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O contexto histórico do processo da urbanização brasileira revela que, de maneira 

geral, as cidades tiveram um crescimento rápido e desordenado. Este fato se consolidou em 

função das mudanças ocorridas tanto na esfera rural, pela substituição da mão de obra por 

uso de máquinas, mas também pela demanda gerada pela industrialização concentrada nos 

meios urbanos. Ainda nos dias atuais, muitas cidades revelam um cenário que reflete as 

consequências deste modo de urbanização, que no geral, está associado às deficiências no 

planejamento urbano ao longo da história. A estrutura urbana, que não estava preparada 

para absorver o grande número de migrantes, ainda não conseguiu superar graves 

problemas, como: falta de rede de saneamento e tratamento dos efluentes domésticos e 

industriais; ineficiência na gestão dos resíduos sólidos, que compromete os corpos hídricos; 

eliminação de áreas verdes nos centros urbanos; aterramento e canalização de rios; falta de 

mecanismos de controle nos emissores de poluentes, repercutindo na contaminação do 

solo, água e do ar; ineficácia das vias de circulação; falta de moradias; baixa qualidade na 

educação e na  saúde; má distribuição dos espaços de lazer, etc. Estes, entre muitos outros 

problemas, se somam à falta de políticas públicas que fundamentem diretrizes para as 

mudanças necessárias. 

 Frente esta realidade, o planejamento (do e para o) urbano é necessário, indicando a 

aplicação continua de ações eficientes que possam resolver os problemas que afetam a 

sociedade, além de se antecipar na prevenção das consequências já existentes. Assim, os 

planejadores urbanos são corresponsáveis pela configuração urbana atual.  

 No sistema da Gestão Pública do Brasil, a sociedade como um todo, possui 

representantes, os quais devem (ou deveriam) atuar diante destas questões nos seus 

respectivos municípios, haja vistas as ações dos poderes Legislativo, Executivo e Judiciário. 
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Estes devem representar os interesses e as necessidades da coletividade, e sendo assim, 

estão diretamente vinculados aos fatores que caracterizam o modo de vida da sociedade. A 

realidade, no entanto, mostra que a maioria das decisões políticas não tem servido às 

diferentes classes sociais de maneira igualitária, assim como, a participação popular não 

tem sido ativa como deveria. A organização da sociedade civil como um todo, deveria 

alicerçar as decisões políticas, através de uma administração participativa, realizada para o 

interesse do bem comum e não apenas de grupos segregados. Poucos são os grupos que 

representam as comunidades de menor poder aquisitivo e poucas são os que se articulam 

para reivindicar ou questionar junto aos governantes, mesmo porque, os grupos que 

defendem os interesses da classe mais rica da sociedade, se estruturam a ponto de suprimir 

as necessidades da classe mais pobre. 

 Dentro da administração pública existem funções específicas, e sendo assim os três 

poderes (Executivo, Legislativo e Judiciário) atuam de forma independente e autônoma, mas 

combinada. Nestas especificidades, verifica-se que o Poder Legislativo possui duas funções: 

a função legislativa e a função fiscalizadora. Legislar consiste em elaborar, apreciar, alterar 

ou revogar as leis de interesse do município, sendo que essas leis podem ter origem na 

própria câmara de vereadores, ou, ser resultante de projetos de iniciativa do prefeito, ou 

ainda, ser originada pela própria sociedade, através da iniciativa popular. A função de 

fiscalizar consiste em verificar as ações do Executivo, acompanhando as decisões tomadas 

no âmbito do governo. O Município de Londrina tem como sede uma das maiores cidades 

do sul do Brasil, e possui cerca de 553,393 - habitantes (a maioria urbanos), conforme 

dados estimados do IBGE (2016). Esta apresentou, como grande parte das cidades 

brasileiras, crescimento acelerado e desordenado.  

Com o número de habitantes que possui, e obedecendo a resolução da Lei Orgânica 

do Município de Londrina, desenove vereadores compõem a Câmara. Compete a estes, 

conforme já mencionado, a apresentação de propostas para a normatização de ações que 

atendam a demanda da sociedade. Neste contexto, cabe indagar: o que tem sido feito pelo 

setor Legislativo londrinense no sentido de planejar o urbano, tendo como base as suas 

propostas e seus projetos? E dentro desta lógica, o que define suas demandas? o que (ou 

quem) tem sido priorizado? Tais indagações refletem a necessidade de compreensão do 

papel desempenhado pelos governantes como planejadores do meio urbano de Londrina, e 

como a administração pública, sobretudo a exercida pelos vereadores, vêm buscando 

resolver os problemas urbanos alicerçados ao longo da sua história.  

Frente a estes questionamentos, tem-se o trabalho em questão, que corresponde a 

uma pesquisa que está em andamento. Contemplando a esfera do governo municipal, se 

justifica considerando que, em grande parte, as leis e os decretos correspondem às bases 

para as ações, norteando as mudanças práticas no cotidiano urbano. As políticas públicas 
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urbanas, desta forma, caracterizam a produção e reprodução deste espaço. Dentro desta 

perspectiva, torna-se necessário verificar quais os seguimentos da sociedade estão sendo 

atendidos e quais os interesses envolvidos neste processo de planejamento, legislação e 

gestão pública. Trata-se de um estudo de caso, que está trazendo um diagnóstico, com 

base nas propostas apresentadas pelos vereadores da 16ª Legislatura no Munícipio de 

Londrina (de 2013 a 2016). Assim, o objetivo da pesquisa se fundamenta em diagnosticar e 

refletir, a partir dos projetos elaborados, aprovados e vetados nesta Legislatura, 

identificando as práticas relacionadas ao planejamento urbano local, em especial no 

contexto ambiental. 

A pesquisa está seguindo uma abordagem qualitativa, que em sua essência envolve 

estudo de casos, buscando o significado dos fenômenos, a interpretação e a análise a partir 

da correlação dos aspectos investigados. Estão sendo buscadas bibliográfias, ou seja, 

dados obtidos por fontes publicadas (livros, manuais, artigos e Leis, etc.) e a pesquisa 

documental, que neste caso corresponde aos dados obtidos nos órgãos oficiais do 

município de Londrina, estruturando reflexões.  

Neste contexto, a proposta busca subsidiar aprofundamentos futuros,  sobre a 

administração pública e o planejamento urbano ambiental. Este estudo é norteado pela 

relevância da necessidade da ampliação do conhecimento sobre aquilo que rege a vida 

social urbana. Esta, ao ser observada  em sua dinâmica, possibilita verificar que este 

espaço produzido representa o acúmulo de muitos processos que se alicerçaram através da 

história. A estrutura urbana evidencia a lógica do dinamismo das transformações, assim 

como, subsidia aquelas que hão de vir. Revelam que são obras inacabadas, dependetes 

das intervenções objetivas e subjetivas dos que nelas interferem.   
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