
 

 
 
 
 

ATA DA QUARTA 

Aos dezenove dias do mês de 

horas e cinco minutos no Salão Paroquial da 

São Gabriel, 1819, bairro São Gabriel

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 Colo

Oficial dos Municípios do Paraná no dia 

objetivo de colher colaborações, dar publicidade e prestar esclarecimento à população 

interessada acerca das propostas de alterações para Revisão do P

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

abrindo os trabalhos em nome da secretária de Desenvolvimento 

Tania Tosin. Agradeceu a presença de todos, fez um breve resumo do andamento dos 

trabalhos de revisão do Plano Diretor até o presente momento e anunciou que 

programados novos encontros 

Passou, então, a palavra para o 

Technum Consultoria, que fez a leitura do regimento 

trabalhos da Audiência Pública.

Aprovado o regimento interno 

Taniguchi passou a palavra para 

Technum Consultoria, que 

público sobre o conceito do

a fase e apontando o estágio atual do processo.

Explicou, em seguida, o conceito do Plano de Ação e Investimentos 

metodologia CDP (Condicionantes, Deficiências e Potencialidades) aplicada para a 

definição das diretrizes do PAI

Municipal e formas de captação de recursos.

Foram apresentados, na sequência, os conceitos utilizados para a definiç

zoneamentos urbano e rural, para a definição de permissões de uso e ocupação do 

solo para utilizações residenciais, comerciais e industriais.

o conceito de espaço público, suas diferentes aplicações no cenário urbano e o 

respectivo impacto em questões como a segurança pública

Foi ressaltada a importância do Aquífero Karst na definição do zoneamento do 

município. Também foi apresentado o mapa de áreas aptas, inaptas e aptas com 

restrição para uso e ocupação do solo e as principais condicionantes para a ocupação 

do município, como a APA do Iraí, o traçado do Contorno Norte, o Aquífero Karst e a 

divisa com Curitiba, bem como os estudos preliminares para integração 

Revisão do Plano Diretor de Colombo

 AUDIÊNCIA PÚBLICA- PLANO DIRETOR DE COLOMBO

dias do mês de setembro de dois mil e dezoito, às dezenove 

minutos no Salão Paroquial da Comunidade Maria Imaculada

São Gabriel, realizou-se a quarta 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 31 de agosto de 2018, edição 15

objetivo de colher colaborações, dar publicidade e prestar esclarecimento à população 

interessada acerca das propostas de alterações para Revisão do P

Municipal. DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS: a recepção e credenciamento dos 

participantes ocorreram no horário previsto, mediante formulário próprio 

disponibilizado na recepção do evento. 

audiência teve início com a secretária de Fazenda, Alessandra da Silva

abrindo os trabalhos em nome da secretária de Desenvolvimento Urbano e Habitação, 

. Agradeceu a presença de todos, fez um breve resumo do andamento dos 

trabalhos de revisão do Plano Diretor até o presente momento e anunciou que 

mados novos encontros públicos para discussão das diretrizes e propostas. 

Passou, então, a palavra para o para o engenheiro Gustavo Taniguchi, representando a 

que fez a leitura do regimento interno para condução dos 

da Audiência Pública. 

o regimento interno pela totalidade dos presentes, 

a palavra para a arquiteta Jussara Maria da Silva, representando a 

Technum Consultoria, que antecipou a agenda do evento do dia, fez 

conceito do Plano Diretor, detalhando o andamento dos trabalhos fase 

a fase e apontando o estágio atual do processo. 

Explicou, em seguida, o conceito do Plano de Ação e Investimentos 

dicionantes, Deficiências e Potencialidades) aplicada para a 

definição das diretrizes do PAI, bem como sua implementação junto à Legislação 

Municipal e formas de captação de recursos. 

Foram apresentados, na sequência, os conceitos utilizados para a definiç

zoneamentos urbano e rural, para a definição de permissões de uso e ocupação do 

para utilizações residenciais, comerciais e industriais. Explanou-se, também, sobre 

o conceito de espaço público, suas diferentes aplicações no cenário urbano e o 

espectivo impacto em questões como a segurança pública e a geração de renda.

Foi ressaltada a importância do Aquífero Karst na definição do zoneamento do 

município. Também foi apresentado o mapa de áreas aptas, inaptas e aptas com 

ação do solo e as principais condicionantes para a ocupação 

do município, como a APA do Iraí, o traçado do Contorno Norte, o Aquífero Karst e a 

divisa com Curitiba, bem como os estudos preliminares para integração 
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de dois mil e dezoito, às dezenove 

Maria Imaculada, Avenida 

audiência pública de revisão 

do Plano Diretor de Colombo, para os fins do disposto na Lei Municipal Nº 875 de 16 

mbo, publicado no Diário 

de agosto de 2018, edição 1582, 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 

sandra da Silva, 

Urbano e Habitação, 

. Agradeceu a presença de todos, fez um breve resumo do andamento dos 

trabalhos de revisão do Plano Diretor até o presente momento e anunciou que serão 

s para discussão das diretrizes e propostas. 

para o engenheiro Gustavo Taniguchi, representando a 

para condução dos 

pela totalidade dos presentes, Gustavo 

, representando a 

do dia, fez explanações ao 

Plano Diretor, detalhando o andamento dos trabalhos fase 

Explicou, em seguida, o conceito do Plano de Ação e Investimentos – PAI e a 

dicionantes, Deficiências e Potencialidades) aplicada para a 

, bem como sua implementação junto à Legislação 

Foram apresentados, na sequência, os conceitos utilizados para a definição dos 

zoneamentos urbano e rural, para a definição de permissões de uso e ocupação do 

se, também, sobre 

o conceito de espaço público, suas diferentes aplicações no cenário urbano e o 

e a geração de renda. 

Foi ressaltada a importância do Aquífero Karst na definição do zoneamento do 

município. Também foi apresentado o mapa de áreas aptas, inaptas e aptas com 

ação do solo e as principais condicionantes para a ocupação 

do município, como a APA do Iraí, o traçado do Contorno Norte, o Aquífero Karst e a 

divisa com Curitiba, bem como os estudos preliminares para integração entre as 



 

 
 
 
 

diferentes regiões da cidade e o 

Comentou-se, ainda, sobre a indefinição sobre o traçado definitivo do Contorno Norte 

e sobre como essa indefinição impacta os trabalhos de revisão do Plano Diretor de 

Colombo. 

Terminada a apresentação, 

do público presente para serem respondidas pela 

pelo próprio Gustavo Taniguchi

Às 20h55, todas as perguntas

presente à audiência haviam sido respondidas. A audiência foi então encerrada, com 

os agradecimentos da secretária 

eletrônicos da Prefeitura Municipal

mais perguntas e sugestões e agradeceu a presença de todos.

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.  
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diferentes regiões da cidade e o mapa preliminar do Macrozoneamento do município. 

se, ainda, sobre a indefinição sobre o traçado definitivo do Contorno Norte 

e sobre como essa indefinição impacta os trabalhos de revisão do Plano Diretor de 

Terminada a apresentação, Gustavo Taniguchi iniciou o sorteio das perguntas 

do público presente para serem respondidas pela arquiteta Jussara Maria da Silva

Gustavo Taniguchi. 

, 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 Alessandra da Silva, que divulgou os endereços 

eletrônicos da Prefeitura Municipal (www.colombo.pr.gov.br) para recebimento de 

mais perguntas e sugestões e agradeceu a presença de todos. 

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 

sistematização das informações debatidas no evento, que também 
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mapa preliminar do Macrozoneamento do município. 

se, ainda, sobre a indefinição sobre o traçado definitivo do Contorno Norte 

e sobre como essa indefinição impacta os trabalhos de revisão do Plano Diretor de 

iniciou o sorteio das perguntas 

arquiteta Jussara Maria da Silva e 

feitas pelo público que se encontrava 

presente à audiência haviam sido respondidas. A audiência foi então encerrada, com 

, que divulgou os endereços 

para recebimento de 

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 

sistematização das informações debatidas no evento, que também 


