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Conselho Municipal da Cidade - CMC
Gestão 2018-2020

Ofício no. 025/2019 - CMC

Londrina, 14 de maio de 2019.

Ao
IPPUL — Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Londrina
Senhor Roberto Aives Lima Junior
Diretor Presidente

O Conseiho Municipai da Cidade encaminha para ciência e procedimentos os pareceres
deiiberados por este Conseiho, os processos de EIV:
\

84000097201724 '

27072.

2014

C»*o de Di.g.6sdco L.bimagem - P.too

Hospil.l, Clé.ie.

2017

Faculdade Pitágoras

Instituição de Ensino

Segue em anexo os pareceres devidamente assinados peios respectivos reiatores,
bem como as cópias das atas das reuniões onde os pareceres dos processos foram
apresentados e deiiberados, as mesmas já foram aprovadas em pienária e são
transcrições dos registros das gravações em vídeo das reuniões, que também seguem em
anexo.
Estaremos a disposição para eventuais dúvidas e demais informações.
f

Atenciosamente

Rosemãri Friedmàpn Angeii

Presidente do Conseiho Municipai da Cidade
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PARECER EIV PROCESSO SEI 84000730201784
CENTRO DE DIAGNÓSTICOS LABIMAGEM
FAC SÍMILE FORMULÁRIO DE ENTRADA;
IDENTIFICAÇÃO DO PROPRIETÁRIO
PROPRIETÁRIO; SEKI - Administroçoo de Imóveis Ltdo. e Outros.

1

CNPJ; 09.501.782/0001-17
CPF;476.814.119-ó8
REPRESENTANTE LEGAL Vonder José Botisto
ENDEREÇO CORRESPONDÊNCIA; Avenida Bandeirantes, 310 - Vila Ipiranga
EMAIL;
TELEFONE/ CELULAR; (43) 3575-1928
2

INDICATIVO PARA ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA

Alvará de Construção e Funcionamento
3
IDENTIFICAÇÃO DA ATIVIDADE
LOCAL DA OBRA; Chócoro 06 - Subdivisão dos Lotes 117 e 117A - Glebo
Polhono, com acesso pelos ruos Campo Gronde e Bento Munhoz do Rocha
Neto - Londrino/PR
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS; Prestoçoon de Serviços
i . •
relocionodos ò Soúde de Assistência Ambulotoriol em Zono Residenciol, tois
Ressonôncio
Magnético,
Tomogrofio,
Momogrofio,
Roios-X,
como;
UtrossonogrofiQ, Coleto de Provo Funcional, Coleto Infantil,
Densitometrio,
Coleto Adulto.
HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO; Segundo o sexto-feiro dos
^ 6;00 às 19;00;
Sábados dos 06h30 às 13h00; Domingos e Feriados dos 07h00 os 12h0ü.
QUANTIDADE DE FUNCIONÁRIOS; 90
QUANTIDADE DE PACIENTES/DIA; 120

Construção em terreno

óreo de estoclonomento 6.624,56mF totolizondo

rOTO^Om'^Xontobilizo 247.86m^ de óreo permeável, 10% do óreo do ^^re^

Coeficiente de oproveitomento 0,986 em
Será ocupodo 49% do terreno, com
02 povimentos o portir do nível noturol do terreno e 05 subsolos.
contobilizondo entre 65 e 116 vogas de estocionomento.

4.1
4.1.1

4.1.2

4.1.3

4.1.4

INFRA ESTRUTURA EXISTENTE NO LOCAL
Quanto o Infroestruturo Urbana existente, no Estudo considero-se
que os concessionários de serviços urbonos estorõo aptos o atender
o empreendimento.
Houve, no entonto, o necessidade de estudo específico onolisondo os
Impoctos de Transito que serõo gerodos, que está incluído no EIV
opresentodo. Tendo em visto que o empreendimento influenciará
principolmente o tráfego dos vios Avenida Prefeito Forio Limo, Ruo
Bento Munhoz do Rocho Neto e Ruo Campo Grande.
O estudo levou em conto o ompliaçoo do Avenido Prefeito Forio Limo
e conclui que o infroestruturo viário opresento copocidode poro
receber o fluxo de veículos mesmo com o aumento de demondo de
tráfego gerado pelo empreendimento, pois o nível de serviço
considerodo nõo foi ultropossodo.
Soo recomendodos no estudo opresentodo os seguintes oções

4.1.4.3

mitigodoros;
Reforço da sinolizoçõo horizontal e vertical da Av. Forio Limo no
encontro com o Ruo Bento Munhoz, [...];
implantação de sinalização noturno (refletivo), hoje inexistente;
Relocação do ponto de ônibus hoje implantado no encontro do Av.

4.1.4.4

Forio Limo e Bento Munhoz, [...];
Relocação do ciclovio do Ruo Bento Munhoz poro o interior do óreo

4.1.4.1

4.1.4.2

4.1.4.5

4.1.4.Ó

4.1.4.7

4.1.4.8

4.1.4.9

de lozer, margeando o lago igopó, [...];
Sinolizodores de plontão nos entrados e soidos do estacionamento
de forma a evitar eventuais imprevistos e orientar o saído e entrada
dos motoristas;
implantação de faixas de pedestres no entorno oos acessos ao
empreendimento;
Cobertura do ponto de ônibus existente em frente ao
empreendimento;
Execução de passeio público com piso táctil frontal ao
empreendimento de modo o contemplar a acessibilidade aos
pedestres;
Reonálise pelo

órgão

competente,

dos movimentos permitidos
quando do interseção do Ruo Heinz Persuhn com o Avenido Prefeito
Forio Lima - conversão à esquerdo.

4.2
4,2.1

4.2.2

USOS E ATIVIDADES NO ENTORNO
A Oeste, há q implontQçõo de loteomentos residenciais unifomiliares,
no Residencial Colina Verde, com Zoneomento Residenciol 1;
A Norte, há o Zona Residenciol 2, edificoções de médio padrõo sendo
umo zona em consolidoçõo, e de formo imediato o Hospital

4.2.3

4.2.4

4.2.5

4.2.6

Aroucária;
A Sul, oo longo do Rodovia PR-445 se têm atividades de cunho
regional;
Se tem umo chácaro contendo três moradias oo sul e frontal oo
terreno o lago Igopá III;
Há, oo longo Avenido Prefeito Forio Limo, os seguintes otividodes;
hospitol, áreas de lozer, consultários, posto de gasolina, oficino
mecônico, cosas noturnos (boates), restouronte. A Avenida está
zoneodo como Zona Comerciol 6, em processo de consolidação,
E oo longo da Ruo Bento Munhoz do Rocha Neto, vio marginal do
cárrego Cambé, se têm os seguintes otividodes: pousado, hospitol),
hotel e terrenos oindo vozios.

4.3
4.3.1

4.3.2

4.3.3

4.3.4

4.3.5

GERAÇÃO DE RESIDOS E RUÍDOS
Quanto a Resíduos Sálidos serõo gerodos volumes superiores o
l,00m^ enquadrondo-se como grande gerodor e o este coberá o
Eloboroçõo do Plano de Gerenciomento de Resíduos do Construção
Civil (PGRCC).
Será eloborodo um Plono de Gerenciamento de Resíduos de Serviços
de Saúde - PGRSS, que deve abranger todos os etopos de
planejamento dos recursos físicos, dos recursos materiais e do
capocitoção dos recursos humonos envolvidos no manejo.
Quanto oos ruídos no etopo dos obras se obedecerá a legislaçoo
pertinente, os otividodes serão monitorados e estorõo dentro dos
podrões de ruídos permitidos, Alteroções nos níveis de emissão de
ruídos poderão ocorrer em diferentes grous de intensidade, porem
sempre dentro do horário permitido em lei.
Os equipamentos utilizodos no desenvolvimento dos atividades do
centro de diognástico nõo são gerodores de ruídos. No entanto,
quanto oos equipamentos do sistema de climatizaçõo do predio bem
como o gerodor de energio elétrica deverão ser implantodos em
locais que minimizem seus ruídos e serem odotodos providências
abofadoros dos mesmos. Todos os máquinos de refrigeroçoo
externas e bombos deverão funcionor de ocordo com a legisloçao
municipal (Cádigo de Posturos) e normas técnicos pertinentes - NBR
Hoverá ocréscimo dos ruídos devido oos veículos que seroo otroidos
pelo empreendimento.

5 AUTORIA DO EIV
SAFE - ENGENHARIA AMBIENTAL - LONDRINA PR
Contoto Equipe EIV / RIV
Eng. Civil Ruy Lima, CREA/PR 6469-D
Telefone; 43 99991 6575
sQfeQmbientol(Q)hotmQÍl.com
5.1

PROFISSIONAIS E EMPRESAS PARTICIPANTES

PROJETO ARQUITETÔNICO;
MEP-Arquitetura e Planejamento
END.; Ruq Juiz de Fora, 100-Jardim Sumoré - Londrino/PR
TEL; (43) 3328-0218
E-MAIL; mep(Q)meporquiteturQ.QrQ.br
LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL;
J. Leite & Carvalho Ltda.
END.; Av. Poroná, 97° - solo 07 - Ed. Panorama - Londrino/Pr
TEL; 43-9991-6661

6
ANALISE
6.1 Feito Q análise do EIV, Processo SEI 84000730201784 (Processo SIP
5067/2014) e considerando:
A Diretriz de EIV 001/2015 (0704955) expedido no presente processo em
05 de joneiro de 2015, que se encontrou com o volidode expirodo;
6.1.2 As Orientoções do Porecer n°0525/2016 (0704940) do Procurodorio
Gerol do Município;
6.1.3 O Porecer Técnico do CPU dotodo de 29/11/2017, do Coordenodorio
De Serviços De Soúde e de Interesse à Soúde/AMS-CSSIS;
6.1.4 O Despocho Administrotivo n° 266/2017 do CMTU — Diretorio De
Transito; o Porecer Técnico de 14/12/2017 do IPPUL — GPSVCT;
6.1.5 O Parecer Técnico dotado de 05/04/2018 do SEMA — DT;
6.1.6 O Parecer Técnico de 03/08/2018 e o Despocho Administrotivo dotodo
de 06/08/2018 do IPPUL-GIU.
6.2
Constatamos o necessidade do empreendimento atender oo
cumprimento dos pareceres e despachos citados, sendo estes;
6.2.1 O atendimento dos resoluções RDC n° 63, de 25 de novembro de 2011 e
Resolução - RDC/ANVISA n° 306 e do portorio n° 344;
6.2.2 Cumprir o entendimento do Parecer Técnico n°0704552 do IPPUL,
ressaltado pelo Despacho Administrativo n°266/2017 do CMTU, que
determina:
6.2.3 O estocionomento poro clientes deverá ser ofertado o todos os
clientes de formo grotuito;
6.2.4 A inolterobilidode do uso dos oreos de estocionomento o qualquer
6.1.1

6.2.5

6.2.6
6.2.7

tempo;
A odequoçQO do permeobilidode do solo poro 25% (5% o mais do que
o mínimo exigido pelo legislaçoo vigente), sendo que esso deverá
apresentar coberturo vegetal;
A implontoçQO de isolomento ocústico e monutençoo adequado e
regular dos equipomentos de climotizoçoo do edifício;
Executor sistemo de coptoçoo e reoproveitomento dos águos pluviais
poro fins nõo potáveis;Reolizar o plantio de 03 (três) árvores no
colçodo externa do lote, voltodo poro o Bento Munhoz do Rocho
Neto, e repor os árvores suprimidas no colçodo voltado poro o ruo

Campo Gronde.
6.3 Cumprir o Porecer Técnico emitido em 14/12/2017 do IPPUL —
GPSVCT que determina:
6.3.1 Reolizor o substituiçõo de 08 (oito) abrigos de ônibus no área de
influência do empreendimento (Ruo Prefeito Forio Limo), codo um
deles dotodo de 02 (duos) Lixeiros seletivos (poro recicláveis e
6.3.2

orgônicos);
Implontor um estocionomento poro bicicletos tipo porociclo com três
orcos (6 vogas) no áreo de recuo frontal do empreendimento ou em
local interno de fácil acesso.

6.4

Cumprir o Parecer Técnico emitido em 05/04/2018 do SEMA — DT
que determina adquirir e plantar a quantia de 1.105 (um mil e
cento e cinco) mudas de árvores em porte arbóreo;

6.5

Tendo em vista que os presentes pontos de análise ambiental e
medidas compensatórias e mitigatórias a serem adotadas sõo
satisfatórios e nada

mais temos a apontar, APROVAMOS o

referido EIV.

Fernondo Foyet de Oliveira
TITULAR
lAB Núcleo Londrino

