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ATA DA QUINTA AUDIÊNCIA PÚBLICA - PLANO DIRETOR DE COLOMBO 

Aos vinte e quatro dias do mês de outubro de dois mil e dezoito, às dezenove 

horas e cinco minutos no Pavilhão Altair da Silva Leme, Parque Municipal da Uva, rua 

Marechal Floriano Peixoto, 8771, bairro Centro, realizou-se a quinta 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 08 de outubro de 2018, edição 1607, com 

o 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. 

A audiência teve início com o secretário municipal de Comunicação Social, 

Waldirlei Bueno de Oliveira, abrindo os trabalhos. Agradeceu a presença de todos, fez 

um breve resumo do andamento dos trabalhos de revisão do Plano Diretor até o 

presente. Passou, então, a palavra para a prefeita municipal Beti Pavin, que elogiou e 

ressaltou a importância da participação popular registrada em todas as etapas 

anteriores do processo de revisão. A prefeita também comentou sobre a importância de 

transformar as diretrizes e propostas apresentadas pelo Plano em Lei municipal pela 

Câmara de Vereadores. A prefeita agradeceu a presença de todos e passou a palavra 

novamente para o secretário de comunicação, que apresentou os integrantes da equipe 

técnica composta por profissionais da empresa Technum e da Prefeitura Municipal de 

Colombo e anunciou a presença de vereadores, secretários de governo e demais 

autoridades. 

Terminadas as apresentações, a secretária municipal de desenvolvimento 

urbano e habitação, Tania Tosin, usou a palavra e enfatizou a complexidade do trabalho 

e o envolvimento de todos os membros da secretaria no processo de revisão do Plano 

Diretor. A secretária comentou que os objetivos principais da revisão são a geração de 

emprego e renda e o ordenamento territorial. 

 Em seguida, o geógrafo Augusto Pereira fez a leitura do regimento da 5ª 

Audiência Pública da Revisão do Plano Diretor e passou a palavra para o engenheiro 

Gustavo Taniguchi, representando a Technum Consultoria. Gustavo apresentou o 

conceito básico de Plano Diretor Municipal, os temas abordados e as etapas 

compreendidas no processo de revisão, bem como a importância da participação da 

comunidade nas audiências públicas e oficinas comunitárias e como as contribuições 

estão sendo incluídas no Plano Diretor Municipal. 

Gustavo Taniguchi apresentou também o conceito do Plano de Ações e 

Investimentos – PAI, e um resumo das principais ações previstas para os próximos cinco 

anos, contemplando os seguintes temas: Condições Socioeconômicas, Aspectos 

Ambientais, Uso e Ocupação do Solo, Infraestruturas e Equipamentos e Mobilidade. 
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Apresentou, em seguida, as diretrizes de zoneamento e elementos 

condicionantes, reforçando a presença do Aquífero Karst e sua influência no 

zoneamento do município. Foi apresentado o mapa de áreas aptas, inaptas e aptas com 

restrição para uso e ocupação do solo, bem como os conceitos de zoneamento e uso do 

solo e suas diferentes modalidades e conceitos modernos de urbanização visando 

melhorar a relação da cidade com os habitantes. 

Foram apresentados também o mapa e zoneamento urbano e rural do 

município, os parâmetros de uso e ocupação do solo e os eixos de desenvolvimento 

projetados no Plano. 

Terminada a apresentação, Gustavo Taniguchi iniciou o sorteio das perguntas do 

público presente. Às 21h20, todas as perguntas e sugestões feitas pelo público que se 

encontrava presente à audiência haviam sido respondidas. A audiência foi então 

encerrada, com os agradecimentos da secretária Tânia Tosin. 

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.  

 


