Revisão do Plano Diretor de Colombo
ATA DA PRIMEIRA AUDIÊNCIA PÚBLICA – PLANO DIRETOR DE COLOMBO
Aos treze dias do mês de junho de dois mil e dezoito, às dezenove horas e vinte
minutos no Salão Paroquial da Igreja Santa Terezinha de Lisieux – Avenida Marginal
Direta, 958, realizou-se a primeira audiência pública de revisão do Plano Diretor de
Colombo, para os fins do disposto na Lei Municipal Nº 875 de 16 de fevereiro de 2004
que institui o Plano Diretor de Colombo, publicado no diário oficial dos municípios do
Paraná no dia 30 de maio de 2018, edição 1516, com objetivo de colher colaborações,
dar publicidade e prestar esclarecimento à população interessada acerca das
propostas de alterações para Revisão do Plano Diretor Municipal. DESENVOLVIMENTO
DOS TRABALHOS: a recepção e credenciamento dos participantes ocorreram no
horário previsto, mediante formulário próprio disponibilizado na recepção do evento.
Abrindo os trabalhos o senhor Waldirlei Bueno de Oliveira, secretário municipal de
Comunicação, explicou as três etapas do plano e seus respectivos detalhes. Em
seguida, anunciou a presença das autoridades locais: vereador e vice-presidente da
Câmara João Marcos Berlesi, vereador Edson Baggio, vereador Anderson Ferreira da
Silva, vereador Gil Gera, vereador Sidney Campos, vereador Tiago de Jesus e vereador
Vaudecir Martins dos Santos. Foi anunciada, também, a presença da secretária
municipal do Desenvolvimento Urbano e Habitação, Tânia Tosin; do secretário
municipal de Agricultura e Abastecimento, Marcio Toniollo; da secretária municipal de
Assistência Social, Maria Silva Souza; da secretária da Fazenda, Alessandra da Silva; do
secretário de Governo, Luiz Gilberto Pavin, do secretário da Indústria, Comércio e
Turismo, Antônio Ricardo Milgioransa, do superintendente da Regional Osasco, Fábio
Schueler, do conselheiro municipal dos direitos da Pessoa com Deficiência, Luiz
Vanderlei Rodrigues, da conselheira Ana Paula Zanon e do representante da Seção
OAB Colombo, João Natal Bertoti.
Em seguida, passou a palavra para a secretária municipal de Desenvolvimento
Urbano e Habitação, que comentou sobre as especificidades das diferentes regiões do
município de Colombo e reforçou a importância e os objetivos da audiência pública.
Após breves considerações da secretária municipal, o representante da Technum,
Gustavo Taniguchi, fez a leitura do regimento da audiência, que foi aprovado pela
maioria dos presentes, e acolhida a sugestão de que caso restassem dúvidas, estas
poderiam ser encaminhadas por escrito à mesa ou por meio do site do Plano Diretor.
Para que tivesse início a leitura dos resultados obtidos nas três oficinas
comunitárias, das atividades desenvolvidas e em andamento iniciou-se a apresentação
técnica pela arquiteta urbanista Drª Jussara Maria Silva, representando a Technum.
Após a apresentação, foi aberta a sessão para perguntas e sugestões, que teria
um espaço de 60 minutos. Foram registrados no total 16 participações públicas, entre
questionamentos e sugestões. Destes, 10 foram respondidas na própria audiência.
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Finalizado o período pré-determinado de 60 minutos, a audiência foi encerrada,
ficando as demais questões a serem respondidas por meio eletrônico através do site
da prefeitura de Colombo (www.colombo.pr.gov.br).
As colaborações escritas, sempre com indicação do nome do participante,
serão anexadas a esta Ata e com a gravação de áudio e vídeo será lavrado o relatório
que constará a sistematização das informações debatidas no evento, que também
integrará a presente Ata.

