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CONSULTA PÚBLICA REFERENTE À
SOLICITAÇÃO DE ALTERAÇÃO DE DIRETRIZ
DE SISTEMA VIÁRIO DO DISTRITO DE ENTRE
RIOS, PARA INSTALAÇÃO DE AEROCLUBE

Trata-se de Consulta Pública referente à mudança de Mapa de Plano Diretor de Distrito

de Entre Rios, anexo da Lei 47/2014.

Há solicitação de Desmembramento de Terreno (9115/2017), onde sobre o terreno a ser

desmembrado, há uma previsão de prolongamento de Rua (Código 15393), constante no

Mapa de Sistema Viário da Lei de Zoneamento do Distrito de Entre Rios (Lei 47/2014).

Esta diretriz de abertura da Rua Projetada já havia sido solicitada e cumprida em outros 7

desmembramentos, por onde a rua passa, sendo eles: 1642 e 6425/2014, 13087/2010,

7391/2009, 5205/2008, 10047/2019, 7989/1999 e 2080/2013. O requerente solicitou que esta

diretriz não fosse seguida, já que deseja doar uma parte do seu terreno ao aeroclube de

Entre Rios, para que seja construído um Hangar onde será implantada uma escola para

formação de pilotos, que ficaria anexa ao aeródromo, sendo que há um recurso, oriundo de

uma emenda destinada a esta construção.

Desta forma o pedido seguiu à Câmara Técnica do Distrito de Entre Rios e de lá seguiu

para duas reuniões do Conselho do Plano Diretor de Guarapuava para votação a respeito da

interrupção do prolongamento desta via. Na reunião, por maioria dos votos, opinou

favoravelmente sobre a solicitação, no entanto houve parecer jurídico que tal mudança na lei

devesse passar por CONSULTA PÚBLICA, já que o mapa bem como a Lei de Zoneamento do

Distrito foi aprovada, além das reuniões setoriais com as Colônias que formam o Distrito,

também por audiência pública.

O requerente anexou uma carta de esclarecimento informando que o prolongamento da

Rua não será atingido pela edificação do aeroclube, mas o proprietário só se compromete a

doar o terreno para o aeroclube se o prolongamento da rua passar a ser um lote a ser

comercializado, ou seja, o proprietário, ao invés de doar a parte referente ao prolongamento da

rua ao município, doaria o terreno ao lado ao aeroclube.

Sendo assim, encaminha-se para apreciação onde qualquer cidadão do Distrito de Entre

Rios, que poderá opinar a favor ou contrário da seguinte forma:

- Deve ser encaminhado ao e-mail do CONCIDADE (concidade@concidade.com.br)

com resposta à consulta apenas conforme segue:
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1) SOU FAVORÁVEL À ALTERAÇÃO DA DIRETRIZ DE SISTEMA VIÁRIO, COM

RELAÇÃO À INTERRUPÇÃO DA PREVISÃO DO PROLONGAMENTO DA RUA CÓDIGO

15393.

2) SOU CONTRA À ALTERAÇÃO DA DIRETRIZ DE SISTEMA VIÁRIO, COM

RELAÇÃO À INTERRUPÇÃO DA PREVISÃO DO PROLONGAMENTO DA RUA CÓDIGO

15393.

No e-mail deverá haver a identificação do votante através do fornecimento do nome

completo e CPF.

Abaixo seguem documentos referentes ao tema da consulta, tais como: Ata da Reunião

do Conselho do Plano Diretor de Guarapuava, realizada em 11/07/2022, onde foi discutido o

tema, Parecer emitido pelo Conselho ao requerente, carta de esclarecimento do Aeroclube ao

Concidade e material apresentado na reunião do Conselho do Plano Diretor, onde constam as

diretrizes do Sistema Via´rio, protocolos anteriores onde já ocorreram a doação do

prolongamento de rua, entre outros.
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1 Ata do CONCIDADE

2 4a Reunião de 2022

3 Caráter Extraordinário

4 11/07/2022

5 Aos onze dias do mês de julho de dois mil e vinte e dois, às oito horas e trinta

6 minutos, na plenária da Câmara Municipal de Guarapuava reuniram-se os

7 seguintes membros do CONCIDADE/GUARAPUAVA, para a quarta reunião

8 ordinária do exercício de 2021: 1) Fernando Damiani, Secretário Municipal de

9 Habitação – Vice-Presidente do Conselho; 2) Valéria Lustosa de Siqueira, titular,

10 segmento Poder Público – DEAPRO – SMH; 3) Monica Rodrigues Brisolla Rubio,

11 titular, segmento Poder Público – CEPLUG - SMPU; 4) Marcelo Pinto da Silva,

12 suplente, segmento Poder Público – Departamento Técnico – SMPU; 5) Flávio

13 Alexandre, titular, segmento Poder Público – Departamento Habitacional; 6)

14 Sérgio Oliveira dos Santos, suplente, segmento Poder Público – SEMAG; 7)

15 Vinícius Silvestri, titular, segmento Poder Público – SMDEI; 8) Wagner Henrique

16 dos Santos, titular, segmento Poder Público – PROCURADORIA; 9) Mauro

17 Battistelli, titular, segmento Poder Público – IAT; 10) Flávio Augusto Sansana,

18 suplente, segmento Poder Público – IAT; 11) Reinaldo Juliani, titular, segmento

19 Poder Público – ENERGISA; 12) Carlos Pelek, titular, segmento Poder Público –

20 SANEPAR; 13) Angelita de Souza, suplente, segmento Poder Público –

21 COHAPAR; 14) Major Rodrigo Schoemberger, suplente, segmento Poder

22 Público – 12º Grupamento de Bombeiros; 15) Joel dos Santos Barbosa, titular,

23 segmento Poder Público – Câmara de Vereadores; 16) Felipe Cilivi dos Reis,

24 titular, segmento movimentos sociais – AMBIX; 17) Celso Luiz Fracaro, suplente,

25 segmento movimentos sociais – ROTARY CLUBE LAGOA; 18) Ronie Von Faria

26 Batista, suplente, segmento movimentos sociais – UGAM; 19) Claudio Marath,

27 titular, segmento movimentos sociais – ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA CENTRAL

28 DE ENTRE RIOS; 20) Gabriel Veríssimo da Luz Ferreira, titular, segmento

29 Classe Trabalhadores – SINDUSMADEIRA; 21) Rosana Ferreira dos Santos,

30 sulpente, segmento Classe Trabalhadores – SISPPMUG; 22) José Renê

31 Stavinski, sulpente, segmento Classe Trabalhadores – Sindicato dos Bancários;
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32 23) Marina Stoetzer Echeverria, titular, segmento Empresarial – Cooperativa

33 Agrária Agroindustrial; 24) Luiz Carlos Branco, suplente, segmento Empresarial –

34 Cooperativa Agrária Agroindustrial; 25) Ana Rosa Esteche Dacoregio, titular,

35 segmento Profissional Acadêmica e de Pesquisa – AEAG; 26) Patrick Daniel

36 Correa, titular, segmento Profissional, Acadêmica e de Pesquisa – CRECI e 27)

37 Jose Farias de Melo Leão, titular, segmento Profissional, Acadêmica e de

38 Pesquisa - APROGEO. O Secretário de Habitação e Vice-Presidente do Conselho

39 Fernando Damiani deu início à reunião dando as boas vindas aos conselheiros, e

40 às 9:00, tendo sido verificado o cumprimento do quórum, em segunda chamada,

41 explanou sobre o único assunto da Pauta, que trata sobre o Zoneamento do

42 Distrito de Entre Rios, o qual foi apresentado na reunião anterior, onde o

43 requerente possui dois protocolos de Desmembramento: 9115/2017 e 658/2016,

44 nos quais foi passada a diretriz para a abertura da Rua Projetada Código 15393, a

45 qual faz parte das Diretrizes de Sistema Viário, aprovadas em Audiência Pública

46 para o Distrito de Entre Rios em 2013, onde a solicitação é de que seja dispensado

47 o cumprimento da diretriz de continuidade da Rua projetada Código 15398 entre a

48 Rua Baviera e a Rua Padre Josef Stefan, em detrimento da possibilidade de

49 instalação de um aeroclube no local. Na sequencia o Vice Presidente, passa a

50 palavra ao Sr. Jeferson Rezende, presidente do aeroclube, para explanações. O

51 convidado Jeferson, apresenta o histórico do aeroclube, informações importantes a

52 respeito do funcionamento, além da emenda parlamentar no valor de R$ 300.00,00

53 que será destinada às instalações do mesmo, o local a ser implantado o hangar, o

54 qual atinge parte do lote objeto do desmembramento. Após a apresentação,

55 passou-se a palavra aos conselheiros fazerem questionamentos. Jeferson também

56 explana que é possível a destinação de recursos públicos para aeródromos já

57 existentes, que é o caso de Guarapuava, por estes casos remanescentes de

58 aeródromos serem declarados de utilidade pública. O conselheiro e Vereador Joel

59 informa que esteve no local e que acha que a interrupção da via não trará

60 prejuízos ao Sistema Viário. O conselheiro José Renê questiona se a comunidade

61 terá acesso e benefícios com a implantação do aeroclube no local, e o convidado

62 responde que o mesmo será aberto ao público, que terá curso de mecânico de

63 aeronaves, além do curso de pilotos. O conselheiro Marcelo Silva questiona sobre

64 o número de cursos já disponibilizados e em aberto e o número de alunos e o
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65 convidado responde que serão em torno de 30 alunos. A conselheira Mônica

66 questiona sobre as divisas do imóvel pretendido para construção do aeroclube e o

67 convidado Jeferson Resende responde que o hangar ocupará a área em formato

68 de triângulo, mas não abrangerá a projeção da rua, o qual teria destino de terreno

69 particular, desta forma o proprietário do lote ao invés de doar a rua ao município,

70 doaria o terreno, indicado na Planta de Desmembramento como Lote 173/174 - F,

71 para o município, o qual destinaria ao aeroclube, desde que pudesse transformar a

72 área prevista para o prolongamento da via, em lote comercializável. Terminada a

73 apresentação e devidos esclarecimentos, o Vice Presidente do Conselho,

74 Fernando Damiani, agradece a participação do Presidente do Aeroclube e demais

75 convidados presentes. Na sequencia, passou a palavra para a conselheira Mônica,

76 que explanou sobre a Lei de Zoneamento, Uso e Ocupação do Solo, do Distrito de

77 Entre Rios, Lei 47/2014, o qual foi aprovado em audiência pública, após passar por

78 reuniões setoriais nas colônias que formam o Distrito. Relatou que houve

79 manifestação por parte de alguns moradores do entorno e abaixo assinado para a

80 saída do aeródromo daquele local em função de ruídos e incômodos, no entanto

81 ficou determinada a sua permanência, tanto que recebeu uma delimitação de Zona

82 Especial no mapa, a qual permanecem diretrizes sobre essa área e que deve ser

83 elaborada normatização de uso e ocupação na área de entorno do aeroporto. Na

84 sequencia expôs a diretriz do Sistema Viário, a importância da ligação da Rua

85 Projetada Código 15398 à Rua Padre Josef Stefan, já que as outras ruas que

86 cortam a via, não possuem continuidade, ficando, assim, um sistema viário

87 truncado e sem fluidez e que a chegada até a Rua Padre Josef Stefan faria uma

88 ligação melhor de continuidade. Relata sobre os 7 outros desmembramentos que

89 obedeceram tal diretriz, que se solicita ser interrompida, caso o conselho assim o

90 defina e também apresentou os documentos da solicitação de recurso pelo

91 vereador Valdemar dos Santos e a disponibilidade do recurso de R$ 300.000,00

92 por ofício da Deputada Leandre Dal Ponte, ao Prefeito. A conselheira Marina relata

93 que a rua projetada teria sua ligação com a Rua Baviera e que a partir dessa seria

94 a ligação. O conselheiro Wagner, enfatiza que mesmo que o conselho aprove a

95 proposta, acredita que o mesmo não teria tal atribuição, uma vez que se trata de

96 alteração de diretriz tomada em audiência pública. Os conselheiros Cláudio e

97 Branco opinam que a interrupção da Rua não trará prejuízo aos moradores. O
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98 Conselheiro Mauro, questiona se houve alguma iniciativa, por parte do Município

99 para desapropriação de área para construção do aeródromo. Foi informado que

100 não pelo Vice Presidente, mas que poderia consultar o Prefeito sobre a

101 possibilidade, caso de fato o Aeródromo precisasse somente da área de triangulo

102 e não da parte da Via Projetada. Alguns conselheiros disseram que acham que o

103 terreno do triangulo é pequeno e que o Jeferson pode ter se confundido na sua

104 explanação e que certamente a área apenas do triangulo não é suficiente e que a

105 informação deve ser verificada. Terminadas as discussões e explanação a respeito,

106 a proposta da mudança da diretriz viária, com a não continuidade da Rua

107 Projetada é levada à votação, a qual recebe 17 votos a favor da mudança da lei, 4

108 votos contra e 2 abstenções. Finalizada a reunião, o Presidente agradece a todos

109 pela presença e participação, informando que antes da emissão de qualquer

110 decisão, a procuradoria do Município deverá ser consultada sobre a validade da

111 votação. Nada mais havendo a tratar, e eu, Renan Weber, lavrei a presente Ata

112 que segue assinada pelos presentes membros, de forma digital.

1. Fernando Damiani

2. Ana Rosa Esteche Dacoreggio

3. Angelita de Souza

4. Carlos Pelek

5. Celso Luiz Fracaro

6. Cláudio Marath

7. Felipe Cilivi dos Reis
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8. Flávio Alexandre

9. Flávio Augusto Sansana

10. Gabriel Veríssimo da Luz

Ferreira

11. Joel dos Santos Barbosa

12. José Farias de Melo Leão

13. José Renê Stavinski

14. Luiz Carlos Branco

15. Marcelo Pinto da Silva

16. Marina Stoetzer Echeverria

17. Mauro Battistelli

18. Monica Rodrigues Brisolla

Rubio

19. Patrick Daniel Correa

20. Reinaldo Juliani

21. Ricardo Bavaresco Rodrigues
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22. Rodrigo Schoemberger

26.Vinícius Silvestri

23. Ronie Von Faria Batista

27.Wagner Henrique dos Santos

24. Rosana Ferreira dos Santos

25. Valéria Lustosa de Siqueira
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ENCAMINHAMENTO DE PROTOCOLO E PARECER 658_2016 e 9115_2017

De: Concidade

Para: Procuradoria

Ref: Aprovação de Projeto de ParcelamentoData:

17/02/2022

De acordo com reunião extraordinária do CONCIDADE, realizada no dia 11/07/2022 foi

aprovada uma proposta referente aos protocolos supramecionados, conforme texto abaixo:

1. Deve ser esclarecido formalmente, como parte integrante do protocolo, se a área solicitada para a

construção da escola, pátio, estacionamento, etc se referem apenas à área de 758,77 m2 ou se

compreende também a área 690,00 m2, que se sobrepõe à área projetada de rua;

2. No caso de ser apenas a área de 758,77 m2 necessárias à escola, deve ser encaminhado ao Executivo

Municipal para a verificação se há a possibilidade de desapropriação, para posterior concessão de uso, e

então manter-se resguardada e atendida a projeção de via;

3. No caso de serem necessárias as duas áreas (lote em triângulo de 758,77 m2 + área de projeção de

rua 690,00 m2), ou se a doação para a área de 758,77 m2 estar vinculada à possibilidade da formação de

um lote na área de 690,00 m2 e não Via, e tendo em vista que a votação do Concidade, foi favorável em se

liberar a diretriz do sistema viário em detrimento e a favor da Construção da Escola de Aviação,

encaminhar para Parecer Jurídico, se o Concidade tema atribuição desta votação, ou se é o caso de nova

audiência pública, para revisão da legislação de uso e ocupação e parcelamento do solo, no Distrito de

Entre Rios – Colônia Vitória.

Sendo o que se apresenta, segue para as providencias cabíveis.

Fernando Damiani
Vice Presidente do Concidade
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Carta 040/2022. Guarapuava, 25 de julho de 2022.

Ao
CONCIDADE / PROCURADORIA

Ref.: PEDIDO DE INFORMAÇÕES SOLICITADO.

Senhores,

Com relação ao epigrafado, informamos que o terreno solicitado ao município, para aedificação do
HANGAR-ESCOLA é o 173/174-E. Como contra-partida para o proprietário, ficou definida a
exclusãoda rua “projetada”.

Desta maneira, será possível viabilizar o empreendimento, sem causar nenhumcusto para o
município.

O AEROCLUBE DE GUARAPUAVA-CIAC é a primeira Instituição de Ensino Aeronáutico
homologada pela ANAC, como Centro de Instrução de Aviação Civilda Região do Centro Sul do
Paraná.

Estamos noaguardodeste espaço para iniciar a contrução do nosso Hangar-escolano aeroporto de
Entre Rios. Ganhamos em doação a nossa aeronave Aeroboero 115, que
estáconosco desde nova cedida pela União (processo em curso). Outras ações
pertinentes a estruturação da Instituição estarão sendoimplementadas no próximos meses.

Importante frisar que o AEROCLUBE é uma Instituição considerada de Utilidade
Pública pela União; está apto a receber subsídios e doações do Ente federal,
estadual e municipal. São na prática, a extensão da União no Sistema de Ensino
Aeronáutico Civil. Funcionam como uma espécie de “universidade federal”, para melhor
exemplificar.

O terreno em questão suprirá as demandas necessárias da Instituição neste momento,
viabilizando não apenas a edificação do Hangar-escola, como a amplicação da nossa frota de
aeronaves e equipamentos de instrução e dos serviços prestados.

Pela vossa consideração para o exposto, agradecemos.

Atenciosamente,

Jeferson Luís RezendeDiretor Presidente

Aeroclube - é uma associação civil cujos principais objetivos são o ensino e a prática da aviação
civil, o turismo e desportos, podendo também cumprir missões de emergência ou de notório
interesse da população. Os aeroclubes e as demais entidades afins, uma vez autorizadas a
funcionar, são considerados como de utilidade pública.
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Aeroclubes no Brasil

No Brasil, um aeroclube só pode funcionar após obter autorização da Agência Nacional de
Aviação Civil (ANAC), que então se encarrega de sua fiscalização e coordenação. Cada
aeroclube recebe o nome da respectiva cidade em que está localizado, e no caso de capitais, de
seu respectivo estado.

Depois de autorizado seu funcionamento, o aeroclube passa a integrar o Sistemade Formação e
Adestramento de Pessoal previsto no Código Brasileiro de Aeronáutica (CBAer), ficando
responsável pelo ensino e treinamento de pessoal de voo, ensino e adestramento de pessoal da
infraestrutura aeronáutica e tambémcomo base para prática de esportes e atividades recreativas
relacionadas à área.
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