Linha do Tempo

Projeto Gestão de Risco Climático Bairro Novo do
Caximba
2017
Jan 2017 – O prefeito Rafael Greca fez a primeira visita à Vila 29 de Outubro, após eleito, e
ouviu a demanda da comunidade local.
“É dever da Prefeitura e do IPPUC arrumar o que for possível bem como proteger a população
e o berço dos rios Barigui e Iguaçu, que já foram um dos lugares mais bonitos de Curitiba".
“É uma região que precisa ter ligação com a cidade, seja com a Vila Verde, Umbará,
Ganchinho, Pinheirinho ou Araucária. É preciso projetar uma malha viária comum com
circulação única, como nos moldes do que já fizemos no Bairro Novo e no Sítio Cercado. Temos
que fazer isso para termos unidade, uma cidade só. A Prefeitura vai entrar sem medo, porque
é justamente onde mais precisam. Foi visitar as áreas mais carentes daqui que me fez ser
candidato. Me assusta o abandono dessa região", disse o prefeito.
Abr 2017 - Ação das Secretarias Municipal do Meio Ambiente e Defesa Social para estancar o
transbordo irregular de caliça na região.
Mai 2017 – Reunião de secretarias municipais para a formatação da proposta para a Caximba
Ago 2017 – Identificação das famílias em situação de vulnerabilidade
Set 2017 – 1º Mutirão de Saúde e Cidadania
Out 2017 – 2º Mutirão de Saúde e Cidadania
Nov / Dez 2017 – Levantamento socioeconômico e cadastramento das famílias pela Cohab
Dez 2017 – Apresentação da proposta no workshop New Town Lab Curitiba (o Laboratório da
Cidade Nova), como parte de cooperação do Ippuc com o International New Town Institute
(INTI), plataforma holandesa para pesquisa, educação e troca de conhecimento para novas
cidades.

2018
Jan 2018 – Estudo de ocupação da área
Jan / Mar 2018 – Levantamento planialtimétrico da Vila 29 de Outubro
Mai 2018 – Decreto nº 430 - Zona de Transição da APA
Maio 2018 - Para conter a expansão da ocupação, Cohab faz remanejamento de 70 famílias
para terrenos em locais seguros
Jul 2018 - Decreto nº 688 – Setor Especial de Habitação de Interesse Social (SEHIS) /
Regularização Fundiária do Caximba
Jul 2018 - Limpeza da área com a retirada de toneladas de lixo
Jul 2018 – Elaboração do anteprojeto
Jul 2018 – Estimativa de custos
Jul 2018 – Primeira apresentação do anteprojeto à Missão da Agência Francesa de
Desenvolvimento (AFD) que cumpria, na cidade, visita de avaliação Programa de Recuperação
Ambiental e Ampliação da Capacidade da Rede Integrada de Transporte do Município de
Curitiba desenvolvido em parceria com a Prefeitura
Ago 2018 – Capacitação de jovens da comunidade pela AECIC
Set 2018 – Elaboração dos Termos de Referência de Macro e Microdrenagem, projeto do
Parque, Projeto de Infraestrutura Urbana e Relatório Ambiental Prévio (RAP)
Set 2018 – Plantão Social da Cohab no local
Set 2018 – início de reuniões semanais com a comunidade residente na linha de corte do
projeto (áreas inundáveis)
Out 2018 - Cohab implanta minijardins e distribui 120 mudas de flores para a comunidade
Out 2018 – Reunião com AFD para a apresentação do projeto com proposta de investimentos
Dez 2018 - Mais 20 famílias que viviam na beira do rio são remanejadas pela Cohab para locais
seguros
Dez 2018 - Plantio de 120 mudas de árvores para recuperação ambiental na margem de rio
desocupada, e doação de horta capilar para os moradores remanejados

2019
Jan 2019 – Montada a Comissão Especial de Licitação para os Projetos Executivos
Jan 2019 - Criação de espaço de convivência com bancos de troncos reaproveitados na área da
beira do rio e criação de canteiros de flores com participação de crianças
Jan 2019 - Recuperação ambiental da margem do Rio Barigui, com plantio de árvores e
implantação de área de lazer
Mar 2019 – publicado o edital de licitação dos Projetos Executivos – Concorrência 004/2019
Mar 2019 – início dos projetos de Água e Esgoto (Sanepar) e de loteamento pela Cohab
Mar 2019 – Definição de áreas a serem desapropriadas para implantação de equipamentos
públicos, habitação e infraestrutura
Abr/ Jun 2019 - Cohab aplica pesquisa diagnóstica com as famílias coletoras de materiais
recicláveis
Mai 2019 – A Comissão de Financiamento Externos (Cofiex), coordenada pela Secretaria de
Assuntos Econômicos Internacionais do Ministério da Economia, deu sinal verde à contratação
do financiamento, junto à AFD, para a execução do projeto. Os investimentos no Projeto
Gestão de Risco Climático Bairro Novo da Caximba somam € 38,1 milhões da AFD com
contrapartida do município de € 9,5 milhões.
Mai 2019 - 1ª roda de conversas com mulheres únicas provedoras
Jun 2019 - 1º Encontro da diversidade - LGBT
Ago 2019 – Visita técnica e workshop junto à equipe Base e AFD no Caximba
Ago 2019 – divulgado, em 27/8, o resultado da Concorrência Pública 004/2019 para a
elaboração dos projetos executivos que integram o Projeto Gestão de Risco Climático Bairro
Novo da Caximba
Ago 2019 - Mobilização da comunidade para Ação da Rede de Proteção Animal para avaliação
clínica de cães e gatos
Set 2019 – Consulta Pública à comunidade da Vila 29 de Outubro
Set 2019 – Linha de corte junto com a comunidade
Set 2019 – Consulta Pública à comunidade da Vila 29 de Outubro
Nov 2019 - Ação da Cohab sobre Zoonoses (Leptospirose e Dengue) com crianças e
adolescentes do projeto Amigos do Caximba

2020
Jan/Mar 2020 - Ações de educação ambiental com coletores de materiais recicláveis e demais
famílias da Vila 29 de Outubro
Jun 2020 - em 30 de junho, o presidente da República, Jair Bolsonaro, encaminhou ao Senado
Federal mensagem para a autorização do financiamento para o Projeto Gestão de Risco
Climático Bairro Novo do Caximba.
Jul 2020 - em sessão deliberativa remota de 2 de julho, o Senado Federal autorizou a
contratação, por Curitiba, de financiamento externo para o Projeto Gestão de Risco Climático
Bairro Novo do Caximba.

