urbana da sede de 0,51 km², com uma expansão nos bairros São Genaro, Verdi e
ao norte do Cristo Rei.
Não há uma demanda para aumento do perímetro nos próximos 10 anos
visto que em todo o processo histórico de Chopinzinho a sede urbana cresceu 4,39
km² e o perímetro atual tem uma área total de 14,49 km².
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Figura 1.17 - Mapa de áreas de expansão da sede urbana de Chopinzinho - 2004 - 2016.

Fonte: Google Earth,2017.
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1.2.4 ECONOMIA:
RENDA,
POTENCIALIDADES.

ATIVIDADES

PRODUTIVAS

E

Chopinzinho está localizada na mesorregião Oeste do Estado do Paraná,
observa-se que a mesorregião tem mantido sua característica de lócus da
agricultura familiar no Estado, tendo em vista que 92,8% de seus estabelecimentos
agrícolas possuíam, em 1995, área inferior a 50 hectares, o que corresponde a
58,1% da área total da região.
A mesorregião Oeste, dentre as regiões do Estado, é talvez aquela na
qual melhor se visualiza o processo de desenvolvimento tecnológico na produção
agropecuária. A constituição dos segmentos industriais, principalmente a jusante do
setor e através de organizações de cooperativas, bem como a importância das
exportações primárias, definiram a dinâmica da economia regional e sua articulação
às economias estadual, nacional e mundial.
A soja, cultivo que rapidamente se dissemina na região, foi o principal
veículo do progresso técnico incorporado à produção, e, portanto, do processo de
reordenamento fundiário. Por outro lado, é em torno da soja que se estruturam
cooperativas e agroindústrias com produção de óleo e farelo. A constituição de um
“complexo soja” regional, com a produção de insumo para a indústria de rações e ao
lado da produção de milho, criaram as bases para a produção e industrialização de
carne de pequenos animais, atividades estruturalmente ligadas aos pequenos
agricultores e que têm se constituído em importante suporte à sobrevivência da
agricultura familiar, inclusive em Chopinzinho.
Em Chopinzinho, grande parte da economia está representada pelo setor
terciário, que engloba todo tipo de prestação de serviços, inclusive o comércio, com
um valor de participação bruto de 200.407 mil/R$, outro destaque é a agropecuária
que nos últimos anos superou o setor industrial em valores, com 110.005 mil/R$, o
setor Industrial arrecadou 85.852 mil/R$, esses são dados fornecidos pelo IPARDES
e o ano de referência é 2014.
Se analisarmos a evolução dos valores por setor entre os anos de 2006 a
2014, vemos que a linha de tendência é positiva para o total do município, sendo
que passou de um total de 159.515 mil/R$ em 2006 para 473.472 mil/R$ em 2014, o
que mostra um certo potencial de crescimento. O setor que mais ampliou a
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contribuição econômica no município foi o de Comércio e Serviços e o destaque
negativo ficou para o setor Industrial, que é o que mais sofre com as potenciais
crises de mercado.
Gráfico 1.3 - Valor Adicionado Bruto Por Setores em Chopinzinho ( 2006-2014).
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Fonte: IPARDES, dados trabalhados pela Líder Engenharia e Gestão de Cidades, 2017.

Em relação à oferta de empregos o setor que mais emprega é ode
serviços, que em 2014 contava com um total de 1.345 empregados, seguido pelo
setor industrial com 1.146. Quanto à evolução dos empregos, fica evidente que
apesar da indústria não estar entre as que mais contribui para os valores brutos
adicionados essa é a que mais evoluiu no campo de oferta de empregos, ao
contrário da agricultura, que apesar de grande contribuição em valores, não oferece
grandes quantidades de vagas de emprego, que vem diminuindo ao longo dos anos
devido à modernização no campo.
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1.2.5 MACROZONEAMENTO ATUAL

Segundo o Estatuto da Cidade o macrozoneamento contribui com “um
referencial espacial para o uso e a ocupação do solo na cidade, em concordância
com as estratégias de política urbana” (BRASIL, 2002, p. 41). Esse é referencial
geral para o planejamento municipal, conferindo uma coerência para sua lógica de
desenvolvimento.
Dessa forma, o macrozoneamento atual do município de Chopinzinho é
abordado na Lei do Plano Diretor (Lei nº 2.065/2006 – 06 de outubro de 2006) na
Subceção I, Art 41 ao 44, e define as macrozonas do município, como:
O território do Município se divide em:
I. Macrozona Urbana – que corresponde à porção urbanizada do território,
compreendendo os perímetros urbanos da Sede Municipal e dos Distritos
Administrativos de São Francisco e São Luiz do Oeste.
§1º. A delimitação da Macrozona Urbana tem como objetivos:
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a) controlar e direcionar o adensamento urbano, em especial nas áreas
urbanizadas, adequando-o à infraestrutura disponível;
b) garantir a utilização dos imóveis não edificados, subutilizados e não
utilizados.
II. Macrozona de Dinamização da Atividade Rural – compreendendo a
porção do território que se caracteriza pelas condições adequadas ao incentivo da
atividade rural.
§1º.A Macrozona de Dinamização Rural tem como objetivos:
a)garantir a manutenção dos espaços rurais no Município;
b) contribuir para o desenvolvimento econômico sustentável, preservando
as atividades rurais;
c) incentivar a produção agrícola, nos espaços aptos para tal, utilizando
técnicas adequadas, de forma a gerar desenvolvimento econômico;
d) garantir o manejo adequado das propriedades rurais.
III. Macrozona da Área de Preservação Permanente de Fundo de Vale compreendendo as faixas ao longo dos fundos de vale do Município, destinadas à
proteção das matas ciliares. A largura dessas faixas é a definida pelo Código
Florestal, sendo no mínimo de 30 metros ao longo de cada margem do curso d'água.
§1º. A Macrozona da Área de Preservação Permanente de Fundo de Vale
tem como objetivos:
a) garantir a obediência ao Código Florestal;
b) recompor a mata ciliar no território municipal.
IV. Macrozona do Eixo de Desenvolvimento Econômico correspondendo à
faixa de 100m ao longo de cada lado da PR 281 entre a Sede Municipal e a divisa
do município, na direção de São João e da PR 281 entre a sede municipal em
direção a Guarapuava, e da rodovia federal BR 158, entre a Sede Municipal na
direção de Coronel Vivida. Nesse eixo serão permitidas atividades compatíveis com
o desenvolvimento econômico, desde que previamente aprovadas pelo órgão
competente municipal e licenciadas pelo órgão ambiental, bem como pelos órgãos
federais e estaduais competentes.
V. Macrozona de Controle da Ocupação, corresponde à porção norte do
território municipal onde se encontram as maiores declividades no relevo, nas
proximidades do lago da Usina de Salto Santiago.
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1.2.6 ZONEAMENTO URBANO ATUAL

O uso e ocupação do solo de Chopinzinho é organizado pela Lei nº
2.106/2006 – de 12 de dezembro de 2006, alterada e revogada várias vezes, sendo
a última alteração realizada pela Lei nº 3.578/2016, a qual alterou as classificações,
definições relações dos usos do solo e o mapa digital que dispões sobre o
Zoneamento do Uso e Ocupação do Solo do Perímetro Urbano de Chopinzinho.
Acompanham tais leis algumas determinações que controlam os tipos de
estabelecimentos que podem se alocar em cada zona, sendo determinados se as
locações são permitidas, permissíveis ou proibidas nas áreas definidas. Além disso,
traz parâmetros urbanísticos para as construções em cada uma das zonas.
As Leis nº 2.106/2006 e nº 3.578/2016, definem as zonas de Chopinzinho
como:
Zona Central – ZC corresponde à área onde estão concentradas as
atividades comerciais e de serviços. O seu objetivo é manter a área central densa,
com dinamicidade econômica e acessibilidade à população em geral. Nesta zona é
incentivada a maior variedade possível de ofertas de serviços, comercio varejista,
pontos de encontro e convívio social, instituições prestadoras de serviços públicos,
bem como as habitações coletivas, caracterizando-se como uma zona de alta
densidade.
Zona de Uso Misto 3 – ZUM 3, corresponde às áreas urbanas que têm
vocação para receber usos diversificados e residenciais, com uma densidade média.
Sua característica principal é para uso residencial, permitido para estas zonas
instalações de pequenos comércios.
Zona Industrial – ZI, correspondendo às áreas lindeiras à rodovia PR 281
e BR 158, onde se propõe o uso por indústrias que atendam à legislação ambiental
no que se refere ao potencial poluitivo e:
a) Controle permanente do impacto ambiental que pode ser gerado por
estas atividades.
As Zonas de Restrição à Ocupação 1A e 1B têm a finalidade de conservar
as áreas florestadas dentro do perímetro urbano municipal, permitir uma ocupação
ordenada em áreas de alta declividade e preservar as matas ciliares dos córregos e
cursos d’água existente nas áreas urbana municipais.
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A Zona de Restrição 2 corresponde às áreas de proteção permanente de
fundo de vale definidas pelo Código Florestal.
A Zona Especial de Interesse Social corresponde às áreas nas quais
existe interesse por parte do poder público em implantar programas residenciais de
interesse social e/ou promover a regularização fundiária.
Zona Expansão Urbana corresponde às áreas destinadas a acomodar a
futura

expansão

física

da

cidade,

caracterizando-se

como

uma

zona

predominantemente residencial de baixa densidade.
A Zona Institucional correspondente às áreas destinadas a acomodar os
equipamentos comunitários.
O zoneamento urbano deve ser atual de acordo com as necessidades dos
habitantes e da realidade do município, por esse motivo o mesmo veio sofrendo
alterações desde sua criação em 2006, portanto a revisão do plano, que é realizada
de 10 em 10 anos, é o momento ideal para que essas contribuições sejam
realizadas de forma a contemplar as necessidades atuais.
A figura a seguir mostra o mapeamento do zoneamento do uso e
ocupação do solo atual em Chopinzinho.
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Figura 1.18 - Mapa do Zoneamento do Uso e Ocupação do Solo de Chopinzinho - PR.

Fonte: Prefeitura Municipal, 2017.
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1.3.

CAPACIDADE
DE
ATENDIMENTO
E
DISTRIBUIÇÃO
DAS
INFRAESTRUTURAS, EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS PÚBLICOS

1.3.1 INFRAESTRUTURAS

As infraestruturas urbanas dão as condições para o funcionamento pleno
das atividades urbanas, sendo essas, importantes para a manutenção da economia,
saúde, educação, trabalho e lazer, além das condições mínimas para moradia. Para
o presente plano serão abordadas as estruturas do saneamento básico
(abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto, drenagem pluvial, limpeza
urbana e coleta de resíduos sólidos) e sistema viário.
O saneamento básico é composto por quatro eixos: abastecimento de
água, coleta e tratamento de esgoto, drenagem pluvial urbana e limpeza urbana e
manejo de resíduos sólidos. O município de Chopinzinho detém o Plano Municipal
de Saneamento Básico, esse foi elaborado e revisado seguindo as condicionantes
da Lei Federal nº 11.445 de 2007, que aborda e dá parâmetros para o Plano
Nacional de Saneamento Básico, visando à universalização dos eixos supracitados.
Serão abordadas algumas estruturas dos eixos do saneamento básico:

 Abastecimento de água

Segundo o Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB), a delegação
da prestação de abastecimento de água e de coleta e tratamento de esgotos
sanitários são prestados pela Companhia de Saneamento do Paraná – SANEPAR,
por meio de Contrato de Concessão de Serviços Públicos.
O abastecimento público de água tem sido prestado de maneira
satisfatória à população em todas as regiões urbanas do município, dentro dos
padrões de qualidade e potabilidade estabelecidos pelo Ministério da Saúde.
No que se refere ao abastecimento das comunidades isoladas, tais
localidades são abastecidas por sistemas próprios, sendo operadas diretamente
pelas próprias comunidades, sem a intervenção da concessionária que opera o
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sistema urbano. Exceto a vila rural que é interligada ao sistema de abastecimento de
água que atende a sede municipal.
O manancial para abastecimento de água é o Rio Pedrosa, esse possui
capacidade de produção de 112 m³/h operando 23 horas por dia, possibilitando
atender a demanda do sistema até o ano de 2018. A água bruta captada é recalcada
através de estação elevatória de água bruta e transportada por 2.000 metros de
tubulação de PVC com diâmetro nominal de 100 mm, denominada adutora de água
bruta, até a estação de tratamento de água.
O sistema de tratamento é composto por uma estação de tratamento de
água - com capacidade de operação total de 122 m³/h, a qualidade da água tratada
disponibilizada para o consumo humano atende aos parâmetros estabelecidos pela
portaria 2914/2011 do Ministério da Saúde.
O sistema de reservação é composto por dois reservatórios sendo com
capacidade total de 939 m³. A rede de distribuição de água é composta por 95.169
metros de tubulação, sendo 91.008 metros de PVC, com diâmetro nominal entre 25
e 200 mm e 4.161 metros de Ferro Dúctil com diâmetro nominal de 100 mm, que
atendem as condições atuais de demanda. O sistema de abastecimento de água
conta com 4.493 ligações de água.
O Distrito Administrativo de São Luiz D'Oeste é abastecido através de
uma mina com vazão total de 4,0 m³/h, suficiente para abastecimento da população
atual. O Tratamento da água é por simples aplicação de cloro. O sistema é
composto ainda, por um reservatório elevado, com capacidade de 10 m³, 3.500
metros de rede de distribuição, que atendem a 60 ligações prediais de água, todas
com hidrômetro, aproximadamente 200 pessoas.
O Distrito administrativo de São Francisco é abastecido através de uma
mina com vazão de 4,0 m³/h, suficiente para abastecimento da população atual. O
Tratamento da água é por simples aplicação de cloro. Composto ainda, por um
reservatório, com capacidade de 10 m³, 5.000 metros de rede de distribuição, que
atendem a 85 ligações prediais de água, todas com hidrômetro.
Algumas observações foram realizadas pelo PMSB e deverão ser
atendidas conforme o cronograma:


O sistema atende à demanda atual em 100%.
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Não há a necessidade de intervenção para atendimento da
demanda futura até o ano 2042, tendo em vista

as obras de

ampliação do sistema de captação inaugurados em 2016.
 Esgotamento Sanitário

O sistema de Esgotamento Sanitário de Chopinzinho atende a 71,66 % da
população urbana da sede do município com disponibilidade de rede coletora do
esgoto.
Durante o período compreendido entre 1978 e Julho de 2012, foram
realizados investimentos na ordem de R$ 4.297.324,62 (Quatro milhões, duzentos e
noventa e sete mil trezentos e vinte e quatro reais e sessenta e dois centavos) .
No ano de 2013 serão elaborados projetos básicos e complementares
para ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário, que estão em andamento, no
valor de R$ 273.893,38 (Duzentos e setenta e três mil, oitocentos e noventa e três
reais e trinta e oito centavos), com recursos próprios da Concessionária prestadora
de serviços.
Segundo o PMSB, estão previstos alguns investimentos para o sistema
de esgotamento sanitários nos próximos anos, sendo os seguintes:


2022: 6.000 metros de rede coletora de esgoto com 285 ligações,
com valor estimado em R$ 1.100.000,00 (Um milhão e cem mil
reais). (Obra iniciada em julho de 2017)



2023: 6.000 metros de Rede Coletora de Esgoto e 240 Ligações
prediais de Esgoto, com valor estimado em R$ 1.200.000,00 (Um
milhão e duzentos mil reais).

 Drenagem Pluvial

Segundo o PMSB, o município possui 35,37 km de galerias de águas
pluviais, em ruas pavimentadas. As ruas com revestimento primário (cascalhamento)
não contam com galeria de águas pluviais, existindo apenas nas travessias de ruas.
A ampliação da infraestrutura tem sido executada de forma concomitante
com o avanço da pavimentação e, de forma isolada, para atendimento de eventuais
pontos de erosão, alagamentos ou outros fatores decorrentes da expansão urbana.
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A operação do sistema de drenagem urbana, principalmente no que se
refere à limpeza de bocas de lobos e galerias de águas pluviais, necessárias ao
perfeito funcionamento do sistema de drenagem, é realizada por equipe própria.
 Sistema de limpeza urbana e coleta de resíduos sólidos

Segundo o PMSB, o município de Chopinzinho atua diretamente no
gerenciamento dos resíduos sólidos urbanos, efetuando a coleta de resíduos sólidos
urbanos composto por resíduos domésticos e comerciais (equiparados a
domésticos) e a destinação final de acordo com a legislação ambiental.
A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e a Secretaria de Urbanismo
atuam na execução dos serviços de gerenciamento de resíduos sólidos urbanos da
coleta á disposição dos resíduos disponibilizando pessoal e equipamentos próprios
ou, na falta ou indisponibilidade de recursos humanos ou infraestrutura, efetua a
contratação de serviços de terceiros. No gerenciamento da destinação final dos
resíduos sólidos recicláveis, conta com a parceria de 3 empresas ME formalizadas
por pessoas que atuavam na coleta seletiva nas ruas e hoje empregam 10
funcionários.
Em regra, os serviços de coleta, transporte e operação do aterro são
realizados com pessoal e equipamentos próprios, a separação de resíduos sólidos
recicláveis não é feita adequadamente nas residências, porém são previamente
separados totalmente e prensados para comercialização. A coleta seletiva (orgânico
e reciclável) é realizada diariamente de segunda-feira a sábado de acordo com
escala e frequência prevista por bairros.
Os serviços de varrição urbana são realizados na área central diariamente
com pessoal terceirizado.
O aterro sanitário está localizado na comunidade rural da Campina a 6 km
do centro urbano do município, em uma área total de 30.000 m². A abertura de valas
e demais movimentos de terra são realizados com equipamentos próprios da
administração municipal. A impermeabilização das valas é feita com geomembrana
em PEAD 1,0 mm.
Atualmente, o aterro sanitário possui capacidade para atendimento até o
ano 2020. Mantendo-se e melhorando-se os níveis atuais de reciclagem pode-se
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ampliar em mais 5 anos, ou seja, até 2025. A partir dessa data a solução será de
adquirir nova área.
 Sistema Viário
O Sistema Viário de Chopinzinho é regido pela Lei nº 2.107/2006 – de 12
de dezembro de 2.006, essa tem por fundamento hierarquizar as vias conforme suas
funções dentro do sistema viário e também determina como serão implantadas as
novas vias e suas dimensões.
As vias do Município de Chopinzinho, de acordo com a sua classificação,
têm as seguintes funções:
Vias Centrais – são as vias internas ao trapézio central, caracterizada
como integrantes da área central da cidade, com preferência para as vias de sentido
Oeste/Leste.
Vias Arteriais – são as vias destinadas à ligação entre os principais
bairros, para a distribuição dos maiores fluxos, definidas como principais vias de
comércio e serviços.
Vias Coletoras – são as vias que fazem ligação entre bairros, coletando
e distribuindo o tráfego local e de passagem, abrigando os itinerários das linhas de
transporte coletivo.
Vias Locais – são as vias que permitem o acesso às propriedades
privadas ou a áreas de atividades específicas.
Via de Pedestres – são as vias destinadas à circulação exclusiva de
pedestres.
Vias de Contorno – são as vias que direcionam o tráfego de carga para
as rodovias que dão acesso ao município.
Ciclovias – são as vias destinadas à circulação exclusiva de bicicletas.
A figura a seguir demonstra a distribuição dessas vias na Sede Urbana de
Chopinzinho, nessa ficam evidenciadas as funções de cada tipo da via, pois é
perceptível que as vias coletoras ligam internamente os bairros, as vias centrais se
localizam na área comercial do município e as arteriais são as vias mais robustas
que ligam o centro aos bairros, já a ciclovia localizada à leste liga a malha urbana a
uma área industrial do município, por onde circulam muitos trabalhadores.
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Figura 1.19 - Mapa do Sistema Viário de Chopinzinho - PR.

Fonte: Prefeitura Municipal, 2017.
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A descontinuidade no traçado das vias é um problema recorrente em
muitos municípios, isso atrapalha a fluidez e mobilidade, também identificado em
algumas vias de Chopinzinho, principalmente em novos loteamentos e loteamentos
irregulares. O que é agravado pela falta de legislação pertinente, que apesar de citar
as dimensões necessárias, a Lei do Sistema Viário não aborda em nenhum de seus
artigos a necessidade de continuidade do sistema viário existente, como requisito
básico para aprovação de novos loteamentos.
Outro fator mencionado pela Equipe Técnica Municipal é a existência de
vias não pavimentadas na área urbana. A Lei do Sistema Viário menciona em seu
Art.14 a obrigatoriedade do loteador implantar as vias de acordo com a
hierarquização do sistema, porém essa não aborda a obrigatoriedade dessas vias
serem pavimentadas e o tipo de material utilizado para tal.
Os gráficos a seguir mostram alguns dados sobre os materiais utilizados
nas vias em Chopinzinho, segundo o Departamento de Obras da Prefeitura
Municipal, atualmente cerca de 26% das vias são pavimentadas com pavimento
poliédrico, 69% de pavimento asfáltico e apenas 5% de ruas de chão, ainda assim
percebe-se que não há uma padronização no tipo de asfaltamento utilizado e foram
identificados loteamentos mais recentes com pavimento poliédrico, pois não há uma
exigência sobre o tipo de material a ser utilizado na pavimentação dos novos bairros,
fator que se agrava, pois não há galerias pluviais nas ruas pavimentadas com
material poliédrico.
Gráfico 1.4 - Pavimentação Urbana Atual de Chopinzinho - PR.

Fonte: Prefeitura Municipal, 2017.
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As ruas a pavimentar no sistema viário de Chopinzinho estão
principalmente localizadas no loteamento Novo Horizonte, ao sul do bairro São José,
esse loteamento é recente (2016), fato esse que reforça a necessidade de se cobrar
a pavimentação asfáltica e estruturas urbana nas vias, como drenagem pluvial, por
parte dos empreendedores, pois a criação de estruturas onera os gastos da
Prefeitura Municipal.

Figura 1.20 - Pavimentação das vias em Chopinzinho - PR.

Fonte: Prefeitura Municipal, 2017.

As

vias

rurais,

tem

como

principal forma

de

pavimentação

o

cascalho/terra, segundo a Secretaria de Planejamento do município, as vias rurais
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se encontram em bom estado de conservação, assim como as pontes dessas vias.
Devido às características de relevo supracitadas, é importante a manutenção dos
projetos de contenção de água nas encostas, com medidas conservacionistas de
solo.

Figura 1.21 - Pavimentação das Vias em Chopinzinho - PR.

Fonte: Prefeitura Municipal, 2017.

1.3.2 EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Para o entendimento sobre a amplitude e qualidade dos serviços e
equipamentos públicos, foram feitas entrevistas, visitas técnicas e mapeamento das
unidades públicas, em colaboração com a Equipe Técnica Municipal, Equipe de
Coordenação e colaboradores da Prefeitura Municipal, responsáveis por cada setor
analisado.
Dessa maneira foram analisados os dados dos setores de Obras,
Transporte, Saúde, Educação e Esporte/Lazer, em conjunto com os departamentos
e secretarias analisadas, apontando principalmente os pontos mais relevantes
(positivos e negativos) de cada setor.
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 OBRAS

O setor responsável pelas obras e serviços ligados a manutenção da
infraestrutura urbana é o Planejamento. O Setor conta com engenheiros e arquitetos
e realiza um mapeamento e fiscalização constante de todas atividades ligadas as
infraestruturas urbanas.
A tabela a seguir demonstra as características dos serviços, enfatizando
os pontos positivos a serem mantidos pelo setor e os pontos negativos, encarados
como uma demanda para o serviço analisado.

Tabela 1.4 - Pontos positivos e negativos no setor de Obras em Chopinzinho PR.
Pontos relevantes dos serviços
Positivos

Negativos

Há legislação pertinente para a implantação
de infraestruturas urbanas nos novos
loteamentos

Existem loteamentos recentes sem pavimentação e
galerias pluviais.

Existem projetos e recursos previstos para a
implantação de rede de esgoto no bairros:
Verdi e Cristo Rei, e existe a previsão de
ampliação de rede no Loteamento Menino
Deus, dependendo tão somente de convênio
com a Sanepar.
Legislação que a execução de calçada por
parte do proprietário do terreno para emissão
de Habite-se
Existe projeto para projeção de ampliação de
rede pluvial e adequação da rede existente,
além da intervenção do poder público na
adequação de leito de rio.
O departamento de planejamento exige dos
novos loteamentos para aprovação que
sejam aplicadas a legislação de Uso e
Ocupação do Solo Urbano e Sistema Viário
para novos parcelamentos.

Não há um padrão no material de pavimentação das
vias urbanas.

Limitação financeira para manutenção das vias.

Inexistência de drenagem pluvial em algumas vias.

Não há levantamento sobre a porcentagem de vias
rurais pavimentadas.
Falta de regulamentação para a construção de
calçadas.
Não há informações sobre o percentual de cobertura
da rede de drenagem pluvial.
Problemas ligados à drenagem pluvial: Regiões
habitacionais antigas com rede pluvial não adequada;
expansão urbana que ocorreu sem a devida previsão
de escoamento de águas pluviais, ocasionando
problemas em áreas mais antigas; falta de
manutenção; falta de planejamento de expansão de
rede pluvial por falta de mapeamento das áreas
existentes.
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Falta de mão-de-obra especializada no quadro de
servidores para execução dos serviços e falta de
material para execução de eventuais serviços de
manutenção.
Fonte: Prefeitura Municipal, 2017.

 Saúde

Os serviços de saúde são organizados na administração municipal pela
secretaria de saúde. O serviço é prestado de forma satisfatória para a população
local, dividido entre ações da própria administração e de empresas terceirizadas.
As unidades municipais totalizam 19 unidades de atendimento divididas
em: 14 UBS, 1 Clínica de Fisioterapia, 1 Academia de Saúde, Vigilância Sanitária e
um Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas – CAPS. Há ainda as unidades
conveniadas ao SUS, porém a Prefeitura Municipal, não informou a quantidade e
quais são essas.
As unidades de saúde funcionam de acordo com as diretrizes do SUS e a
Lei Federal nº 8080 de 1990, atendendo em horários entre as 7h30min -11h30min e
das 13h – 17h.
Quanto às ações da Vigilância Sanitária essas se dirigem geralmente ao
controle de bens, produtos e serviços que oferecem risco à saúde da população,
como alimentos, produtos de beleza, cosméticos e medicamentos. Também, realiza
a fiscalização de serviços de interesse da saúde, como: escolas, hospitais, clubes,
academias, parques e centros comerciais.
Existe também no município a Vigilância Epidemiológica, que contribui
aos serviços de saúde através de orientações técnicas aos profissionais da saúde,
no reconhecimento das principais doenças de notificação compulsória além de
notificá-las,

na

prevenção

de

doenças

e

agravos

transmissíveis

e

não

transmissíveis, na atualização de ocorrências de doenças e agravos, no
reconhecimento de fatores que acondicionam em certa área geográfica ou
população a determinadas doenças e na organização e planejamento das ações de
saúde.
Segundo a Prefeitura Municipal, as principais causas de morbidade
hospitalar foram 411 internamentos por doenças de do aparelho respiratória, sendo
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que 70 na faixa etária entre os 70 e 79 anos, 54 na faixa etária dos 60 aos 69 anos e
52 na faixa etária de 80 ou mais anos de idade.
São ofertados variados tipos de atendimentos, tanto pelas unidades
públicas como as conveniadas ao SUS, como: consultas, vacinas, coleta de
preventivo, teste do pezinho, teste da mãezinha, atendimento odontológico,
atendimento para hipertensos e diabéticos, saúde mental, academia da saúde,
ginecologia, pediatria, obstetrícia, cardiologia, ortopedia, visitas domiciliares, teste
rápido para doenças venéreas e acompanhamento das famílias ligada ao programa
Bolsa Família.
As figuras a seguir mostram algumas das unidades de saúde do
Município de Chopinzinho.

Figura 1.22 - Vigilância Sanitária.

Fonte: Líder Engenharia e Gestão de Cidades, 2017.
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Figura 1.23 - USF Frei Vito.

Fonte: Líder Engenharia e Gestão de Cidades, 2017.

Figura 1.24 - Secretaria Municipal de Saúde: Localizados Consultório Odontológico, Farmácia
Municipal, Consultório Odontológico e outros atendimentos municipais.

Fonte: Líder Engenharia e Gestão de Cidades, 2017.
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Figura 1.25 - Centro de Atenção Psicossocial.

Fonte: Líder Engenharia e Gestão de Cidades, 2017.

Figura 1.26 - USF Nossa Senhora Aparecida.

Fonte: Líder Engenharia e Gestão de Cidades, 2017.

72

Plano Diretor Municipal
Prefeitura Municipal de Chopinzinho – PR
Análise Temática Integrada
Figura 1.27 - Unidade do SAMU.

Fonte: Líder Engenharia e Gestão de Cidades, 2017.

Figura 1.28 - Policlínica Chopinzinho.

Fonte: Líder Engenharia e Gestão de Cidades, 2017.
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Figura 1.29 - Clínica Municipal de Fisioterapia

Fonte: Líder Engenharia e Gestão de Cidades, 2017.

Figura 1.30 - Academia da Saúde.

Fonte: Líder Engenharia e Gestão de Cidades, 2017.

 Educação
A Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes de Chopinzinho é a
responsável pela administração desse serviço no município, que conta também com
outras instituições para a prestação deste, como o Estado do Paraná e APAE,
atendendo alunos em todos os níveis da educação: Fundamental, Médio, EJA,
Educação Especial, Profissionalizante e Superior.
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São 26 estabelecimentos de Ensino atendendo educação infantil e ensino
fundamental, destes 02 (duas) escolas indígenas, 01 particular, 01 de Educação
Especial (APAE).
Os estabelecimentos escolares atendem as modalidades de educação infantil
(creche e pré-escola), ensino fundamental – anos iniciais e finais, ensino médio,
educação especial e educação de jovens e adultos (EJA e CEEBJA).
A

Educação

Municipal

conta

ainda

com

várias

parcerias

para

o

desenvolvimento de projetos e programas nas escolas: Parceria com o Banco do
Brasil, através do Projeto AABB Comunidade, Banco CRESOL, Polícia Militar –
Patrulha Escolar através do Projeto PROERD, SEBRAE Projeto Empreendedorismo,
CTR3 – Projeto Meio Ambiente e demais parcerias com as secretarias de saúde,
assistência social, Agricultura, trabalhando temas voltados a educação
Segundo a Secretaria Municipal de Educação, os estabelecimentos de
ensino estão adaptados às questões de acessibilidade universal possuem rampas,
instalações sanitárias e dimensões mínimas a pessoas com deficiência física.
Porém, alguns estabelecimentos necessitam de melhorias nas instalações físicas,
reformas e pintura dos prédios. Há a necessidade de novas vagas para suprir a
demanda de educação infantil – Creche, porém com a conclusão do Proinfância será
sanada a demanda no meio urbano.

75

Plano Diretor Municipal
Prefeitura Municipal de Chopinzinho – PR
Análise Temática Integrada
Tabela 1.5 - Estabelecimentos Municipais de Educação.
DENOMINAÇÃO/ESTABELECIMENTOS
1. Centro Municipal de Educação Infantil Criança
Esperança
2. Centro Municipal de Educação Infantil Primeiros
Passos
3. Centro Municipal de Educação Infantil Recanto
Feliz

Modalidade
de Ensino

PERÍODO

Creche e Préescola
Creche e Préescola
Creche e Préescola
Creche e Préescola

Integral

5. Escola Municipal Tasso Azevedo da Silveira

Pré-escola e
Fundamental

Matutino e
Vespertino

6. Escola Municipal Coronel Santiago Dantas

Pré-escola e
Fundamental

Matutino e
Vespertino

7. Escola Municipal Presidente Tancredo Neves

Pré-escola e
Fundamental

Matutino,
Vespertino

8. Escola Municipal de Excelência

Pré-escola e
Fundamental

Integral

9. Escola Rural Municipal Nilo Peçanha

Pré-escola e
Fundamental

Matutino e
Vespertino

10. Escola Mun Maria Evanira Silvério

Pré escola e
fundamental

integral

4. Centro Municipal de Educação Infantil Cristo Rei

Integral
Integral
Integral

Matutino e
Vespertino

11. Escola R. Municipal Presidente Costa e Silva

Pré-escola e
Fundamental

12. Escola R. Mun. Visão do Futuro

Pré-escola e
Fundamental

Matutino e
Vespertino

13. Escola Rural Municipal Angelica Dalla Costa
Battistuz

Pré-escola e
Fundamental

Matutino e
Vespertino

14. Escola Rural Mun. Mario Bettega

Pré-escola e
Fundamental

Matutino e
Vespertino

15. Colégio Bom Jesus

Creche, PréEscolar,
Fundamental e
Médio

Matutino e
Vespertino

16. Escola Estadual Indígena Jykre Tãg

Pré-Escolar e
Fundamental

Matutino e
Vespertino

17. Escola Estadual Indígena Verá Tupã

Pré-Escolar e
Fundamental

Matutino e
Vespertino

18. Colégio Estadual José Armim Matte

19. Colégio Estadual Nova Visão

20. CEEBJA

Ens.
Fundamental,
Médio e
Profissionaliza
nte
Ens.
Fundamental,
Médio e
Profissionaliza
nte
Ensino
fundamental e

Matutino,
vespertino e
noturno

Matutino,
vespertino e
noturno
Vespertino
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médio

e Noturno

Ensino
fundamental e
médio
Ensino
fundamental e
médio
Ensino
Fundamental e
Médio

Matutino e
Vespertino

24. Escola Estadual Tereza Furigo

Educação
Especial

Matutino e
Vespertino

25. E.E. Linha Aparecida

Ensino
fundamental

Matutino e
vespertino

26. E.E. São Luiz

Ensino
fundamental

Matutino e
vespertino

21. Colégio Estadual Cely T. Grezzana

22. Colégio Estadual João Paulo I

23. Colégio Estadual Santa Inês

Matutino e
Vespertino
Matutino e
Vespertino

Fonte: Prefeitura Municipal, 2017.

Atualmente, são 470 alunos matriculados nas creches de Chopinzinho,
506 em Pré-escola, 1.431 em Ensino Fundamental nos anos iniciais, 1.410 nos anos
finais do Ensino Fundamental e 908 alunos no Ensino Médio ou Profissionalizante.
As Tabelas abaixo demonstram a evolução do número de matrículas nos últimos
anos, nota-se que houveram acréscimos no número de matrículas nas creches, Préescola e Ensino Fundamental nos anos finais e um decréscimo no Ensino Médio e
Profissionalizante e Ensino Fundamental nos anos iniciais.

Tabela 1.6- Número de alunos matriculados nas creches em Chopinzinho.
2013
2014
2015
2016
2017
ENTIDADE
Nºde alunos
282
286
338
394
442
Rede munic.
Nºde alunos
36
38
26
34
28
Rede partic.
Total alunos
318
324
364
428
470
Fonte: INEP /MEC

Tabela 1.7 - Número de alunos matriculados na Pré-Escola em Chopinzinho.
ENTIDADE
2013
2014
2015
2016
2017
Nºde alunos Rede 15
16
19
20
30
Estadual
Nºde alunos
401
436
413
410
448
Rede munic.
Nºde alunos
19
46
43
40
28
Rede partic.
Total alunos
435
498
475
470
506
Fonte: INEP /MEC
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Tabela 1.8 - Número de alunos atendidos nos anos iniciais do ensino fundamental na rede
municipal, estadual e na rede particular.
ENTIDADE
2013
2014
2015
2016
2017
Nºde alunos Rede 158
138
121
198
120
Estadual
Nºde alunos
1584
1371
1348
1191
1214
Rede munic.
Nºde alunos
71
83
75
85
97
Rede partic.
Total alunos
1.813
1.592
1.544
1.474
1.431
Fonte: INEP /MEC

Tabela 1.9 - Número de alunos atendidos nos anos finais do ensino fundamental na rede
estadual e particular
ENTID/MATRIC
2013
2014
2015
2016
2017
Rede estadual

1.138

1.257

1.173

1.082

1.333

Rede particular

55

59

65

82

77

Total alunos

1.193

1.316

1.238

1.164

1.410

Fonte: MEC/INEP

Tabela 1.10 - Número de alunos atendidos no ensino médio e profissionalizante na rede
estadual e Particular
2013
2014
2015
2016
2017
ENTID/MATRIC

Est

Part

Est

Part

Est

Part

Est

Part

Est

Par

Ensino Médio

974

19

883

37

810

32

705

30

669

19

Ensino

41

.

60

.

102

193

222

-

220

-

1.015

19

943

37

912

225

927

30

889

19

Profissionalizante/apae

Total alunos
Total alunos/ano

1.034

980

1.137

957

908

Fonte: MEC/INEP

Segundo a Secretaria Municipal de Educação a taxa evasão em
Chopinzinho é em torno de 0,3%, muito pequena se comparada com as médias
estaduais, que são: 2% para Ensino Fundamental e 6,7% no Ensino Médio.
Os Responsáveis pela alimentação escolar são as nutricionistas da
secretaria e as merendeiras. A alimentação escolar é elaborada na cozinha de cada
escola e distribuída pelas merendeiras nos refeitórios. Os alimentos perecíveis são
entregues semanalmente e os não perecíveis são entregues de 3 a 4 remessas ao
ano nas escolas.
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O atendimento às crianças acontece em tempo integral e também de
forma parcial. É utilizado o sistema de cadastro de vagas online, onde a própria
família pode fazer a matrícula, ou solicitar ajuda da direção do CMEI. Os critérios
para a destinação de vagas seguem a seguinte ordem: declaração de trabalho dos
responsáveis pela criança, juntamente com os demais documentos (certidão de
nascimento, comprovante de residência, Cartão do SUS e de vacinação).
Após a criança ser cadastrada, a família aguarda a vaga que será
comunicada via online, ou pelo CMEI (caso a matrícula tenha sido feita pela
direção). O envolvimento dos pais é realizado através de atividades complementares
(reuniões, conversas individuais, atendimentos com especialistas) e festivas.
Quanto aos programas de erradicação do trabalho infantil no município a
Sec. de Assistência Social através dos programas de Convivência e Fortalecimento
de Vínculo, Projeto a Caminho do Futuro e PROJOVEM, atende atualmente cerca
de 164 alunos (7 a 14 anos) e 181 alunos (14 a 18 anos).
É ofertada a modalidade Educação Especial, pela APAE e pela rede
Municipal de Ensino. A APAE atende 115 alunos nos períodos matutino e
vespertino, atende alunos de 0 a 70 anos com projetos específicos na área do
esporte, com profissionais que compõe a equipe pedagógica, como: professores,
terapeuta ocupacional, psicólogo, fonoaudiólogo, fisioterapeuta e assistente social.
Quanto aos cursos profissionalizantes, o Colégio Estadual José Armim
Matte, oferece os cursos de Formação de Docentes (84 alunos) e Técnico
Agropecuário (50 alunos).
Em relação ao Ensino Superior, o município conta com uma IES estadual,
a UNICENTRO, que oferece os cursos de Pedagogia, Administração e Secretariado
Executivo. Além disso os estudantes do município procuram os município próximos
com mais opções de cursos, esses são transportados, 495 acadêmicos, para as
cidades com recursos próprios do município.
Os principais municípios e universidades de destino dos estudantes são:


Pato Branco:

FADEP (cursos de graduação: Administração, Ciências Contábeis, Direito,
Educação Física, Enfermagem, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Engenharia
de Produção, Fisioterapia, Nutrição, Pedagogia, Publicidade e Propaganda,
Psicologia, Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Tecnologia em
Gastronomia);
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UTFPR (cursos de graduação: Engenharia Civil, Engenharia de
Computação, Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica, Administração, Agronomia,
Ciências Contábeis, Química, Letras Português-Inglês, Matemática)
Mater

Dei

(cursos

de

graduação:

Agronomia,

Engenharia

Civil,

Engenharia de Produção, Administração, Arquitetura e Urbanismo, Ciências
Contábeis)


Mangueirinha:

Unilagos (cursos de graduação: Administração, Serviço Social, Artes
Visuais, Pedagogia, Matemática)


Francisco Beltrão:

UNIPAR (cursos de graduação: Administração, Arquitetura e Urbanismo,
Ciências Biológicas, Ciências Contábeis, Estética e Cosmética, Direito, Educação
Física,

Enfermagem,

Engenharia

Civil,

Farmácia,

História,

Nutrição,Odontologia,Sistemas de Informação)
UNISEP (cursos de graduação: Administração, Ciências Contábeis,
Engenharia Civil, Engenharia de Produção, Farmácia, Fisioterapia, Odontologia,
Sistemas de Informação)
CESUL (curso de graduação em Direito)
UTFPR (cursos de graduação: Engenharia de Alimentos, Engenharia
Ambiental, Engenharia Química, Informática)


Dois Vizinhos

UNISEP (cursos de graduação Administração, Agronomia,

Ciências

Contábeis, Direito, Educação Física, Engenharia Ambiental, Farmácia, Fisioterapia,
Medicina Veterinária, Sistemas de Informação.
UTFPR (cursos de graduação: Engenharia Florestal, Engenharia de
Bioprocessos e Biotecnologia, Agronomia, Engenharia de Software, Zootecnia,
Licenciatura em Ciências Biológica, Licenciatura em Educação do Campo)


Coronel Vivida

UNICENTRO (cursos de graduação: Letras Português/Inglês, História)
Há ainda no município polos que ofertam a graduação a distância como
FACINTER, CENSUPEG, Instituto Prisma, Faculdade São Braz, entre outros que
ofertam também Pós-Graduação, e Cursos Profissionalizantes atendendo em torno
de 800 alunos.
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Através das análises e entrevistas realizadas com os técnicos da
Secretaria de Educação do município, além de situações supracitadas, foi possível
identificar alguns pontos positivos e negativos desse serviço, que foram organizados
na tabela a seguir.
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Tabela 1.11 –Pontos positivos e negativos dos serviços de Educação.
Pontos relevantes dos serviços
Positivos
Negativos
Transporte para alunos do Ensino Superior Falta especialistas nos CMEIS (Psicóloga e
que estudam em outros municípios.
Fonoaudióloga) para educação especial.
Oferta de Ensino Superior e Pós Graduação Alta Rotatividade de professores, especialmente nas
presencial e à distância no município.
salas de recursos mulfuncionais.
Demora no agendamento de crianças que estão em
Parcerias para o desenvolvimento de
processo de avaliação psicoeducacional
projetos e programas nas escolas
(Neurologista e Psiquiatra).
Falta de veículos para visitação nas escolas
Baixa evasão escolar.
(especialistas e equipe pedagógica da Secretaria de
Educação).
Falta de cintos de segurança nos ônibus escolares e
Os estabelecimentos oferecem os serviços
acessórios adequados às crianças da educação
em horários variados.
infantil e excesso de crianças.
Existem demandas nas estruturas das escolas, como:
ampliação de espaços, reformas gerais, reformas nas
Existe atendimento na modalidade EJA e
coberturas, pinturas internas e externas, infiltrações
Educação Espacial.
em paredes e pisos, reformas em banheiros,
parquinhos (construção e manutenção, aquisição de
brinquedos).
Existem programas para erradicação do
trabalho infantil.
A alimentação dos alunos é feita por
Nutricionistas.
Números adequados de profissionais para
atender os alunos.
Fonte: Prefeitura Municipal, 2017.

Em visita técnica foram visitadas algumas estruturas utilizadas no ensino
em Chopinzinho, foi possível perceber que o município conta com várias estruturas
voltadas para todas as modalidades de ensino, além disso, essas encontram em
bom estado de conservação, apesar de algumas precisarem de reparos pontuais.
Foi analisado também as condições de acessibilidade, a qual praticamente todas
estão em dia quanto a este fator. De maneira geral, pode-se concluir que as
estruturas utilizadas no ensino estão em boas condições de uso, sendo necessário
somente manter essa qualidade ao longo de período de planejamento, as imagens a
seguir demonstram algumas estruturas visitadas.
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Figura 1.31 - CEEBJA de Chopinzinho.

Figura 1.32 - CMEI Cristo Rei.

Fonte: Líder Engenharia e Gestão de Cidades, 2017.
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Figura 1.33- Construção da CMEI Coronel Shantiago Dantas.

Fonte: Líder Engenharia e Gestão de Cidades, 2017.

Figura 1.34 - CMEI Recanto Feliz .

Fonte: Líder Engenharia e Gestão de Cidades, 2017.
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Figura 1.35 - CMEI Primeiros Passos.

Fonte: Líder Engenharia e Gestão de Cidades, 2017.

Figura 1.36 - Escola Municipal Maria Elvanira Silvério.

Fonte: Líder Engenharia e Gestão de Cidades, 2017.
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Figura 1.37 - Escola Municipal Coronel Santiago

Fonte: Líder Engenharia e Gestão de Cidades, 2017.

Figura 1.38 - Colégio Estadual Nova Visão.

Fonte: Líder Engenharia e Gestão de Cidades, 2017.
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Figura 1.39 - Colégio Estadual José Armim Matte

Fonte: Líder Engenharia e Gestão de Cidades, 2017.

Figura 1.40 - CMEI - Criança Esperança.

Fonte: Líder Engenharia e Gestão de Cidades, 2017.
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Figura 1.41 - Escola Municipal Prof. Thereza Furigo – Educação Especial.

Fonte: Líder Engenharia e Gestão de Cidades, 2017.

Figura 1.42 - Escola Municipal Bugre.

Fonte: Líder Engenharia e Gestão de Cidades, 2017.
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Figura 1.43 - Escola Municipal Tasso Azevedo da Silveira

Fonte: Líder Engenharia e Gestão de Cidades, 2017.

Figura 1.44 - Unidade da UNICENTRO - Ensino Superior.

Fonte: Líder Engenharia e Gestão de Cidades, 2017.
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Figura 1.45 - Unidade de EAD - UNINTER - Pós-graduação à distância.

Fonte: Líder Engenharia e Gestão de Cidades, 2017.

 Esportes/Lazer/Cultura
Em relação aos serviços e equipamentos de esporte e lazer, a secretaria
responsável pela administração é a Secretaria Municipal de Educação, Cultura e
Esportes, essa realiza parcerias com outras secretarias para atender a demanda por
lazer e recreação no município, com o objetivo de melhorar a saúde e qualidade de
vida da população.
São desenvolvidas várias atividades no município com o intuito
supracitado, além disso a secretaria trabalha para a representação do Município em
eventos esportivos regionais e estaduais, alguns programas e parcerias feitas em
Chopinzinho ligadas a Esporte/Lazer são:


Projeto de bem com a balança atendendo 6 comunidades do
interior e 1 grupo na cidade (parceria com a Sec. de saúde)



Ginastica na academia da saúde atendendo mulheres do município
(parceria com a Sec. de Saúde)



Ginastica para a terceira idade realizada uma vez na semana no
bairro nossa senhora aparecida



Escolinhas de
atendendo

treinamento de futsal/futebol/voleibol/handebol

crianças

adolescentes

e

adultos

em

horários

diferenciados de segunda-feira à sábados.
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Voleibol

adaptado

a

terceira

idade

atendimentos

duas

vezes/semana


Atendimentos aos alunos do tempo integral com as modalidades
de futsal e handebol nas escolas.



Apoio as equipes dos veteranos e força livre de futebol.



Equipe de bocha e futsal feminino representando o município em
jogos oficiais do estado do paraná.

A população rural também conta com atividades ligadas a esses serviços,
como o Campeonato de Futebol de Sete, realizado em campos de futebol o interior e
o programa de Bem com a Balança, com acompanhamento em atividades de
ginástica e nutricional em todas as UBS do interior.
Cabe mencionar que existem várias Academias da Terceira Idade
espalhadas pelas praças em Chopinzinho, os aparelhos estão em boas condições
necessitando ter sua manutenção mantida, além de iniciativas para a população
utilizá-las e evitarem o vandalismo.
A população local tem uma identificação muito forte com os esportes em
equipes, principalmente futsal, futebol e voleibol. Essa identificação é potencializada
devido ao grande número de ginásios de esporte espalhados pela cidade, dos quais
muitos tem terceirizada o direito de uso e são utilizados por grupos dos bairros para
a prática de esportes.
Os centros comunitários são pontos de encontro da população e esses
são geralmente utilizados também para a prática de esportes e ou eventos de lazer
e recreação, como festas juninas e eventos tradicionais da região, porém foi
identificado em visita técnica que muitos desses centros encontram-se abandonados
e com alto grau de deterioração, inclusive em um desses centros há uma cancha de
bocha e parquinho que estão abandonados.
O centro de eventos do município é um local específico para a realização
de eventos e festividades regionais, porém este está sem uma agenda definida, o
espaço é atualmente aproveitado para a realização esporádica de leilões de gado.
Em um passado recente o local abrigava as festas municipais como o aniversário do
Município.
Quanto ao estímulo cultural da população local, foi possível verificar
alguns equipamentos utilizados para tal, como por exemplo, a Casa da Cultura, onde
fica localizado o Museu e a Biblioteca Municipal, com acervos sobre a cultura e
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tradição da região. O Anfiteatro também é utilizado em eventos esporádicos como
peças teatrais, shows humorísticos e eventos escolares, porém não há uma agenda
cultural definida para o município.
Foi possível realizar um levantamento de alguns pontos relevantes dos
serviço ligados à Esporte/Lazer/Cultura, que estão organizados na tabela a seguir.

Tabela 1.12 - Pontos relevantes dos serviços e equipamentos de Esporte/Lazer/Cultura
Pontos relevantes dos serviços
Positivos

Negativos

Existem programas que estimulam a prática
esportiva no município.

Falta de manutenção de algumas estruturas, como:
Ginásios de esporte e Academia da Terceira Idade.

Os equipamentos de uso público estão
espalhados pelos bairros e área rural.
Área Rural conta com programas para lazer
e recreação.

Alguns centros comunitários estão em situação de
abandono.

Identificação da população com esportes
coletivos.

Falta uma agenda cultural definida pela Secretaria.
Falta de utilização do Centro de Eventos Municipal.

Estímulos culturais através de peças teatrais
e eventos esporádicos.
Fonte: Prefeitura Municipal, 2017.

Em algumas estruturas visitadas juntamente com a Equipe Técnica
Municipal, foi possível verificar que algumas delas, como os Ginásios e as
Academias da Terceira Idade, necessitam de manutenção, estas devem ser
realizadas periodicamente, pois podem gerar problemas aos usuários. As imagens
que seguem são algumas das estruturas utilizadas para Esporte/Lazer e Recreação.
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Figura 1.46 - Campo de Futebol - Área Urbana.

Fonte: Líder Engenharia e Gestão de Cidades, 2017.
Figura 1.47 - Casa da Cultura Professor Bráulio Sauer - Museu e Biblioteca.
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Figura 1.48 - Centro Comunitário abandonado.

Fonte: Líder Engenharia e Gestão de Cidades, 2017.

Figura 1.49 - Centro de Convivência Abandonado.

Fonte: Líder Engenharia e Gestão de Cidades, 2017.
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Figura 1.50 - Centro Comunitário e Praça.

Fonte: Líder Engenharia e Gestão de Cidades, 2017.

Figura 1.51 - Centro de Eventos.

Fonte: Líder Engenharia e Gestão de Cidades, 2017.
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Figura 1.52 - Centro Comunitário abandonado.

Fonte: Líder Engenharia e Gestão de Cidades, 2017.

Figura 1.53 - Cancha de Bocha abandonada em Centro Comunitário.

Fonte: Líder Engenharia e Gestão de Cidades, 2017.

96

Plano Diretor Municipal
Prefeitura Municipal de Chopinzinho – PR
Análise Temática Integrada
Figura 1.54 - Campo sintético no Estádio Municipal.

Fonte: Líder Engenharia e Gestão de Cidades, 2017.

Figura 1.55 - Ginásio de Esportes Cristo Rei.

Fonte: Líder Engenharia e Gestão de Cidades, 2017.
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Figura 1.56 - Ginásio de Esportes Frei Vitu.

Fonte: Líder Engenharia e Gestão de Cidades, 2017.

Figura 1.57 - Ginásio de Esportes São Cristovão.

Fonte: Líder Engenharia e Gestão de Cidades, 2017.

2. CAPACIDADE DE SUPORTE AMBIENTAL E INFRAESTRUTURAS
2.1.

USO E OCUPAÇÃO DO SOLO ATUAL VERSUS AS CAPACIDADES DE
SUPORTE AMBIENTAL E DE INFRAESTRUTURAS
Foi possível verificar que o Uso e Ocupação do Solo Urbano em

Chopinzinho é determinado por legislação vigente elaborado em 2006, fora
atualizado e sofreu alterações ao longo desses 10 anos, necessitando então de uma
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revisão completa, pois ao ser atualizado de forma parcial pode ocorrer algumas
incongruências.
Como pode-se atestar com os levantamentos realizados Chopinzinho está
inserido em uma área na qual as características ambientais são fatores decisivos
para economia e ocupação do território municipal. Os 222 km² de remanescentes
mostram uma necessidade de amparar legalmente essas reservas, pois essas são
importantes para a manutenção do clima e do ciclo hidrológico local, garantindo
assim ao município um desenvolvimento ecologicamente sustentável.
O Zoneamento do Uso e Ocupação do Solo atual está atualizado e podese analisar que as áreas não ocupadas pela malha urbana (Sul e Leste) estão
zoneadas parte como Zona de Expansão Urbana e parte no estremo leste do
Perímetro Urbano como Zona Industrial. Caso futuramente a malha urbana alcance
essa Zona Industrial, poderão ser necessárias ações para mitigar os possíveis
impactos quanto a industrialização próxima às moradias, criando assim, nas áreas
de contato com a Zona de Expansão Urbana, uma faixa para industrias leves, sem
impactos que incomodem e prejudiquem a saúde dos futuros moradores dessa área.
O perímetro urbano da sede ocupa uma área extensa, ampliada à leste e
ao sul da malha urbanizada, sendo assim, entende-se que não são necessárias
ampliações nesse perímetro para os próximos 10 anos.
O sistema viário e infraestruturas urbanas devem acompanhar o
crescimento urbano nas Zonas de Expansão, sendo importante ter uma legislação e
fiscalização quanto à construção dessas nos empreendimentos vindouros, para que
o planejamento seja viável aos cofres públicos. Outro fator importante para novos
parcelamentos do solo urbano é o respeito quanto à destinação de lotes ao poder
público para a criação de escolas, praças, UBS, entre outras estruturas necessárias
para o bem público.
Na figura abaixo pode ser analisada a ocupação da malha urbana atual
frente ao atual perímetro urbano, a área do PU é igual a aproximadamente 14,5 km²,
já a Mancha Urbana da sede ocupa aproximadamente 5,01 km², sendo assim, temos
9,48 km² de área urbana ociosa dentro do perímetro urbano.
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Figura 2.1 - Mapa comparativo entre Perímetro Urbana e a Mancha Urbana em Chopinzinho.

Fonte: Prefeitura Municipal, dados trabalhados pela Líder Engenharia e Gestão de Cidades.
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Os equipamentos de saúde foram mapeados com a finalidade de
determinar a abrangência de atendimento desses, segundo metodologia definida
pela empresa contratada. Dessa forma foram definidos raios de abrangência para
tais equipamentos, seguindo a influência local, municipal ou regional de cada, foi
determinado um raio de 500 metros para UBS e 300 metros para clínicas de
atendimentos específicas, como a Clínica Municipal de Fisioterapia, pode-se
observar que os equipamentos de saúde são mais próximos a área central, fazendo
com que os bairros mais afastados em todos os sentidos geográficos, fiquem fora do
raio de abrangência das UBS, sendo assim os habitantes necessitam deslocarem-se
muito para ter acesso aos serviços.
Faz-se necessário a implantação de equipamentos de saúde nos bairros
periféricos de Chopinzinho, sendo que para uma possível expansão urbana esse
deverá ser um ponto a ser analisado pelo poder público, pois poderá influenciar na
qualidade do serviço prestado para a população.
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Figura 2.2 – Mapa de Abrangência dos Equipamentos de Saúde de Chopinzinho – PR.

Fonte: Prefeitura Municipal, dados trabalhados pela Líder Engenharia e Gestão de Cidades.
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Foi realizado o mesmo trabalho para os equipamentos de educação do
município, sendo que para estes foram atribuídos abrangência de um raio de 250
metros para educação infantil, 500 metros para ensino fundamental, 800 metros
para ensino médio e 1.000 metros para ensino superior.
Os equipamentos de educação seguem uma tendência diferente dos de
saúde, pois são mais espalhados pelo Perímetro Urbano do município, sendo que
somente os Bairros Verdi e São José têm uma área considerável sem cobertura
desse serviço, considerando que esses bairros estão em uma das frentes de
expansão urbana, devem receber uma atenção especial em um futuro próximo, com
a possibilidade de instalação de uma unidade escolar, para que os alunos não
precisem de grandes deslocamentos para serem atendidos.
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Figura 2.3 –Mapa de Abrangência dos equipamentos de

Fonte: Prefeitura Municipal, dados trabalhados pela Líder Engenharia e Gestão de Cidades.
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2.2.

EXPANSÃO URBANA VERSUS AS CAPACIDADES DE SUPORTE
AMBIENTAL E DE INFRAESTRUTURAS
De acordo com a análise das características físicas faz-se entender o

contexto físico-natural do terreno que o município em questão está inserido,
entende-se, portanto, que há alguns impedimentos naturais para a expansão
urbana, principalmente ligados a declividade e ocupação de encostas dos morros
próximos à atual área urbana.
Segundo a Lei Federal nº 6.766/79, as áreas acima de 30% de
declividade são consideradas impróprias ao uso residencial, isso devido a sua
instabilidade e maior suscetibilidade à erosão, instabilidade das encostas, além dos
custos quanto à estruturação para urbanização, visto isso, elaboramos um
mapeamento através da reclassificação das declividades urbanas e das áreas em
seu entorno, com a finalidade de localizar as áreas com essas restrições.
Para o mapeamento fora utilizada uma classificação sugerida por Valente
(1996), a qual divide as classes de declividade em 3 possíveis recomendações para
urbanização, conforme a tabela a seguir, foram inclusas as APP como Classe III
(Inapta) a ocupação urbana, pois essas são protegidas pelo Código Florestal e
salvaguardadas de qualquer tipo de uso seja urbano ou rural.

Tabela 2.1 - Classificação de declividades e restrições para urbanização.
Declividade
Classe I

3-15%

Classe II

15 a 30%

Classe III

igual ou superior a 30%

Indicação
Ótimo para ocupação urbana e edificações de habitação
convencionais (APTA)
Embora não sejam áreas totalmente desfavoráveis à ocupação
urbana, poderá exigir a adoção de soluções técnicas (APTAS
com restrições)
Aptidão insatisfatória ao uso residencial, sendo proibido o
parcelamento do solo de acordo com Lei Federal 6766/79,
salvo se atendidas exigências especiais quanto à preservação
do meio físico (INAPTA).
Fonte: VALENTE, 1996.
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Figura 2.4 - Mapa de Restrições à Urbanização segundo Lei Federal 6766/79.

Fonte: NASA/IBGE,2017.

106

PLANO DIRETOR MUNICIPAL
Prefeitura Municipal de Chopinzinho – PR
Análise Temática Integrada

As áreas de encostas com mais de 30% de declividade estão distribuídas
em grande parte do Perímetro Urbano e seu entorno, essas não são áreas aptas a
urbanização e são protegidas por lei, sendo assim, em loteamentos destinados a
uso habitacional ou industrial, para a ocupação dessas é necessário estudo quanto à
viabilidade técnica, atestando as condições do terreno para implantação dos lotes e
construção das edificações, resguardada a estabilidade da encosta, como determina
a legislação pertinente.
Além disso, segundo a Equipe Técnica Municipal, existem áreas sem
infraestrutura de drenagem pluvial, o que pode ser um problema ligado à
característica de relevo, sendo essas estruturas importantes a serem implantadas
nos loteamentos futuros e já consolidados, com atenção maior para as áreas de
Classe II e III, além disso se faz necessária a preservação dos fundos de vale
urbanos, pois esses são fundamentais no escoamento das águas pluviais.
As áreas com maiores ocorrências de declividades acima dos 30% estão
na porção Sul, bairros Frei Vitu e São Genaro, na área ao norte, nos Bairros Nossa
Senhora e São Cristovão. Consequentemente as áreas mais propícias para
expansão urbana de acordo com os aspectos naturais são à leste da malha urbana
como continuação dos bairros Frei Vito e São Sebastião.
Cabe mencionar que a área ao sul da malha não seria completamente
inviável para a expansão, porém essa deverá ser restrita, e com necessidade de
estudos mais apropriados ao relevo. Como as declividades são mais altas, se faz
necessário preservar as encostas com mais de 30% de declividade e adequar as
estruturas urbanas quanto à drenagem pluvial.
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Figura 2.5 – Mapa de áreas propícias para a expansão urbana.

Fonte: Líder Engenharia, 2017.
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2.3.

CONDIÇÕES FUNDIÁRIAS E DE MORADIA
O IBGE, através do Censo Demográfico realiza o levantamento de

algumas condições de moradia dos habitantes brasileiros, ou, dos domicílios que
são classificados como particulares quando destinados à habitação de uma pessoa
ou de um grupo de pessoas cujo relacionamento é ditado por laços de parentesco,
dependência doméstica ou, ainda, normas de convivência.
Tal levantamento permite um panorama das condições das moradias no
município, sendo assim, demonstra-se na tabela a seguir, que 65,95% dos
domicílios estavam localizados na área urbana e 34,05% na área rural. Vale
destacar que os dados do Censo, realizado em 2010, servem para dar uma noção
da realidade do Município, porém essa realidade, nos dias atuais, pode não ser a
mesma retratada a época, devido a constante evolução promovida pelos programas
habitacionais.

Tabela 2.2 - Quantidade de domicílios permanentes Rurais e Urbanos de Chopinzinho.
Domicílios permanentes
Quantidade
%
Urbanos
4.088
65,95
Rurais
2.111
34,05
Fonte: IBGE, 2010.

O acesso a bens duráveis como rádio, televisão, microcomputador, entre
outros estão expostos na tabela a seguir, e podem dar uma noção sobre as
condições de vida nas moradias, como melhor acesso a informação, pode-se
mencionar que a maioria dos domicílios tinha acesso à algum meio de comunicação,
televisão em 94,45% dos domicílios e rádio 93,45%. O destaque negativo ficou por
conta do acesso à Internet, somente 27,49% dos domicílios tinha acesso a esse
importante meio de informação e comunicação. Tais dados são do último censo e
servem para se ter uma noção da realidade, que atualmente pode ser diferente.

Tabela 2.3 - Quantidade de domicílios com existência de alguns bens duráveis em
Chopinzinho.
Bens duráveis

Domicílios

(%)

Rádio

5.789

93,45

Televisão

5.851

94,45

Máquina de lavar roupa

2.331

37,63

Geladeira

6.054

97,74
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Microcomputador

2.187

35,31

Microcomputador - com acesso à internet

1.703

27,49

Total

6.194

100,00

Fonte: IBGE, 2010.

A moradia adequada com um ambiente mais salubre, perpassa também,
pelo material na qual ela está sustentada, podendo assim transmitir mais segurança
e qualidade de vida aos moradores, no sentido de abrigar e acomoda-los. Dessa
maneira, pode-se mencionar que o material das paredes externas é fator
preponderante para o conhecimento das condições das moradias.
No Município de Chopinzinho, segundo Censo 2010, 50,13% dos
domicílios eram feitos de alvenaria com revestimento e 5,77% de alvenaria sem
revestimento,

revestidas

externamente

por

madeira

aparelhada

eram

42,82%conforme, dados disponíveis na tabela a seguir.

Tabela 2.4 - Tipo de material das paredes externas dos domicílios permanentes em
Chopinzinho.
Domicílios permanentes
Quantidade
%
Alvenaria com revestimento
3105
50,13
Alvenaria sem revestimento
357
5,77
Madeira aparelhada
2652
42,82
Taipa revestida
6
0,09
Madeira aproveitada
69
1,11
Outros materiais
5
0,08
Fonte: IBGE, 2010.

A população de Chopinzinho tem grande acesso a informação através
dos meios de comunicação, principalmente através da televisão, apesar de os dados
darem conta que grande parte da população não tem acesso à internet, vale
salientar que os dados são de 2010, sendo que nesses últimos anos houve maior
popularização desse meio de comunicação nos últimos anos.
Em visita técnica fora mencionado pela ETM que existem algumas
ocupações irregulares, algumas dessas foram mapeadas e fotografadas, as
ocupações geralmente ocorrem por falta de habitações para a população mais
carente e muitas vezes estão localizadas em áreas de risco, essas necessitam
passar por um processo de desocupação e ou regularização fundiária.
Além dessas ocupações irregulares, existem loteamentos irregulares,
esses são alguns empreendimentos imobiliários que estão implantados no
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município, porém não passaram por aprovações para tal, esses também necessitam
de um processo para regularização fundiária.
A figura a seguir demonstra a localização dessas ocupações e
loteamentos irregulares, essas estão dispostas nos bairros Nossa Senhora
Aparecida, São Cristóvão e São Sebastião, localizados na área nordeste da malhar
urbana.
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Figura 2.6 - Mapa de Ocupações e Loteamentos Irregulares em Chopinzinho. - PR.

Fonte: Líder Engenharia e Gestão Urbana, 2017.
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Já as figuras a seguir mostram algumas residências dos loteamentos e
ocupações irregulares, nota-se que as casas geralmente são de estrutura simples
com revestimento em madeira ou alvenaria sem acabamento. É possível verificar
que algumas se encontram em áreas bem declivosas o que se torna um risco à
população.
Figura 2.7 - Ocupação Irregular em área declivosa.

Fonte: Líder Engenharia e Gestão Urbana, 2017.

Figura 2.8 - Ocupação Irregular em área declivosa.

Fonte: Líder Engenharia e Gestão Urbana, 2017.
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Figura 2.9 - Ocupação irregular em área de risco declivosa.

Fonte: Líder Engenharia e Gestão Urbana, 2017.

Figura 2.10 - Ocupação Irregular em área de risco declivosa.

Fonte: Líder Engenharia e Gestão Urbana, 2017.
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Figura 2.11 - Ocupação Irregular em áreas de risco à alagamentos.

Fonte: Líder Engenharia e Gestão Urbana, 2017.

Figura 2.12 - Loteamento Irregular.

Fonte: Líder Engenharia e Gestão Urbana, 2017.
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Figura 2.13 - Loteamento Irregular.

Fonte: Líder Engenharia e Gestão Urbana, 2017.

Figura 2.14 - Loteamento irregular em área declivosa.

Fonte: Líder Engenharia e Gestão Urbana, 2017.

2.4.

CONDIÇÕES GERAIS DE ACESSIBILIDADE E MOBILIDADE
O serviço de transporte também é responsabilidade do setor de

Planejamento da Prefeitura Municipal. O transporte público de passageiros é
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terceirizado e o transporte escolar é parcialmente terceirizado e parcialmente
municipal.
O transporte escolar municipal é dividido entre 23 empresas, que
transportam aproximadamente 2.380 alunos do ensino fundamental e médio. Já o
transporte escolar intermunicipal é dividido entre 07 empresas, que transportam
aproximadamente 500 acadêmicos do ensino superior que estudam em cidades
próximas.
A frotas de veículo de Chopinzinho somam 123 veículos no total, segundo
a Prefeitura Municipal, e estão divididos nos setores:


Assoc. Com. Desenv Peq Agr (Três Saltos)



Assoc. de Moradores Estrela Gaucha



Assoc. de Prod. Alto Bugrinho



Assoc. de Prod. Bugre, Invernadinha



Assoc. de Prod. Capitel Santo Antonio



Assoc. de Prod. Fazenda Velha (indígena)



Assoc. de Prod. Invernadinha



Assoc. de Prod. Mato Branco



Assoc. de Prod. Res. Indígena Linha Luiz



Assoc. de Prod. Rurais de São Francisco



Assoc. de Prod. Santa Cruz



Assoc. de Prod. São Luiz



Assoc. de Prod. São Miguel



Associação Casa Familiar Rural



Central do Samu Chopinzinho



Conselho Tutelar



Coordenação Administrativa



CRAS - Bairro Nossa Senhora Aparecida



Defesa Civil - Bombeiros



Divisão de Assistência Social



Divisão de Esportes



Divisão de Fiscalização



Divisão de Obras E Serviços Públicos



Divisão de Viação
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Gabinete do Prefeito



Posto de Saúde Palmerinha



Secretaria de Agricultura



Secretaria de Educação e Cultura



Secretaria de Viação



Unidade Central De Saúde
A tabela a seguir mostra a quantidade e tipos de veículos existentes na

frota municipal, que segundo a Prefeitura consegue atender a demanda dos setores
de administração municipal e os serviços prestados.

Tabela 2.5 - Tipos e quantidade de veículos da frota municipal de Chopinzinho - PR.
CLASSIFICAÇÃO
Quantidade
Ambulância
2
Caminhão
14
Micro-ônibus
1
Motocicleta
1
Motoniveladora
2
Ônibus
8
Outras máquinas e equipamentos agrícolas e rodoviários
33
Outros veículos de tração mecânica e afins
5
Rolo compressor
1
Trator de roda
7
Veículos de Passeio e Utilitários
49
Fonte: Prefeitura Municipal, 2017.

A tabela a seguir demonstra as características dos serviços, enfatizando
os pontos positivos a serem mantidos pelo setor e os pontos negativos, encarados
como uma demanda para o serviço analisado.
Percebe-se que o município tem uma dependência muito grande das
empresas que prestam o serviço de transporte no município, isso pode ser uma
situação que onere os cofres públicos, e seria interessante buscar alternativas para
diminuir a quantidade de empresas terceirizadas.
O problema das rotas e pontos de paradas, poderá ser solucionado se a
secretaria de Planejamento tiver uma atenção maior para o levantamento das rotas
e pontos de parada atuais georreferenciados, tentando através de ferramentas de
geoprocessamento melhorar o entendimento dessas e ampliar a fluidez no transito
através da melhor distribuição das rotas e paradas.
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Tabela 2.6 - Pontos positivos e negativos no serviço de Transporte em Chopinzinho PR.
Pontos relevantes dos serviços
Positivos
Negativos
Existe o transporte coletivo e de
Grande quantidade de empresas encarregadas pelo transporte:
estudantes.
23 ao todo.
Dificuldade para a definição de rotas e pontos de parada que
Não há linhas sobrecarregadas.
não interfiram no trânsito.
Estradas e pontos em bom estado
Falta de pontos de ônibus em algumas paradas, assim como, a
de conservação.
falta de manutenção dos que existem.
Não há campanhas de educação no trânsito.
Não existe legislação que regulamenta as estradas rurais.
Áreas “non aedidicandi” das estradas vicinais ocupadas com
cercas e plantações
Fonte: Prefeitura Municipal, 2017.

2.5.

CAPACIDADE DE INVESTIMENTO DO MUNICÍPIO
A análise da capacidade de investimento do Município abrange o

diagnóstico da situação fiscal e financeira do Município, a identificação dos
responsáveis pela geração de riqueza do Município, fontes de financiamento
próprias e nível de arrecadação tributária municipal, potencialidades de receitas não
ou pouco exploradas, fatores limitadores na arrecadação de receitas municipais e o
exame dos mecanismos complementares de financiamento e sua possibilidade de
uso com base na Lei de Responsabilidade Fiscal.
As finanças públicas compõem o conjunto de ações e problemas que
integram o processo de arrecadação e execução de despesas pela administração
pública e a gestão do patrimônio público. Abrangem todos os atos relativos à
arrecadação de tributos, captação de outros recursos, formulação e execução dos
orçamentos, realização de compras, fiscalização, controle interno e prestação de
contas.
Para que o governo possa realizar políticas de alocação e de realocação
de recursos escassos, torna-se imprescindível a existência de fontes de arrecadação
de recursos necessários ao pagamento da chamada estrutura pública, responsável
pelos estudos e aplicações de políticas econômicas objetivadas na equidade e
crescimento da renda.
De uma forma geral, a teoria das finanças públicas gira em torno da
existência das falhas de mercado que torna necessária a presença do governo, o
estudo das funções do governo, da teoria da tributação e do gasto público. O
objetivo da análise do perfil das finanças municipais é identificar diferenças e
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semelhanças dos diversos elementos de receita, despesa, ativo e passivo em
diferentes grupos de municípios.
Conceitualmente as receitas e despesas públicas são um indicador do
volume e da capacidade de inversão do poder público municipal, o que traz uma
influência direta também sobre a circulação financeira nestas localidades. A
arrecadação, por ser de diversas fontes, varia muito em função da área do
município, da população e das atividades econômicas. As despesas, geralmente,
estarão indexadas às receitas arrecadadas indicando uma constante restrição
orçamentária. Por isso o gestor público deve ter os devidos cuidados na
administração dos recursos no sentido de alocá-los da maneira mais justa e racional
possível.

 Receitas Financeiras
No município de Chopinzinho, como a maioria dos municípios brasileiros,
a receita é composta, fundamentalmente, por Receitas Correntes 1 que exercem
grande influência na arrecadação. No período de 2016, a Receita Corrente Líquida
(R$ 74.063.184,25) teve participação de 93,6% em relação a Receita Total Bruta (R$
79.124.612,67). A Receita de Capital2 (R$ 5.061.428,42) representou apenas 6,4%
da Receita Total Bruta.
A composição das Receitas do Município é formada por uma Receita
Total Bruta de R$ 79.124.612,67, dividida em Receita Corrente de R$ 74.063.184,25
e Receita de Capital de R$ 5.061.428,42, o que corresponde a 93,6% e a 6,4% da
Receita Total Bruta, respectivamente.
A dedução das receitas correntes para formação do Fundo de
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos
Profissionais da Educação - FUNDEB tem objetivo proporcionar a elevação e uma
nova distribuição dos investimentos com a educação, que estarão nos municípios
para atendimento ao Ensino Fundamental e Educação Infantil.

1 Receitas Correntes - Receitas que apenas aumentam o patrimônio não-duradouro do Estado, isto é, que se
esgotam dentro do período anual. Compreendem as receitas tributárias, patrimoniais, industriais e outras de
natureza semelhante, bem como de transferências correntes.
2 Receitas de Capital - receitas que apenas aumentam o patrimônio duradouro do Estado, como, por exemplo, aquelas
provenientes da observância de um período ou do produto de um empréstimo contraído pelo Estado em longo prazo.
Compreendem, assim, a constituição de dívidas, a conversão em espécie de bens e direitos, reservas, bem como a
transferência de Capital.
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A medida provisória nº 339/06, de 28 de dezembro de 2006, específica
que as receitas que comporão o FUNDEB são, entre outras: o FPM, o ICMS, o IPI
exp., o IPVA e o ITR.
Da Receita Corrente, com a dedução de R$ 7.493.047,01, tem-se a
Receita Corrente Líquida de R$ 66.570.137,24.

 Transferências Constitucionais
Segundo a Secretaria do Tesouro Nacional - STN, parcela das receitas
federais arrecadadas pela União é repassada aos Estados, ao Distrito Federal e aos
Municípios. O rateio da receita proveniente da arrecadação de impostos entre os
entes federados representa um mecanismo fundamental para amenizar as
desigualdades

regionais,

na

busca

incessante

de

promover

o

equilíbrio

socioeconômico entre estados e municípios. Cabe ao Tesouro Nacional, em
cumprimento aos dispositivos constitucionais, efetuar as transferências desses
recursos aos entes federados, nos prazos legalmente estabelecidos.
Dentre as principais transferências da União para os Estados, o DF e os
Municípios, previstas no art. 159 da Constituição, destacam-se: o Fundo de
Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE; o Fundo de Participação dos
Municípios - FPM; o Fundo de Compensação pela Exportação de Produtos
Industrializados - FPEX; o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação
Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB; e o Imposto
sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR.
No que se refere às Transferências Constitucionais Estaduais destaca-se
a evolução na arrecadação dos dois principais tributos: Imposto sobre Circulação de
Mercadorias e Serviços - ICMS e o Imposto sobre a Propriedade de Veículos
Automotores - IPVA.
O art. 161 da Constituição Federal estabelece que ao Tribunal de Contas
da União compete calcular e fixar os coeficientes de participação na distribuição de
recursos das referidas repartições tributárias. Compete ainda ao TCU, fiscalizar a
entrega dos recursos aos beneficiários e acompanhar junto aos órgãos competentes
da União a classificação das receitas que dão origem às repartições.
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 Transferências Constitucionais do Governo Federal
Transferências Constitucionais são as parcelas de recursos arrecadados
pelo Governo Federal, transferidas para estados, Distrito Federal e municípios,
conforme estabelecido na Constituição Federal. As transferências constitucionais do
Fundo de Participação dos Municípios (FPM) são mais significativas nos municípios
pequenos, uma vez que o critério de distribuição sobre o qual estão baseadas se
refere à proporcionalidade de faixas de número de habitantes dos municípios.
A importância do FPM no orçamento dos pequenos municípios fica ainda
mais evidente quando considerada em termos per capita pela proporção de repasse
maior em relação aos municípios de médio porte para cima. Os demais repasses
representados pelo Imposto Territorial Rural – ITR, Lei Candir 87/96, Contribuição de
Intervenção no Domínio Econômico – CIDE e Fundo de Exportação – FEX,
participam em menor escala em relação ao total das transferências constitucionais.
Segundo o STN, os recursos dos Fundos provêm da arrecadação das receitas do
Imposto de Renda - IR e do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI, em
percentuais indicados a seguir:
Tabela 2.7- Origem dos Recursos Federais para repasse aos Estados e Municípios.
Fundo
Imposto de Renda
IPI
FPE*
21,5%
21,5%
FPM*
22,5%
22,5%
FNE
1,8%
1,8%
FNO
0,6%
0,6%
FCO
0,6%
0,6%
FPEX**
10,0%
Fonte: Secretaria do Tesouro Nacional/ Constituição Federal, art. 159, Inciso I.
(*) 15% destinados ao FUNDEF;
(**) Cada estado deve entregar 25% do valor recebido aos respectivos municípios, observados
os critérios estabelecidos na Constituição Federal.

Em relação aos repasses do Governo Federal para o município de
Chopinzinho, o Fundo de Participação dos Municípios - FPM é a principal fonte de
recursos do Governo Federal, mostrou a participação de 62,9% do total dos
repasses federais no período de análise.
Em relação ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino
Fundamental e de Valorização do Magistério - FUNDEB, segundo maior repasse do
governo federal, mostrou a participação de 34,32% do total dos repasses federais no
período de análise.
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Tabela 2.8– Repasses de Receitas Federais - município de Chopinzinho, 2016 (em R$) –
Valores nominais.
Especificação
FPM
ITR
LC 87/96
CIDE
FEX
FUNDEF/FUNDEB
Total

2016
14.594.557,23
340.486,99
98.622,48
42.460,99
137.829,78
7.952,943,67
23.166.901,14

Fonte: STN/FINBRA – Dados Contábeis dos Municípios.

 Transferências Constitucionais do Governo Estadual
O ICMS, que se refere ao imposto sobre operações relativas à circulação
de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual,
intermunicipal e de comunicação, é de competência dos Estados e do Distrito
Federal. Esses dados refletem a evolução da economia local e também a diminuição
da inadimplência. Do produto da arrecadação dos impostos de competência do
estado, parte substancial destina-se, constitucionalmente, aos municípios.
As mais significativas decorrem das receitas do ICMS, principal imposto
arrecadado pelo estado, que destina aos municípios 25% (vinte e cinco por cento)
do seu total, além do IPVA, que destina 50% da arrecadação aos municípios nos
quais se verifique o licenciamento dos veículos.
Denominam-se “Transferências Constitucionais” as parcelas do produto
da arrecadação de impostos de competência dos Estados e de transferências por
estes recebidas, pertencentes aos municípios, por disposição constitucional.
Em relação ao total das transferências correntes, o ICMS (repasse
líquido) é a principal fonte de recursos do governo estadual. No município de
Chopinzinho a participação do ICMS líquido em relação ao repasse total do estado
alcançou 85,3% no período analisado.
O IPVA (Imposto Sobre a Propriedade de Veículos Automotores) é um
fator relevante em termos de transferência do estado para grande parte dos
municípios. No município de Chopinzinho tem razoável representatividade financeira
nos resultados financeiros do Município, representando 13,51% do repasso total do
estado no período analisado.
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Tabela 2.9– Repasses de Receitas Estaduais - município de Chopinzinho, 2016 (em R$) –
Valores nominais
Ano
2016

ICMS
Repasse
Repasse
Bruto
Líquido
16.278.367,31 13.022.694,09

Fundo de
Exportação5

Royalties
Petróleo

IPVA6

Total Repasse
Líquido

176.473,01

2.503,08

2.063.498,91

15.265.169,09

Fonte: STN/FINBRA/Secretaria de Estado da Fazenda.

A participação absoluta do ICMS para as receitas do município de
Chopinzinho também confirma as necessidades municipais nessa linha de
transferência como fonte indispensável para as atividades da Administração Pública.
Essa participação somada às transferências do FPM pelo Governo Federal se
transformam em uma dependência muito grande em face de baixa arrecadação
própria.

 Composição da Receita Corrente

A receita corrente é fragmentada por diversos tipos de receitas, entre elas
as mais importantes são as transferências constitucionais federais e estaduais e as
receitas tributárias. Os números comprovam a dependência do município nas
transferências da União e do Estado.
A composição da Receita Corrente do Município está segmentada da
seguinte forma: Patrimonial com R$ 1.628.040,63 (2,2%), Tributária com R$
6.807.679,60 (9,19%), Transferências Correntes com R$ 63.176.646,60 (85,3%) e
demais Receitas Correntes com R$ 2.450.817,42 (3,31%).

Tabela 2.10– Composição da Receita Corrente - município de Chopinzinho, 2015 (em R$) –
Valores nominais.
Origem da Receita
Patrimonial
Tributária
Transf. Receitas Correntes
Demais Receitas Correntes
Total Receitas Correntes

20016
1.628.040,63
6.807.679,60
63.176.646,60
2.450.817,42
74.063.184,25

Fonte: STN/FINBRA e Prefeitura Municipal de Chopinzinho.
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 Receitas Tributárias e Receitas Próprias
Em relação à arrecadação de tributos municipais, está incluída nessa
pauta uma variedade de impostos como o IPTU (Imposto Predial e Territorial
Urbano), o ITBI (Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis), e o ISSQN (Imposto
Sobre Serviços de Qualquer Natureza), além de outros impostos, taxas e
contribuições de melhoria, que compete aos municípios em administrar a
arrecadação.
Em relação aos tributos municipais, tem-se o IPTU com R$ 2.039.784,37
(40,43%), o ISSQN com R$ 1.682.514,75 (33,35%), o ITBI com R$ 1.056.552,50
(20,94%), e as Taxas com R$ 265.838,97 (5,27%), totalizando R$ 5.044.690,59
(100%).
A participação percentual de tributos municipais na Receita Corrente fica
assim distribuída: 3,1% de IPTU, 2,5% de ISSQN, 1,6% de ITBI e 0,4% de Taxas.

Tabela 2.11– Receitas Próprias e Tributárias - município de Chopinzinho, 2016 (em R$) –
Valores nominais.
Percentual dos tributos Participação percentual
Receita Municipal
Valor
municipais (%)
na Receita Corrente (%)
IPTU
2.039.784,37
40,43
3,1
ITBI
1.056.552,50
20,94
1,6
ISSQN
1.682.514,75
33,35
2,5
TAXAS
265.838,97
5,27
0,4
Fonte: STN/FINBRA e Prefeitura Municipal de Chopinzinho.

A análise conjunta das principais fontes de arrecadação própria mostra
que o ISSQN e o IPTU são os principais impostos da arrecadação própria do
Município. O ISSQN e as IPTU representam 73,78% de participação da arrecadação
própria total.
Cabe salientar que muitos impostos municipais têm momentos de
instabilidades e oscilações, além da sazonalidade na arrecadação, que é peculiar no
serviço público. Sabe-se que no primeiro semestre o comportamento de
arrecadação, normalmente, é mais saudável que o comportamento de arrecadação
do segundo semestre. Desta forma, os impostos de forma geral tem o sentido ou a
forma de financiamento dos gastos públicos e refletem em negociações financeiras
do Município, quando se mede o nível de administração do dinheiro público, pois a
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arrecadação está vinculada ao comportamento do mercado, como é o caso do ITBI,
que depende da comercialização imobiliária, taxas com alvará de licença e etc.

 Receita Corrente e Receita Tributária
A Receita Tributária equivale a 7,57% da Receita Corrente, ou seja, R$
5.044.690,59, dentro do período de análise. Com esses dados, compete ao
executivo buscar estratégias e mecanismos de atualização fiscal de modo a
melhorar os índices de arrecadação. Pois os resultados podem inviabilizar os
investimentos pelos baixos valores oriundos da receita tributária.
A capacidade contributiva da população representada nos tributos poderá
ser revista pelos processos de modernização na estrutura municipal e também com
a adoção de fiscalização mais eficaz com a finalidade de aprimorar o desempenho
da política tributária no médio e longo prazo.

 Despesas Financeiras
Para fazer frente às despesas administrativas, operacionais e financeiras,
o município de Chopinzinho depende de receita financeira para uso dentro dos
limites constitucionais, efetivando os pagamentos legais por despesas necessárias
ao andamento do setor público municipal, tais como salários, encargos financeiros e
sociais, amortizações dos financiamentos, custeio, investimentos, manutenção e etc.
A composição das Despesas do Município, também tendo como base o
período de 2016, é formada por uma Despesa Total de R$ 67.222.778,11, dividida
em Despesa Corrente de R$ 62.413.216,49 e Despesa de Capital de R$
4.809.561,62, o que corresponde a 92,9% e a 7,1% da Despesa Total,
respectivamente.

127

Plano Diretor Municipal
Prefeitura Municipal de Chopinzinho – PR
Análise Temática Integrada
Tabela 2.12– Participação da Despesa Corrente e de Capital em relação à Despesa
Orçamentária - município de Chopinzinho, 2016 (em R$) – Valores nominais.
Ano
2016

Despesa
Corrente
62.413.216,49

%

Despesas de Capital

%

Despesa Total

%

92,9

4.809.561,62

7,1

67.222.778,11

100

Fonte: STN/FINBRA e Prefeitura Municipal de Chopinzinho.

De acordo com a tabela anterior, os indicadores encontrados na
proporcionalidade entre Despesa de Capital e Despesa Corrente revelam o peso
que a manutenção da estrutura administrativa incide sobre esta categoria município.
Em Chopinzinho, no ano analisado, 92,9% da Despesa Orçamentária esteve
comprometida com a Despesa Corrente e a Despesas de Capital com 7,1% da
Despesa Total. Esse estudo procura mostrar, além do comparativo com a Receita
Corrente, o nível de investimentos praticado pelo Município.

 Despesas por Função
As despesas por função refletem, de certa forma, as prioridades dadas
pelo governo à alocação dos recursos que lhe são disponíveis. Dessa maneira, a
análise é útil para se medir a destinação dada pelo governo no que se refere à
prestação de serviços básicos à sociedade. As despesas por função, tais como:
urbanismo, educação e saúde são as mais elevadas no município de Chopinzinho e
correspondem às maiores participações no contexto das despesas por função.
A Despesa com Pessoal totalizou R$ 11.021.613,19, o que equivale a
uma participação de 38,72% da Despesa Total (R$ 28.457.933,38) e 47,66% da
Despesa Corrente (R$ 23.124.809,53), ou ainda, 30,98% da Receita Total (R$
35.567.989,61) e 33,42% da Receita Corrente Líquida (R$ 32.970.128,79).
As despesas por função correspondem ao somatório das despesas
correntes e despesas de capital. No município de Chopinzinho, em relação ao
período analisado, os maiores gastos foram concentrados pela ordem de grandeza:
educação, saúde, administração e transporte, conforme tabela a seguir.
As Despesas Municipais por Função totalizam o valor de R$
2.089.242,85, e estão distribuídas da seguinte forma: 11,0% de despesas com
administração (R$ 7.398.710,09), 4,3% com assistência social (R$ 2.868.598,16),
29,8% com saúde (R$ 20.065.598,74), 30,2% com educação (R$ 20.300.694,20),
0,4% com cultura (R$ 240.834,50), 1,9% com urbanismo (R$ 1.272.369,59), 1,3%
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com gestão ambiental (R$ 876.313.73), 3% com agricultura (R$

1.991.006,05),

0,9% com indústria (R$ 616.589,07), 9,8% com transporte (R$ 6.570.298,11), 1,0%
com esportes e lazer (R$

697.413,35), e 3,3% com encargos especiais (R$

2.247.543,76).

Tabela 2.13 – Despesas municipais por função - município de Chopinzinho, 2015.
Função

Valor (R$)

Participação (%)

7.398.710,09
2.868.598,16
20.065.598,74
20.300.694,20
240.834,50
1.272.369,59
876.313.73
1.991.006,05
616.589,07
6.570.298,11
697.413,35
2.247.543,76
2.089.242,85

Administração
Assistência Social
Saúde
Educação
Cultura
Urbanismo
Gestão Ambiental
Agricultura
Indústria
Transporte
Esportes e Lazer
Encargos Especiais
Despesas por Função

11,0
4,3
29,8
30,2
0,4
1,9
1,3
3,0
0,9
9,8
1,0
3,3
3,1

Fonte: STN/FINBRA e Prefeitura Municipal de Chopinzinho.

Os gastos com cultura, gestão ambiental, indústria, agricultura e esportes
e lazer, se comparados com outras funções, são muito baixos pela sua
representatividade na economia local. Observa-se que os gastos nas funções
relacionadas com comércio, saneamento, comunicação e segurança pública
inexistem, comprometendo o desenvolvimento do Município, principalmente, quando
se leva em conta a importância imprescindível desses segmentos para o
desenvolvimento do Município.
Nesse sentido, deverão ser discutidos propostas e projetos que possam
distribuir mais racionalmente os gastos públicos que venham de encontro com os
anseios da comunidade, pois as áreas que não apresentaram nenhum gasto público
dentro do período analisado ou apresentaram um gasto muito baixo, tratam-se de
áreas importantíssimas para a promoção do desenvolvimento local.

 Evolução da Despesa Orçamentária em relação à Receita Orçamentária
As receitas e despesas públicas são um indicador do volume e da
capacidade de inversão do poder público municipal, o que traz uma influência direta
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também sobre a circulação financeira. O município de Chopinzinho apresentou no
período de análise um equilíbrio orçamentário onde as despesas referentes a
administração pública municipal foram inferiores a receita orçamentária.
A evolução das despesas totais (R$ 67.222.778,11) em relação às
receitas totais (R$ 71.631.565,66) do Município no período de janeiro a julho de
2016 foi de 93,8%.

 Indicadores Finanças Públicas
A gestão municipal é influenciada pela causalidade (causa e efeito), pelo
modelo de expectativas racionais e pelo equilíbrio de mercado. Isto exige uma
planificação orientada, onde a avaliação dos benefícios, da utilidade e da efetividade
alocativa, traduz a dicotomia existente nos processos decisórios entre as prioridades
qualitativas e a racionalidade econômica do governo. O atendimento concreto das
necessidades coletivas, pelas pessoas jurídicas do setor público, pelos seus agentes
e órgãos, considera a administração pública no sentido objetivo.
Os indicadores representam as possibilidades da Administração Pública
tomar decisões de investimentos e gastos em geral, sendo uma bússola para que o
Executivo tome decisões técnicas no sentido de salvaguardar o patrimônio público.
Os vários indicadores econômicos do Município possibilitam a caracterização das
atividades e os impactos no mercado de trabalho, na renda familiar e nas finanças
públicas municipais. Tais indicadores permitem observar aspectos do recente
desenvolvimento econômico de Chopinzinho.
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 Indicador de Esforço Tributário
Para análise do Indicador do Esforço Tributário, a relação entre a Receita
Tributária (R$ 6.596.148,98) com a população 19.951 habitantes (IBGE, 2016),
mostra que o ano de 2015, em valores nominais, foi o que apresentou um resultado
onde cada pessoa que compõe a população do município de Chopinzinho contribuiu
com R$ 330,61 per capita com a Receita Tributária municipal.
O IPTU que é principal imposto municipal, em termos de arrecadação
correspondeu à contribuição per capita de R$ 102,23 no ano de 2016, sendo esse o
reflexo da baixa arrecadação própria.
Isto estimula novas ações de política fiscal por parte do Executivo, como
atualizações no Código Tributário municipal para evitar dificuldades de caixa.

 Indicador de Dependência
Neste índice procura-se avaliar em que medida o Município depende das
Receitas Transferidas para poder oferecer o conjunto de bens e serviços à
população. Trata-se de um quociente entre Receitas Transferidas (Transferência de
Receita Corrente + Transferência de Capital = R$ 59.563.327,26) e Despesas Totais
(R$ 67.222.778,11). Quanto mais próximo de “1”, maior a dependência do Município
em relação às transferências, especialmente o FPM e ICMS.
O valor de 0,8 no indicador durante o ano de 2016 comprova que o
município de Chopinzinho tem um grau de dependência de médio a elevado e que
fica à mercê das transferências constitucionais tanto do Governo Federal como do
Governo Estadual. No ano de 2016 constatou-se o maior grau de dependência
municipal em relação às transferências governamentais, sendo superior a “0,8”, isso
passa a ser preocupante e requer políticas públicas urgentes para se criar
mecanismos de defesa às dependências, pois este número retrata a importância dos
repasses constitucionais como fonte de recursos para atendimento às demandas
municipais nas mais diferentes áreas do setor público local.
Em função da arrecadação relativamente baixa das Receitas Tributárias,
o Município apresenta dependência das Receitas Transferidas para manter suas
despesas, comprometendo os limites dos recursos disponibilizados. Este resultado
demonstra que o Município deve realizar planejamentos de alternativas próprias,
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fazendo

também

adoção

de

políticas

de

crescimento

e

estratégias

de

desenvolvimento, para fazer frente aos imprevistos nos repasses dos recursos
governamentais.

 Indicador de Financiamento dos Gastos
Esse estudo mostra a relação entre Despesa Corrente e Receita Própria,
ou seja, em que medida o Município consegue cobrir seus gastos de custeio da
máquina administrativa com sua arrecadação própria (excluídas as Receitas
Transferidas e Operações de Crédito). Quanto maior o índice, menor o esforço
tributário.
O município de Chopinzinho está na dependência de um considerável
esforço tributário para obtenção de índices mais satisfatórios que possam fazer
frente à Despesa Corrente. O comportamento da arrecadação própria apresenta
indicadores que comprovam a dependência dos recursos de transferência. Na
relação

Despesa

Corrente

(R$

62.413.216,49)

e

Receita

Tributária

(R$

6.596.148,98), o esforço da Receita Tributária para fazer frente à Despesa Corrente
e investimentos de capital obteve o índice de 9,46.
A participação da Receita Tributária ainda é muito pequena em relação à
Despesa Corrente. Com isto fica a evidência de adoção de reformulação na política
tributária municipal no sentido de criar estímulos de arrecadação que possam suprir
e/ou amenizar as dificuldades de caixa no Município, notadamente no segundo
semestre, visto que nesse período as receitas tributárias apresentam-se com
arrecadação em queda. As dificuldades aumentam porque os níveis de despesas
são relativamente estáveis durante o ano e as receitas próprias caem.

 Indicador de Poupança
Com receitas municipais próprias arrecadadas, o Município terá deduções
de despesas, a diferença poderá ser utilizada para investimento de capital. A
Poupança foi calculada obtendo-se o saldo resultante da diferença entre Receita
Corrente (R$ 66.570.137,24) e Despesa Corrente (R$ 62.413.216,49) no ano de
2016, que foi de R$ 4.156.920,75, e o Indicador foi calculado a partir da razão entre
a Receita Corrente e Despesa Corrente.
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Este indicador reflete o esforço da administração em relação ao
saneamento financeiro do Município. O Indicador de Poupança foi de 1,07 no
exercício de 2016. A poupança maior significa o uso mais racional dos recursos
financeiros podendo ser destinados a investimentos e propiciar uma melhor
infraestrutura que beneficie a ação da iniciativa privada e da população em geral.

 Indicador Capacidade de Investimento
A Capacidade de Investimento do Município é calculada através da
diferença entre Receita Efetiva e Despesa Corrente + Amortizações. Seu indicador é
definido pelo percentual obtido do quociente da Capacidade de Investimento pela
Receita Efetiva.
Com isso, o Município poderá investir 5,29% (R$ 3.789.528,70) das
receitas, se considerado o ano de 2016. A poupança conquistada pelo Município não
favorece o atendimento das necessidades de investimentos futuros. Em 2016 a
Despesa Corrente + Amortização foi inferior a Receita Efetiva, esse comportamento
proporciona indicadores favoráveis para ampliar a capacidade de investimento.
Em relação à Receita Efetiva, ocorre em todos os anos uma poupança
interna, porém para viabilizar novos investimentos há necessidade de precaução nos
gastos correntes do Município, desde o início do exercício para evitar descontroles
ao longo do ano, notadamente no 2º semestre onde as dificuldades de manter o
equilíbrio orçamentário são maiores em função da queda natural da arrecadação,
principalmente nos municípios menores e mais dependentes das transferências
intergovernamentais.
O grau de dependência, que é resultado da Transferência Corrente
dividida pela Receita Orçamentária, demonstra a capacidade do Município quanto a
sustentabilidade para financiar suas despesas de custeio e de capital. Nesse
sentido, o Município apresentou dados medianos, principalmente pela baixa
arrecadação da Receitas Própria e Tributária.
 Considerações Finais: capacidade de investimento
Considerando os dados apresentados neste capítulo e verificando as
causas e consequências dos ativos e passivos da contabilidade pública do
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Município, suas finanças públicas apresentaram os seguintes resultados de forma
analítica:
No geral, o município de Chopinzinho se apresenta com bons indicadores,
com receitas e despesas equilibradas, com certa capacidade de poupança,
despesas com pessoal controlada, porém que exige cautela conforme parâmetros
indicados pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Como na grande maioria dos
municípios brasileiros, há necessidade de intensificar o processo de modernização
tributária, com a finalidade de angariar mais recursos que possam ajudar no custeio
e investimentos, portanto, pode ser verificado que a arrecadação própria do
Município atingiu patamares que podem ser melhorados.
O objetivo dessa modernização é tornar o Município com menos
dependência das receitas de transferências do Estado e União, para tanto, o
Município deverá estimular os contribuintes, através da arrecadação, principalmente
de IPTU e ITBI. Mas é necessário ressaltar que o poder Executivo deve rever a
capacidade de contribuição da população em relação aos tributos, adotando uma
fiscalização mais eficaz melhorando o desempenho da política tributária no médio e
longo prazo, reduzindo a dependência do Município em relação às Receitas de
Transferências.
Os índices de esforço tributário, financiamento dos gastos, poupança e
dependência do Município em relação às receitas adquiridas através de
transferências, mostraram a sua potencialidade, inclusive seus pontos fracos, ou
seja, necessidades de rever o comportamento com as finanças públicas municipais.
As Transferências do FPM e ICMS demonstraram ser muito importantes no total das
receitas do Município, sendo que o aumento nessas transferências requer mais
investimentos em infraestrutura para oferecer condições de que outras empresas e
instituições sejam atraídas para gerar mais desenvolvimento econômico e social.
A capacidade de investimento próprio do Município demonstrada durante
o estudo apresentou-se positiva indicando que o mesmo tem capacidade de formar
Poupança, no entanto é necessária a precaução das Despesas Correntes para
viabilização de novos investimentos, para evitar um descontrole ao longo do
exercício. Em relação ao índice de dependência, é motivo de atenção para o
Município, principalmente quando este tem um índice de dependência moderado em
relação às transferências ou repasses do Governo Federal Estadual, principalmente
em relação ao ICMS e FPM.
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Em média, a Despesa Corrente representou montantes elevados em
relação a Despesa Total, enquanto a Despesa de Capital, mais timidamente, se
formou e apresentou um valor baixo no período de análise. A despesa com pessoal
corresponde a uma grande parcela da Despesa Corrente, mas não comprometendo
a legislação vigente (Lei de Responsabilidade Fiscal), o que indica um bom
desempenho diante da conjuntura do setor público brasileiro.
As Despesas por Função mostram o destino dos recursos que o
Município disponibiliza para atendimento à sua população. Com isso e de acordo
com as informações, a distribuição entre as despesas com a saúde, administração e
educação estão dentro da realidade de grande parte dos municípios. Há
necessidade, portanto, de uma readequação orçamentária no direcionamento dos
investimentos, principalmente na agricultura, indústria, e comércio/serviços, para
promover o desenvolvimento econômico, e com isso definir a aplicação dos recursos
com a finalidade de proporcionar maior criação de empregos e geração de renda.
Também há a necessidade do direcionamento de recursos que promovam o
desenvolvimento social, em especial nos setores de habitação, saneamento,
esportes, lazer e segurança pública.
Para aumentar a arrecadação, o Município precisará adotar políticas
fiscais e desenvolvimentistas para fomentar os setores econômicos municipais, ou
seja, aprimorando os setores mais consolidados, além de estabelecer políticas
econômicas de choque para fortalecimento dos setores primário, secundário e
terciário, que podem melhorar as expectativas do Município, também aumentando o
número de pessoas empregadas. O essencial seria continuar estimulando a
indústria já estabelecida como também a entrada de novas, e dar seguimento no
desenvolvimento da agroindústria, estabelecer políticas do Município em parceria
com o Estado para pequenos produtores rurais (diversificação, assistência técnica,
social e econômica), a fim de buscar um desenvolvimento socioeconômico mais
sustentado e aprimorando todo o setor produtivo.
Por fim, mesmo apresentando superávit nas suas finanças durante o
período analisado, foi identificada uma certa dependência do Município para a
realização de investimentos em relação às transferências intergovernamentais.
Verificou-se também um considerável grau de necessidade de desenvolvimento do
Município, através de incentivos e investimentos realizados pelo setor público,
visando aumentar a sua própria arrecadação.
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2.6.

ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS
EXISTENTES

A Lei de Estrutura administrativa do Município de Chopinzinho prevê em
seu Artigo 41 a criação dos conselhos municipais, que segundo esses são canais de
participação do cidadão nos assuntos do Município permitindo estabelecer uma
sociedade na qual a cidadania deixe de ser apenas um direito, mas uma realidade. A
importância dos conselhos está no seu papel de fortalecimento da participação
democrática da população na formulação e implementação de políticas públicas. Os
conselhos são espaços públicos de composição plural e paritária entre o Município e
sociedade civil, de natureza deliberativa e consultiva ou simples consultiva, cuja
função é formular e controlar a execução das políticas públicas setoriais, conforme
disposto nas leis de criação especifica de cada conselho.
Existem atualmente no município os seguintes conselho:
Conselho da Mulher: promove ações para conferir e estimular o respeito
aos direitos das mulheres de Chopinzinho.
Conselho de Desenvolvimento Econômico: formado por empresários
da cidade e membros da Administração Pública e o objetivo é estimular o
planejamento e investimentos para o desenvolvimento econômico do município.
Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência –
CMPCD:

tem a função de discutir as questões de acessibilidade e mobilidade

urbana em favor dos deficientes físicos.
Conselhos

da

PREVCHOPIM:

conselho

formado

por

servidores

municipal que organiza e delibera sobre o fundo de previdência dos servidores
municipais.
Conselho Municipal do Idoso – CMDI: Conselho que administra e
realiza incentivos ao idoso chopinzinhense, para que se efetive a sócio convivência
e que todos tenham acesso a informações e aos seus direitos.
Conselho Municipal da Cidade de Chopinzinho: formado por
representantes do poder público, da sociedade civil e de instituições privadas, que é
responsável pelo acompanhamento da execução do Plano Diretor.
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3. LEITURA COMUNITÁRIA
Na elaboração do Plano Diretor Municipal, o levantamento da opinião
pública é parte imprescindível da leitura comunitária que é realizada também através
das Audiências Públicas. A participação popular atesta a veracidade da situação e
desagrado público que diagnosticados resultam no maior instrumento de política
urbana e territorial do Município, o Plano Diretor. Ela também está assegurada em
lei federal, como o Estatuto da Cidade.
Para tanto, foi aplicado à população de Chopinzinho, em Audiência
Pública, um questionário em que fossem apontadas algumas observações sobre
alguns setores e serviços públicos municipais de maior relevância para a qualidade
de vida da população.
Esta avaliação auxiliará o Plano Diretor a visualizar as principais
potencialidades e deficiências do Município através da opinião pública, que será
levada em conta também na sistematização das informações, ao final deste volume.
Portanto, a definição das metas de investimento, quer seja em novos programas de
caráter social, quer em melhorias daqueles que já apresentam bom atendimento, é
embasada também na manifestação da população.
Ao todo 81 pessoas emitiram suas opiniões, essas foram distribuídas em
7 grupos (denominados aqui em letras do alfabeto: A, B,C,D,E,F e G) , dentro
desses grupos foram debatidos os principais pontos relevantes, que segundo a
opinião dos participantes são necessárias mudanças ou manutenção da qualidade
do serviço, para a sistematização dos dados foram elaborados quadros com a
opinião dos grupos em cada setor, demonstrados a seguir.
Em relação à saneamento básico os pontos mais mencionados pela
população foi a falta de rede de esgoto e de drenagem pluvial em parte do
município. Além disso, quanto à coleta de resíduos a população mencionou que falta
conscientização da população e a ampliação da coleta para cobrir o município
durante todos os dias da semana.
Quanto às ocupações irregulares os munícipes mencionam a existência
de alguns loteamentos e ocupações irregulares em alguns bairros, o que demanda
atuação do poder público frente à esse problema.
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Para pavimentação e iluminação pública os principais apontamentos em
audiência pública, foram em relação a falta de padronização e acessibilidade nas
calçadas, como sugestão, foram propostas a exigência da construção dessas
estruturas assim como a manutenção da continuidade das vias nos novos
loteamentos a surgirem.
A manutenção e melhor utilização dos equipamentos públicos foi o
principal apontamento dos grupos que se fizeram presente, além disso, foram
propostas a implantação de pista de caminhada e de skate para a população.
Em relação à saúde foram mencionados que há falta de horários para
agendamento, causando demora para a solução dos problemas de saúde dos
habitantes, ainda sobre os atendimentos a população afirma faltar um tratamento
mais humano para os profissionais da saúde. Além disso, foi bastante mencionada a
necessidade de criação e um centro de especialidades médicas.
Quanto à educação a população aponta a falta de vagas em creches
principalmente nos bairros, além da necessidade de manutenção das estruturas
físicas. No ensino superior os presentes na audiência mencionaram a necessidade
da ampliação do número de cursos, assim como, de cursos técnicos, para a
melhoria da qualidade da mão-de-obra. Outro fato mencionado por praticamente
todos os grupos foi a necessidade de se criar mecanismos para incentivar os alunos
dos cursos superiores que utilizam o transporte público a atuarem no município,
como forma de compensação do dinheiro investido no transporte. As escolas em
tempo integral apareceram como um ponto a ser revisto pela administração pública,
pois segundo a população essa não vem atendendo de maneira satisfatória.
No quesito segurança pública a população mencionou a necessidade de
implantação de câmeras para o monitoramento da segurança pública. Assim como o
aumento do contingente de policiais e investigadores de polícia.
Para o meio ambiente os principais apontamentos da população foram
por uma fiscalização mais rígida sobre questões ambientais como: uso ilegal de
APPs, proteção das nascentes e monitoramento das empresas poluidoras. Além
disso, apontaram a necessidade de ampliação da educação ambiental.
Quanto à mobilidade, alguns grupos apontaram a necessidade da
construção de um contorno, com a finalidade de desviar o fluxo de automóveis da
BR 158 para fora da área urbana do município. Além disso, foram bastante
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mencionadas questões de acessibilidade, como a falta de padronização as calçadas
e do pavimento asfáltico.
Um ponto bastante discutido em audiência pública foi a falta de ações
municipais para o incentivo e geração de emprego e renda no município, sendo essa
uma das maiores demandas, segundo a população. Problemas como a
burocratização, falta de investimento nas pequenas e médias empresas, falta de um
parque industrial único e com estrutura adequada entre outros foram mencionados
pelos habitantes presentes.
As tabelas a seguir demonstram esses apontamentos mencionados
separados pelos grupos que foram montados em audiência e assunto abordado na
dinâmica de grupo.
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Tabela 3.1 – Apontamentos dos grupos presentes em audiência pública por assunto - Grupo A.
GRUPO A: 10 pessoas
Assunto:

Apontamentos:
 Rede de esgoto deficitária;
 Falta de manutenção na rede pluvial;
Saneamento Básico
 Falta de fiscalização da destinação dos Resíduos Industriais;
 Recolhimento regular de lixo eletrônico, entulhos, óleo de cozinha e
isopor.
 Regularização de Loteamentos;
Ocupação Irregular
 Invasões em terrenos públicos.
 Exigir obrigatoriedade da construção de calçadas e asfalto em novos
loteamentos;
Pavimentação e Ilum.
Pública
 Troca de iluminação pública por LED;
 Falta de Calçadas e manutenção.
Equipamentos
 Manutenção dos equipamentos (Centro de Eventos);
Públicos
 Mais pontos de Ônibus.
Saúde
 Aumentar corpo efetivos da assistência social.
 Implantação de Universidade (Fixa);
Educação
 Mais Creches;
 Revisão das escolas em tempo integral.
 Implantação de câmeras de segurança;
Seg. Pública
 Aumentar o número de policiais investigadores.
Meio Ambiente
 Maior fiscalização nas APPs e áreas verdes.
 Criação de Anel de Contorno;
 Melhorar sinalização vertical;
 Criação de rodovia até Vista Alegre;
Mobilidade
 Prever estacionamentos em novos empreendimentos na Zona
Comercial;
 Estacionamento em somente um lado das vias
 Mais verba para secretaria de Desenvolvimento Econômico e
Inovação Tecnológica;
Emprego e Renda
 Lei de Incentivo menos burocrática;
 Liberar implantação de pequenas indústrias nos bairros;
 Criação de área Industrial Única.
 Revisão das Zonas Comerciais e Residenciais;
 Criação de Conselhos Municipais em todas as áreas de participação
Outros apontamentos
de entidades e sociedade;
 Criação de Departamento de Turismo para maximizar os incentivos.
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Tabela 3.2 – Apontamentos dos grupos presentes em audiência pública por assunto - Grupo B.
GRUPO B: 12 pessoas
Assunto:

Apontamentos:
 Problemas de abastecimentos nos bairros mais altos;
 Falta de rede de esgotos;
 Realizar a coleta de resíduos diariamente;
 Novo terreno para aterro sanitário;
Saneamento Básico
 Melhorar a separação dos resíduos;
 Educação ambiental quanto a necessidade de preservação dos
mananciais.
 Melhorar a Drenagem Pluvial.
Ocupação Irregular
 Regularização das comunidades da Vila Portugal e São Miguel.
 Muitas lâmpadas queimadas e luzes ligadas durante o dia;
Pavimentação e Ilum.
 Implantação e melhoria na pavimentação nos bairros: Frei Vito, São
Pública
Sebastião e São José.
 Ampliar áreas de lazer nos bairros: São Miguel, Jardins e Menino
Deus;
Equipamentos
Públicos
 Manutenção da biblioteca;
 Melhorar os centros comunitários dos patrimônios.
 Necessita de manutenção das estruturas físicas;
Saúde
 Necessidade do Centro de Especialidades Odontológicas e Centro de
Especialidade Médica.
Educação
 Construção de creche no bairro São Miguel
 Instalação de câmeras de monitoramento;
Seg. Pública
 Readequação das estruturas físicas e de pessoal da polícia civil.
Meio Ambiente
 Melhorar a legislação para preservação de rios e nascentes.
 Criação de contorno para a BR158.
 Regularização e acessibilidade das vagas de estacionamento.
Mobilidade
 Implantação de estacionamento rotativo no centro da cidade;
 Criação de departamento de trânsito.
 Incentivo a construção de Parque Industrial;
Emprego e Renda
 Maior incentivo aos microempreendedores;
 Melhorar os atrativos para a instalação de novas empresas.
 Buscar recursos para aumento de construção de moradias;
 Incentivo ao turismo rural;
Outros apontamentos
 Rever a lei de zoneamento urbano para viabilizar atrativos para
empresas e gerar empregos.
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Tabela 3.3 - Apontamentos dos grupos presentes em audiência pública por assunto - Grupo C.
GRUPO C: 10 pessoas
Assunto:

Apontamentos:
 Melhorar o abastecimento em alguns pontos da cidade;
 Ampliar a coleta de resíduos;
Saneamento Básico
 Melhorar as bocas de lobo;
 Ampliar a coleta e o tratamento de esgoto para onde não há.
Ocupação Irregular
 Avaliar a situação das ocupações irregulares existentes.
 Padronização das calçadas;
Pavimentação e Ilum.
 Padronizar e melhorar a pavimentação do município;
Pública
 Monitoramento da iluminação pública.
 Maior infraestrutura pública e monitoramento;
Equipamentos
 Destinação de áreas para lazer e praças em novos loteamentos;
Públicos
 Ampliação das vias;
 Incentivo para utilização das estruturas existentes.
 Atendimento mais humanizado;
Saúde
 Espaço propício para Centro de Especialidades;
 Mais agilidade no agendamento de exames.
 Reforma nas estruturas da faculdade;
Educação
 Fomento universitário e cursos técnicos.
Seg. Pública
 Instalação de câmeras de monitoramento.
 Criação de reservas e parques ambientais;
Meio Ambiente
 Fiscalização das empresas que despejam efluentes em corpos
hídricos.
 Continuidade das vias;
 Planejar melhor os estacionamentos da cidade;
Mobilidade
 Restruturação das vias de transporte coletivo;
 Ampliação das ruas em novos loteamentos.
 Melhor qualificação para os profissionais;
 Gerar mais vagas de emprego;
Emprego e Renda
 Implantar o Parque Industrial;
 Incentivo as Pequenas Empresas;
 Estruturação das MEIS.
 Fiscalização dos novos loteamentos atentando à qualidade dos
Outros apontamentos
asfaltos e estruturas exigidas.
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Tabela 3.4 - Apontamentos dos grupos presentes em audiência pública por assunto - Grupo D
GRUPO D: 10 pessoas
Assunto:
Saneamento Básico

Ocupação Irregular
Pavimentação e Ilum.
Pública

Equipamentos Públicos

Apontamentos:














Saúde

Educação
Seg. Pública

Meio Ambiente
Mobilidade

Emprego e Renda

Outros apontamentos
























Revisão da ETE;
Deficiência da drenagem pluvial;
Conservar nascentes e afluentes dentro da área urbana;
Desenvolver programas de incentivo ao uso da água da chuva;
Incentivo a coleta seletiva.
Programas de habitação com critérios éticos e sociais;
Regularizar áreas de ocupações.
Readequar os espaços de acessibilidade;
Fiscalizar as infraestruturas dos novos loteamentos;
Adequação e padronização de ruas e calçadas;
Ampliação da rede de iluminação pública para todas as ruas.
Programas de manutenção e conscientização da população
das áreas de lazer;
Programa “Adote uma Praça” par a que as empresas e
população cuidem desses espaços.
Falta de profissionais;
Melhorar a política de agendamento das consultas;
Ampliar o atendimento de exames para os bairros.
Política de seleção de vagas;
Reavaliar o Ensino Integral.
Implantação de câmeras de monitoramento;
Viabilizar a ROTAM;
Falta de policiamento especializado.
Falta de fiscalização;
Programas educacionais.
Transito da Rodoviária;
Alargamento da Ru Mário Ceni;
Regulamentar o estacionamento.
Revisão da Lei de Zoneamento;
Política de permuta de locais;
Criação de Parque Industrial;
Política de incentivo a criação de novas empresas;
Fomento ao desenvolvimento;
Programa de geração de renda do agronegócio.
Estímulo a criação de associações e cooperativas;
Criação de parcerias público-privadas;
Programa para que os acadêmicos fiquem no município.
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Tabela 3.5 - Apontamentos dos grupos presentes em audiência pública por assunto. - Grupo E
GRUPO E: 11 pessoas
Assunto:
Saneamento Básico

Ocupação Irregular

Pavimentação e Ilum.
Pública

Equipamentos
Públicos

Saúde

Educação

Seg. Pública
Meio Ambiente
Mobilidade
Emprego e Renda
Outros apontamentos

Apontamentos:
 Expandir rede de esgoto;
 Aumentar os dias de coleta;
 Conscientizar sobre a coleta seletiva;
 Criar um centro de depósito de resíduos como móveis em geral.
 Falta de fiscalização;
 Criação e loteamentos nas áreas centrais;
 Acabar com espaços vazios entre os loteamentos.
 Ampliar os estacionamentos;
 Fiscalização com a manutenção da iluminação pública;
 Ampliar as ciclovias e pistas de caminhada;
 Asfaltar as ruas.
 Manutenção das praças
 Conscientizar a população sobre o cuidado com o patrimônio
público;
 Criação de mais praças;
 Finalização do parque dos Lagos;
 Mais vigilância nos espaços públicos.
 Pediatra em atendimento integral;
 Medicamentos básicos para doenças crônicas;
 Mais humanização nos atendimentos;
 Falta de profissionais;
 Estudo para implantação de UPA.
 Melhora nas estruturas físicas dos prédios;
 Ampliar a oferta de cursos superiores;
 Adequar as normas de segurança;
 Mecanismo de retorno de investimentos para os acadêmicos que
ganham transporte.
 Aumentar o efetivo de policiais;
 Implantar câmeras de monitoramento.
 Preservação das encostas;
 Fiscalização das empresas poluidoras;
 Arborização e manutenção das floreiras da avenida.
 Placas de referência com identificação das ruas;
 Acessibilidade para idosos, crianças e cadeirantes.
 Apoio à criação de indústrias;
 Rever o zoneamento;
 Incentivo às pequenas empresas.
 Centro de zoonose para acolher animais e controlar as doenças.
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Tabela 3.6 - Apontamentos dos grupos presentes em audiência pública por assunto. - Grupo F.
GRUPO F: 11 pessoas
Assunto:

Apontamentos:
 Ampliação da rede coletora de esgoto;
 Falta de drenagem pluvial, pela grande demanda devido a falta de
Saneamento Básico
caixas coletoras;
 Falta de local de coleta de lixo na zona rural.
 Presença de ferros velhos em locais inadequados;
Ocupação Irregular
 Existência de ocupação irregular próximo a AABB.
Pavimentação e Ilum.
 Falta pavimentação asfáltica e iluminação adequada no bairro
Pública
Menino Deus.
Equipamentos Públicos
 Poucas unidades e com falta de manutenção.
 Falta centro de especialidades médicas;
 Sistema básico supre a necessidade;
Saúde
 Atendimento de agentes comunitários deve ser ampliado para zona
rural.
 Falta de manutenção nas unidades existentes;
Educação
 Necessidade de novas unidades de ensino;

Seg. Pública
 Implantação de câmeras de monitoramento.
 Uso inadequado de agrotóxicos;
Meio Ambiente
 Falta de recolhimento do lixo eletrônico;
 Campanha educacional sobre a coleta seletiva.
 Transito é um problema recorrente na cidade;
 Adequar horários de carga e descarga e coleta de lixo;
 Falta de acessibilidade nas calçadas;
Mobilidade
 Melhorar a sinalização;
 Cobrar a implantação de vagas em novos edifícios;
 Ampliação do sistema de transporte coletivo.
 Estimular a criação e novas indústrias e empresas;
Emprego e Renda
 Regulamentação do parque industrial.
 Trabalho social com adolescentes durante o dia;
 Falta de fiscalização em obras irregulares;
Outros apontamentos
 Incentivo agrícola e agronegócio;
 Padronização e manutenção das calçadas.
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Tabela 3.7 - Apontamentos dos grupos presentes em audiência pública por assunto. - Grupo G.
GRUPO G: 13 pessoas
Assunto:

Saneamento Básico

Ocupação Irregular
Pavimentação e Ilum.
Pública
Equipamentos Públicos

Saúde
Educação
Seg. Pública

Meio Ambiente

Mobilidade

Emprego e Renda

Outros apontamentos

Apontamentos:
 Problemas de abastecimento na vila rural;
 Falta de rede de esgoto em algumas áreas;
 Fiscalização e conscientização sobre os resíduos de construção
civil e de poda;
 Sistema de drenagem e inexistente em alguns pontos.
 Bairro São Miguel.
 Falta de iluminação pública e manutenção no Lagoão;
 Ruas e calçadas inacabadas.
 Falta de manutenção;
 Implantação de pista de caminhada e de Skate.
 Falta de horários para agendamento;
 Atendimento precário;
 Falta de remédios;
 Falta de pessoas capacitadas.
 Falta de vagas em creches
 Falta de ronda de policiais nos bairros;
 Falta de contingente;
 Demora nos atendimentos de chamadas ou não atendimento das
mesmas.
 Falta de planejamento na área de meio ambiente;
 Falta de fiscalização;
 Ampliar a educação ambiental.
 Estradas ruins para acesso à municípios vizinhos;
 Falta de manutenção das estradas rurais;
 Falta de transporte público;
 Regularização do transporte público e do transito;
 Melhorar acessibilidade das calçadas e ruas.
 Não há incentivo a geração de emprego e renda;
 Não há implantação de novas empresas;
 Ampliar a oferta de cursos superiores e técnicos;
 Melhorar a qualificação da mão-de-obra local.
 Falta de calçamento na Vila Rural;
 Melhor aproveitamento do tempo de serviço dos funcionários
públicos;
 Falta de organização e gerenciamento das equipes e máquinas da
prefeitura;
 Fiscalização da Sanepar quanto a ligação de drenagem pluvial à
rede de esgoto.
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