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Dados da entidade responsável pelo projeto:
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CPNJ: 74.125.063/0001-00____________ _________ ______________________
Razão Social: INSTITUTO DE PESQUISA E PLANEJAMENTO URBANO DE LONDRINA
CEP: 86.061-335_________________________ ___________
Logradouro: Avenida Castelo Branco_______ __________
Número: 570___________ ______ ____________________
[Bairro: Jardim Presidente______ __________ __________

I Município: Londrina

________ ________ __________
|UF: Paraná________________________ ____
lEmail: ippul@londrina.pr.gov.br___________ _________
iTelefone: (43) 3372 8412

1.1

__

Natureza:

X Pública

a) Pública
b) Privada
Órgão ou entidade:
a) Estadual
b) Municipal
Organização não governamental

X Municipal

Empresa do setor produtivo

Empreendimento/intervenção/iniciativa contempla:
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I) o estímulo ao desenvolvimento de projetos de infraestrutura cicloviária.
II) a implantação de ciclovias, ciclofaixas, faixas compartilhadas, devidamente sinalizadas.

X sim

Xsim

III) a construção de bicicletários em terminais do sistema de transporte público coletivo.
IV) a instalação de paraciclos em vias ou estacionamentos de circulação de grande fluxo de
pessoas._________ ________ ________________________________________________________
V) a instalação, em locais estratégicos, de equipamentos de apoio aos usuários (banheiros,

Xsim

vestiários, bebedouros etc)________ ___________________ _____________________________
VI) a implantação de sistema de locação de bicicletas a baixo custo nos terminais do
sistema de transporte público coletivo, em centros comerciais e outros locais de grande
VII) a elaboração e divulgação de campanhas educativas relacionadas ao uso seguro da
bicicleta e seus benefícios.
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Documentos encaminhados:
Memorial descritivo de projeto contendo todas as informações pertinentes à intervenção

Ver anexo

pretendida.
Projeto urbanístico contendo todos os desenhos necessários para identificação e avaliação
das intervenções propostas.

_______________________________ _______________________ Ver anexo
Ver anexo

Minuta de ato normativo ou documento equivalente, que tenha por objetivo implementar - PlanMob
e/ou aprimorar medidas que favoreçam a ciclomobiiidade, no caso de edição normativa ou Londrina
campanha educativa.

4

Observações:

2020

estruturação de
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1 Informações para contato:
Nome. Eng. Civil CRISTIANE BIAZ^uimu uu fRA

Contato; Diretoria de Trânsito e
ippiil.transito@

Sistema Viário - IPPUL

|i-.nrlrina.pr.gOV.br

(43i 3372.8412
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Urbano de Londrina ■ IPPUL

CREA
29.002D/PR
Gerente de
Projetos
Viários

