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LEITURA
TÉCNICA
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FLUXOGRAMA – PLANO DIRETOR
FASE 1

FASE 2

FASE 3

MOBILIZAÇÃO
ESTRUTURAÇÃO

ANÁLISE TEMÁTICA
INTEGRADA

DIRETRIZES E
PROPOSTAS

- Organização de equipes,
coleta de dados e
informações;
-Planejamento, Método e
Técnicas de elaboração e
Participação
- Estrutura Administrativa

Realidade Atual Município;
Avaliação da legislação e
gestão;
Identificação tendências:
socioespaciais, econômicas,
ambientais, infraestrutura,
serviços e equipamentos
públicos Restrições,
Potencialidades Deficiências;
Uso e Ocupação do Solo;
AVALIAÇÃO E SÍNTESE

PLANO DE

ANÁLISE

TRABALHO E

TEMÁTICA

CRONOGRAMA

INTEGRADA

R1

FASE 4

Cenário Desejável;
- Definição de diretrizes e
Propostas de Ordenamento
Territorial;
Intervenções para a
implementação das
estratégias;
Mapa preliminar de
Macrozoneamento e
Zoneamento de Uso e
Ocupação do Solo.

DIRETRIZES E
PROPOSTAS

R2-R3-R4

R5

INSTITUCIONALIZAÇÃO

Consolidação dos Mapas de
Perímetro Urbano,
Zoneamento de Uso e
Ocupação do Solo e Sistema
Viário;
Revisão da legislação,
instrumentos urbanísticos,
estruturação administrativa
de gestão e implementação
do Plano Diretor.

MINUTAS DE LEI

PLANO DE AÇÃO
INTEGRADO

Elaboração de
programas, projetos e
ações consolidadas no
PAI
Hierarquia e prazos,
estimativas de custos,
fontes de recursos,
indicadores de
monitoramento.
Encaminhamento ao
Poder Legislativo.

PLANO DE AÇÃO

R6

REUNIÕES TÉCNICAS
CAPACITAÇÃO, COORDENAÇÃO
OFICINA LEITURA TÉCNICA

REUNIÕES TÉCNICAS
CAPACITAÇÃO, COORDENAÇÃO
OFICINA LEITURA TÉCNICA
E COMUNITÁRIA
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CAPACITAÇÃO, COORDENAÇÃO
OFICINA LEITURA TÉCNICA
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CAPACITAÇÃO, COORDENAÇÃO
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AUDIÊNCIA PÚBLICA
01

AUDIÊNCIA PÚBLICA
02

AUDIÊNCIA PÚBLICA
03

AUDIÊNCIA PÚBLICA 04

R6

CRONOGRAMA

ORDEM DE APRESENTAÇÃO
MANHÃ
09:00 - 09:30 – Aspectos Ambientais
09:30 - 10:30 – Aspectos Sociais
10:30 - 11:30 – Aspectos Espaciais
11:30 - 12:00 – Aspectos Econômicos
TARDE
13:30 - 14:30 – Aspectos Institucionais e Gestão
14:30 - 15:00 – Aspectos Legais
15:00 - 16:00 – Plano de Mobilidade

ASPECTOS AMBIENTAIS E
INFRAESTRUTURAS BÁSICAS DE
SANEAMENTO
Daniele Gasparin – Engenheira Ambiental

ÁREAS DE RESTRIÇÕES A OCUPAÇÃO:
Inserção de grande parte do território (84%) em
Área de Interesse de Mananciais de Abastecimento
Público da RMC (delimitadas por decreto estadual);
Das áreas delimitadas como manancial todas,
exceto a Bacia do Curral das Éguas, cuja captação de
água fica próxima a BR-116 (junto a sede), compreende
interesses futuros de abastecimento.
-

BACIAS
HIDROGRÁFICAS
- Decreto Estadual nº 4435/2016
- Perímetro urbano da sede, na subbacia do Rio dos Patos, e grande
parte da Bacia do Rio das Onças,
à noroeste do município, fora do
limite de manancial.
- Distrito de ABA tem todo território
compreendido
em
Área
de
Manancial.

ÁREAS DE
RESTRIÇÃO À
OCUPAÇÃO - SEDE
- Presença de remanescentes de vegetação no
entorno dos bairros, onde terminam a
projeção das vias;
- SEPRP: corresponde a faixa de preservação
permanente de fundo de vale ao longo de
cada margem do Rio dos Patos;
- Sobreposição dos pontos de alagamento
sobre a área sujeita à inundação (Plano de
Drenagem Alto Iguaçu/2002);
- ETE está localizada em área industrial, fora
da bacia de manancial e afastada de núcleos
urbanos;
- Pontos de captação apresenta uma distância
segura
em
relação
às
atividades
potencialmente
poluidoras
(postos
de
combustíveis e cemitérios);
- Captação futura: Rio Maurício (área
manancial).

TIPOS DE SOLOS x
SANEAMENTO - SEDE
- Predominância do solo tipo
Argissolo
(maior
suscetibilidade à erosão);
- À oeste solo mais adequado
à ocupação ~ Latossolo;
- Boa parte da área industrial
configura o solo do tipo
Gleissolo,
indicando
a
necessidade de se fazer
drenagem dos terrenos;
- Área plana na sede e a
presença
de
depósito
aluvionar ao longo do Rio dos
Patos favorece o risco de
áreas sujeitas a inundação;
- Atendimento parcial com rede
coletora de esgoto (56%);
- Atendimento 100% rede de
água.

TIPOS DE SOLOS x
SANEAMENTO
- Predominância do solo tipo Argissolo
(maior suscetibilidade à erosão);
- 100% do território inserido em Área de
Manancial;
- Atendimento 100% rede de água, por
meio da captação por poços
tubulares;
- Ausência de rede de esgotamento
sanitário e sem previsão para
execução;
- Risco
de
contaminação
pela
saturação das fossas sépticas;

ASPECTOS AMBIENTAIS
POTENCIALIDADES

- Potencial hídrico, com destaque do município pela possibilidade de servir como
manancial de abastecimento regional futuro;
- Perímetro urbano da sede está fora do limite de manancial, incluindo a área
industrial;
- Presença de importantes fragmentos preservados de vegetação nativa no
município, principalmente nas áreas de RL e nos territórios faxinalenses;
- Áreas livres de ocupação, adjacente ao Rio dos Patos, devido as restrições quanto
à expansão da malha urbana no SEPRP;
- Contrato de Programa para prestação dos serviços de água e esgoto;
- População urbana 100% atendida com rede de água;
- O sistema atual de captação na sede urbana (rio Curral das Éguas mais poços)
tem capacidade para atender a população até 2031;
- Abrangência dos serviços municipais de coleta e separação de resíduos é
satisfatória (100% da área urbana e 80% da rural).

ASPECTOS AMBIENTAIS
DEFICIÊNCIAS

- Área plana na sede urbana e a presença de depósito aluvionar ao longo do Rio
dos Patos favorece o risco de áreas sujeitas a inundação;
- Predominância do solo do tipo Argissolo na sede urbana e em Areia Branca dos
Assis, conferindo maior suscetibilidade à erosão;
- Ocupações consolidadas e intervenções no entorno do Rio dos Patos e afluentes;
- Pontos críticos de alagamento na sub-bacia do Rio dos Patos;
- Fortes restrições quanto ao uso e ocupação nas áreas de interesse de manancial;
- Ausência de regulamentação municipal para reconhecimento dos faxinais e a
redução dos territórios faxinalenses por meio do parcelamento das áreas,
desmatamento e conflitos de terras;
- O PMSB (2011) precisa ser revisto para adequar-se aos prazos estabelecidos
pela Lei;
- Inexistência e sem previsão de implantação de rede de esgoto no distrito de Areia
Branca dos Assis.

ASPECTOS SOCIAIS
Fabiane Baran – Socióloga

ASPECTOS SOCIOESPACIAIS
DINÂMICA DEMOGRÁFICA
•

Mandirituba constitui um município de pequeno porte (até 50 mil
habitantes), tal como a maioria dos municípios da RMC.

•

Está entre os municípios menos urbanizados da RMC.

•

População censitária IBGE (2010): 22,2 mil habitantes.

•

Densidade demográfica (2010): 58,26 hab./km2.

•

Grau de urbanização (2010): 33,4%.

•

População projetada IPARDES (2020): 27,5 mil habitantes.

•

População projetada IPARDES (2030): 32,8 mil habitantes.

•

No período 1991/2020, mesmo com a desaceleração do
crescimento da RMC na última década, o município apresentou
significativos incrementos demográficos.

•

TGC censitária (2000/2010): 2,39% a.a. (5ª maior da RMC).

•

TGC projetada (2010/2020): 2,18% a.a. (5ª maior da RMC).

•

TGC projetada (2020/2030): 1,76% a.a.

✓ Continuidade do significativo crescimento populacional,
especialmente nas áreas rurais.

•

Componente migratório ainda exerce importância relativa no
crescimento demográfico: capacidade de retenção e atração
populacional do município.

✓ Redução do grau de urbanização: passando de 31,3%, em
2020, para 29,8% em 2030.

•

Tendências do município, de acordo com as projeções:

ASPECTOS SOCIOESPACIAIS
DENSIDADE DEMOGRÁFICA E VARIAÇÃO DA POPULAÇÃO
•

Expressivos adensamentos populacionais das
áreas urbanas da sede e ABA.

•

Elevadas densidades demográficas em porções
lindeiras e que interligam as áreas urbanas,
compreendendo localidades, como:
✓ Água Clara
✓ Diamante
✓ Colônia Lima
✓ Pé de Erva
✓ Chimboveiro
✓ Campestre dos Paulas
✓ Quatro Pinheiros
✓ Areia Branca dos Pintos
✓ Caí de Baixo
✓ Boa Vista
✓ Espigão das Antas
✓ Avencal

✓ Santo Amaro 2

ASPECTOS SOCIOESPACIAIS
TAXA GEOMÉTRICA DE CRESCIMENTO (TGC) DA POPULAÇÃO

•

Elevadas TGC em porções lindeiras e que
interligam as áreas urbanas.

•

Noutro sentido, verificam-se decréscimos
populacionais
em
porções
rurais
periféricas do município.

•

Segundo técnicos e munícipes, algumas
porções territoriais vêm contanto com
significativos contingentes de migrantes, o
que reflete em uma maior pressão sobre o
território:
✓ Leste da BR-116 (sentido Curitiba),
nas
localidades
Vila
Brasília,
Campestrinho, Pé de Erva e
Barreiros.
✓ Sul do município, nos arredores de
ABA.

ASPECTOS SOCIAIS
DINÂMICA DEMOGRÁFICA – ESTRUTURA ETÁRIA
•

Mandirituba apresentou declínio da razão de
dependência no período 1991/2020, no entanto, também
sinaliza sinais de reversão, tal como observado no
contexto nacional (o que indica maiores demandas
socioassistenciais).

•

Transição demográfica de uma população relativamente
jovem para uma população envelhecida.

•

Tendências: queda das proporções de grupos mais
jovens, em especial de pessoas abaixo de 30 anos, e
aumento das proporções dos grupos mais velhos.

•

Pirâmides etárias: revelam o estreitamento das bases
(queda da fecundidade) e alargamento dos topos
(envelhecimento da população).

ASPECTOS SOCIAIS
ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO HUMANO MUNICIPAL (IDHM)
Faixas de desenvolvimento humano e valores de referência:
- Muito Alto, superior a 0,800;
- Alto, entre 0,700 e 0,800;

- Médio, entre 0,600 e 0,700;
- Baixo, entre 0,500 e 0,600;
- Muito Baixo, inferior a 0,500.

•

Mandirituba acompanhou o movimento de variação positiva do IDHM no período 1991/2010: índice passou de 0,406
(Muito Baixo) para 0,655 (Médio).

•

No entanto, em 2010 o IDHM continuou entre os mais baixos da RMC e do Paraná: 23º lugar no ranking metropolitano
(29 municípios) e o 351º no ranking estadual (399 municípios).

•

O IDHM-Educação continua o mais baixo na composição do índice geral, apesar do expressivo avanço: 0,515 (Baixo).

•

O IDHM-Longevidade continua o melhor índice do município, sugerindo boas condições de saúde e salubridade: 0,807
(Muito Alto).

•

O IDHM-Renda apresentou a menor variação no período, mas passou de 0,557 (Baixo) para 0,677 (Médio).

ASPECTOS SOCIAIS
EDUCAÇÃO
•

Mandirituba registrou avanços significativos na área da
educação, mas ainda apresenta desafios em relação ao
desempenho escolar e ao atendimento da demanda (tal como
observado nos contextos estadual e nacional).

•

Grau de instrução da população acima de 25 anos (2010): quase
70% não possuía instrução e/ou ensino fundamental completo,
índice bem acima dos conjuntos da RMC e do Paraná.

•

Taxas de desempenho escolar (2018): índices de aprovação
inferiores aos do conjunto paranaense.

•

Taxas de distorção idade-série (2018): índices elevados e acima
dos registrados no conjunto paranaense.

•

Taxas estimadas de atendimento na educação infantil (2018):
insuficiência de cobertura, com índice inferior ao do conjunto
paranaense em relação à pré-escola.

•

Principais necessidades: implantação de novos equipamentos
municipais, especialmente de educação infantil (creche);
reforma/manutenção dos equipamentos existentes; readequação
dos equipamentos que atendem distintas faixas etárias;
substituição dos veículos e ampliação da frota do transporte
escolar; readequação do transporte escolar para as crianças;
ampliação do quadro de profissionais.

EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE EDUCAÇÃO – EDUCAÇÃO INFANTIL

Análise: (i) indicadores das condições educacionais; (ii) metas do PNE; (iii) localização e
acessibilidade – crianças com idade de até 6 anos e raio de abrangência de 500m; (iv)
avaliações de técnicos/gestores e munícipes.

•

Áreas urbanas (sede e ABA): equipamentos
relativamente bem distribuídos/centralizados,
situados em porções que contavam com
maiores números de crianças (até 6 anos) em
2010, no entanto, várias porções não são
abrangidas pelos raios de 500 metros.

•

Áreas rurais: em Espigão das Antas o
equipamento está situado em região com
maiores números de crianças (até 6 anos). O
mesmo não vale para Fula, justificando a atual
desativação do equipamento.

•

Cobertura da demanda atual: há lista de espera,
sendo que as projeções demográficas indicam
que o número de vagas ofertadas é muito
inferior ao número atual de crianças do
município com até 5 anos.

•

Demanda futura: necessidade de novos
equipamentos (curto prazo), sendo áreas
prioritárias: porções a leste da BR-116 (sentido
Curitiba) – nas localidades Vila Brasília,
Campestrinho, Pé de Erva e Barreiros –, e
porções sul do município, nos arredores de ABA.

•

Considerar o ritmo do crescimento populacional.

EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE EDUCAÇÃO – EDUCAÇÃO INFANTIL
SEDE URBANA

ABA

EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE EDUCAÇÃO – ENSINO FUNDAMENTAL

Análise: (i) indicadores das condições educacionais; (ii) metas do PNE; (iii) localização e
acessibilidade – crianças e adolescentes com idade entre 6 e 14 anos e raio de
abrangência de 800m; (iv) avaliações de técnicos/gestores e munícipes.

•

Áreas urbanas (sede e ABA): equipamentos
relativamente bem distribuídos/centralizados,
situados em porções que contavam com
maiores números de crianças e adolescentes (6
a 14 anos) em 2010, no entanto, várias porções
não são abrangidas pelos raios de 800 metros.

•

Áreas rurais: em Espigão das Antas o
equipamento está situado em região com
maiores números de crianças e adolescentes (6
a 14 anos). O mesmo não vale para Fula,
justificando a atual desativação do equipamento.

•

Cobertura da demanda atual: embora não haja
lista de espera, as projeções demográficas
indicam que o número de vagas ofertadas é
inferior ao número atual de crianças e
adolescentes do município com idade entre 6 e
14 anos. Infere-se que este déficit está
relacionado às taxas desfavoráveis de
desempenho escolar e de distorção idade-série
nos anos finais.

•

Demanda futura: necessidade de novos
equipamentos, sendo áreas prioritárias: áreas
urbanas e porções territoriais entre estas –
especialmente a leste da BR-116 (sentido
Curitiba), na região da localidade Pé de Erva –,
e nas porções sul do território, abrangendo as
localidades Espigão das Antas e Avencal.

EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE EDUCAÇÃO – ENSINO FUNDAMENTAL
SEDE URBANA

ABA

EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE EDUCAÇÃO – ENSINO MÉDIO

Análise: (i) indicadores das condições educacionais; (ii) metas do PNE; (iii) localização e
acessibilidade – jovens com idade entre 15 e 19 anos e raio de abrangência de 1.600m;
(iv) avaliações de técnicos/gestores e munícipes.

•

Áreas urbanas (sede e ABA): equipamentos
relativamente bem distribuídos/centralizados,
situados em porções que contavam com
maiores números de jovens (15 a 19 anos) em
2010, no entanto, várias porções não são
abrangidas pelos raios de 1.600 metros.

•

Área rural (Espigão das Antas): equipamento
está situado em região com maiores números de
jovens (15 a 19 anos).

•

Cobertura da demanda atual: embora não haja
lista de espera, as projeções demográficas
indicam que o número de vagas ofertadas é
inferior ao número atual de jovens do município
com idade entre 15 e 19 anos. Infere-se que
este déficit está relacionado às taxas
desfavoráveis de desempenho escolar e de
distorção idade-série.

•

Demanda futura: primeiramente, ações e
políticas voltadas à redução do abandono e da
evasão escolar ao longo do percurso da
Educação Básica, e, num horizonte de
médio/longo prazo, a implantação de um novo
equipamento.

ASPECTOS SOCIAIS
SAÚDE
•

Mandirituba apresenta elevado IDHM-Longevidade, mas ainda
conta com desafios em relação ao atendimento da demanda.

•

Coeficiente de morbidade (2014/2018): 86,7 internamentos/mil
habitantes, bem superior aos dos conjuntos da RMC (65,8) e do
Paraná (69,9).

•

Coeficiente de mortalidade infantil > 1 ano (2009/2018):
significativas oscilações no período (ao contrário do conjunto
estadual, que vem reduzindo os índices).

•

Desafios: recorrentes casos de endemias em decorrência do uso
excessivo de defensivos agrícolas, assim como de
leishmanioses.

•

Taxas de cobertura da Estratégia Saúde da Família (2019):
insuficiência, embora com índices mais favoráveis, comparados
aos dos conjuntos da RMC e do Paraná.

•

Razão de leitos e profissionais: índices baixos, sendo os dos
profissionais inferiores aos dos conjuntos da RMC e do Paraná.

•

Principais necessidades: aumento do quadro de profissionais
(médicos e equipes); transporte específico para pacientes e
enfermos (intra municipal); reforma do Hospital Municipal;
realocação do SAMU e da Secretaria Municipal; implantação de
um novo CAPS, na porção sul do município (ABA e arredores).

EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE SAÚDE

Análise: (i) localização e acessibilidade aos equipamentos – densidade demográfica e,
para UBS e Postos de Saúde (Atenção Primária), raio de abrangência de 1.000m; (ii)
taxas de cobertura da ESF; (iii) avaliações de técnicos/gestores e munícipes.

•

A sede urbana abriga a grande maioria dos
equipamentos do município (concentrados no
entorno ou na região central), assim como os
que prestam serviços de maior nível de atenção.

•

Áreas urbanas (sede e ABA): equipamentos da
Atenção
Primária
relativamente
bem
distribuídos/centralizados, situados em porções
que contavam com elevados adensamentos
populacionais em 2010, no entanto, várias
porções não são abrangidas pelos raios de
1.000 metros.

•

Áreas rurais (Espigão das Antas, Avencal,
Tronco e Campestre dos Paulas): equipamentos
da Atenção Primária situados próximos ou em
porções com maiores adensamentos.

•

Cobertura da demanda atual: as avaliações e
taxas
de
cobertura
indicam
que
os
equipamentos/equipes da Atenção Primária são
insuficientes.

•

Demanda futura: necessidade de aumento do
quadro de profissionais, especialmente de
médicos e equipes (curto prazo), e de
implantação de um CAPS (ABA e arredores).

•

Considerar o ritmo do crescimento populacional,
assim como o aumento do contingente da
população idosa (demanda por serviços).

EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE SAÚDE
SEDE URBANA

ASPECTOS SOCIAIS
ASSISTÊNCIA SOCIAL
•

Mandirituba ainda conta com proporções significativas de
pessoas em situações de vulnerabilidade, apresentando desafios
em relação ao atendimento da demanda.

•

Indicadores de pobreza (1991/2010): apesar da redução
significativa dos índices, em 2010 apresentava mais de 30% da
população vulnerável à pobreza (até ½ salário mínimo).

•

Cadastro Único (dez/2019): 3.378 famílias, somando 9.237
pessoas, o que corresponde a 33,5% da população projetada
para 2020.

•

Cadastro Único / grupos de renda: Quase 75% dos inscritos
possuem renda familiar per capita de até ½ salário mínimo
(vulneráveis à pobreza), o que corresponde a quase 30% da
população projetada para 2020.

•

Programa Bolsa Família (jan/2020): 1.119 famílias beneficiadas
(cobertura de 71,5% da estimativa de famílias pobres).

•

Desafios / áreas críticas (com maiores concentrações de
ocupações irregulares, populações vulneráveis, de baixa renda
e/ou carentes de serviços públicos): Colônia Lima, Campo do
Capão, Vila Portes, Vila Brasília, Vila São João, Vila Santo
Antônio, Campestrinho, Queimados, Pé de Erva, Morro Alto e
ABA.

•

Principais necessidades: readequação/reforma do CRAS e do
CREAS; reforma da Casa de Passagem; implantação de um
novo CRAS, na porção sul do município (ABA e arredores);
aumento do quadro de profissionais e equipes; avaliação da
implantação de um “Centro Intergeracional”.

EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Análise: (i) localização e acessibilidade aos equipamentos – domicílios com renda de até
um salário mínimo e, para CRAS e CREAS (de acesso), raio de abrangência de 1.000m;
(ii) informações do Cadastro Único; (iii) avaliações de técnicos/gestores e munícipes.

•

A sede urbana abriga todos os equipamentos do
município (concentrados no entorno ou na
região central).

•

Equipamentos
de
acesso
à
rede
socioassistencial (CRAS e CREAS): situados na
região central, em porções territoriais que
contavam com significativas quantidades de
domicílios com renda média de até um salário
mínimo em 2010, no entanto, várias porções não
são abrangidas pelos raios de 1.000 metros.

•

Cobertura da demanda atual: as avaliações e os
dados de vulnerabilidade de renda (Censo e
Cadastro
Único)
indicam
que
os
equipamentos/equipes de acesso à rede são
insuficientes.

•

Demanda futura: necessidade de aumento do
quadro de profissionais e equipes (curto prazo),
e de implantação de um CRAS (ABA e
arredores).

•

Considerar o ritmo do crescimento populacional.

EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

SEDE URBANA

ASPECTOS SOCIAIS

EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE SEGURANÇA

SEGURANÇA PÚBLICA
•

Mandirituba apresenta índices menos críticos de
criminalidade/vitimização, comparados às médias
do seu grupo de municípios de referência (que
possuem entre 10 mil e 23 mil habitantes).

•

Coeficientes de ocorrências policiais (2018):
elevado índice de furtos. Considerando a
tipologia, destacam-se os casos de homicídio
doloso, estupro, violência doméstica e lesão
corporal.

•

Ocorrências de acidentes/vítimas de trânsito
(2014/2018): média anual de 14 acidentes, com 2
vítimas fatais.

•

Rede de segurança pública: Polícias Rodovia
Federal, Civil e Militar e Guarda Municipal (com
Módulo em ABA, anexo à UBS).

•

A extensão territorial do município dificulta o
atendimento da demanda, especialmente das
áreas rurais.

•

Principais necessidades / cobertura da demanda
atual/futura: ampliação dos efetivos; realocação e
funcionamento contínuo do Módulo de ABA;
avaliação da criação de “Conselhos Comunitários
de Segurança”, especialmente nas áreas rurais.

Análise: (i) localização dos equipamentos – densidade demográfica; (ii) avaliações de
técnicos/gestores e munícipes.

ASPECTOS SOCIAIS

EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE CULTURA, ESPORTE E LAZER

CULTURA, ESPORTE E LAZER
•

Mandirituba conta com equipamentos municipais
culturais e desportivos/recreativos concentrados
nas áreas urbanas, especialmente na sede.

•

Equipamentos de importância local: Teatro Joana
Dilacir Palú Gelatti (sedia eventos artísticos,
palestras, formaturas e encontros locais e
regionais); Parque Municipal Ângelo Zeglin Palú
(principal espaço para eventos de grande porte);
e Ginásio de Esportes Mandiritubão (sedia
competições e eventos municipais, além de
atividades das Escolinhas Desportivas).

•

Áreas urbanas (sede e ABA): equipamentos
relativamente bem distribuídos/centralizados,
situados em porções que contavam com
elevados adensamentos populacionais em 2010,
no entanto, algumas porções não são abrangidas
pelos raios de 1.000 metros (esporte/lazer).

•

Principais necessidades / cobertura da demanda
atual/futura:
reforma/manutenção
dos
equipamentos existentes; implantação de
equipamentos e espaços de convívio e
permanência nas áreas rurais; promoção de
atividades culturais, em especial aos jovens;
aumento do quadro de profissionais.

Análise: (i) localização e acessibilidade aos equipamentos – densidade demográfica e,
para equipamentos de esporte/lazer (escala local/vizinhança), raio de abrangência de
1.000m; (ii) avaliações de técnicos/gestores e munícipes.

EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
SEDE URBANA

ABA

