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Informamos que a Prefeitura Municipal de Colombo mantém, desde 

o início de 2017, um canal de ouvidoria geral acessível através do 

número 3675-5900. Trata-se de mais uma ferramenta para garantir a 

Dúvidas e sugestões apresentadas durante a 4ªAudiência Pública referente a revisão do Plano Diretor Municipal, realizada no dia 19 de setembro de 2018, no salão 

paroquial da Comunidade Maria Imaculada, na Avenida São Gabriel,1819 - São Gabriel - Colombo - PR

Implantar um Plano de Comunicação Social do Plano Diretor (PCS). Divulgar, 

informar, após apuração, para todos os bairros! Todas Associações de 

Bairros, Igrejas, Clubes devem receber todas as informações do novo plano, 

para toda a Comunidade de Colombo tomar connhecimento e ajudar a 

fiscalização. Criar um canal de denúncias! Um telefone onde a comunidade 

possa denunciar desvios das regras e normas do novo plano.

número 3675-5900. Trata-se de mais uma ferramenta para garantir a 

participação dos cidadãos que pode trazer sugestões, elogios, 

reclamações, bem como pedir informações e realizar denúncias.

O cidadão pode também utilizá-la através do site 

http://colombo.atende.net, através do email  

ouvidoria@colombo.pr.gov.br ou presencialmente, na Rua Dorval 

Ceccon,664 – Regional Maracanã.

Em tempo, salientamos que a Secretaria Municipal de 

Desenvolvimento Urbano e Habitação, responsável pela gestão, uso 

e ocupação do solo no Município de Colombo mantém plantão 

técnico presencial para esclarecimento de dúvidas, todas as terças-

feiras, das 08:00 às 12:00 e das 13:00 às 17:00, na Rua Padre 

Francisco Bonato, 560. 

A sugestão de criação de um canal exclusivo para tratativas acerca do 

Plano Diretor Municipal foi recebida e será analisada, sendo 

incorporada, conforme sua exequibilidade. 

Sérgio Abv. 

Janra Misael
Colônia Faria



Solicitamos a retirada da representação gráfica do traçado "Contorno 

Norte", mostrado no mapa de diretrizes viárias/Slide 38 (Macro Diretrizes 

Preliminares de Zoneamento) apresentadas no final da 3ª Audiência Pública, 

dia 24/08/18.

O Contorno Norte é uma diretriz de interesse comum da região 

metropolitana e vem sendo discutida amplamente conforme 

premissas do Estatuto da Metrópole. Tendo em vista o supracitado, 

informamos que as deliberações acerca do tema não restringem-se à 

Prefeitura Municipal de Colombo. Outras esferas públicas e 

autarquias, que compõem a câmara técnica, tem voz e voto, 

notadamente a ASSOMEC, DNIT, DER, COMEC, IPPUC, dentre outros.

Não é possível ignorar sumariamente a questão do Contorno Norte 

que, obrigatoriamente será considerado durante a revisão do Plano 

Diretor Municipal.

Abrir canal de comunicação entre o Departamento de Desenvolvimento da 

Prefeitura e empresas dispostas a investir no município, especialmente na 

implementação de ações que visem promover as diretrizes que serão 

estabelecidas pelo novo Plano Diretor.

Renato 

Fogaça
São João

Informamos que a Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, 

Trabalho e Lazer é o canal entre os cidadãos e empresas que queiram 

investir no Município. Tem como missão promover o 

desenvolvimento das atividades produtivas, bem como articular e 

prospectar ações com a iniciativa privada, que visem à geração de 

emprego e renda. Quanto as sugestões as diretrizes do Plano Diretor estabelecidas pelo novo Plano Diretor. emprego e renda. Quanto as sugestões as diretrizes do Plano Diretor 

Municipal, poderão ser encaminhadas através do email 

planodiretor@colombo.pr.gov.br.

Colônia Faria com esses projetos (Contorno Norte) continua área rural? Maria Sueli Colônia Faria

A análise temática integrada e o diagnóstico realizado a partir do 

levantamento de dados tem apontado que não cabe alteração do 

perímetro urbano. Portanto, preliminarmente, não haverão 

alterações nos recortes urbano e rural, salvo pontuais ajustes onde 

eventualmente os limites não encontram-se estabelecidos por 

pontos conhecidos.

Que projeto, se ele existe, para relocação de mais de 1.000 famílias em 

áreas de risco, são 12 bairros com nº de pessoas que precisam ser retiradas, 

por questões de saúde e social.

Branca 

Radichelski

Jardim Santa 

Fé

Áreas de risco são áreas impróprias para ocupação para fins de 

moradia e atividades correlatas. Tratam-se de espaços sujeitos a 

riscos naturais ou decorrentes de imprópria ação humana. O Plano 

Local de Habitação de Interesse Social identificou diversas áreas no 

Município a serem estudas, caso a caso, quanto a viabilidade de 

estabelecimento de regularização fundiária e/ou necessidade de 

realocação de famílias.

Somos proprietários de terreno "Roça Grande" que em + ou - 2004 nossa 
Trata-se de situação específica a ser verifica junto a Municipalidade. 

Somos proprietários de terreno "Roça Grande" que em + ou - 2004 nossa 

área ficou destinada somente para Parque e Bosque. Passados mais de dez 

anos quero uma manifestação da Prefeitura nos libere a área ou nos 

indenize, fico no aguardo do retorno.

Pedro Luiz 

Socher
Roça Grande

Trata-se de situação específica a ser verifica junto a Municipalidade. 

A dúvida será encaminhada ao setor competente. Solicita-se apensar 

documentação referente ao imóvel para identificação da área.



Tem uma data para definir o traçado final do Contorno Norte e início da 

execução?
Ivo Grando Colônia Faria

Como citado anteriormente, o Contorno Norte é uma diretriz de 

interesse comum da região metropolitana de Curitiba. A obra é 

integrante do plano de exploração da Rodovia BR-116, relativo ao 

Lote nº 6 do Edital 001/2007, portanto passível de execução.

A Prefeitura Municipal de Colombo, através das coordenações de 

fiscalização, realiza patrulhamento constante a fim de inibir esta 

situação. É importante a colaboração da população no sentido de 

esclarecer aos seus entes quanto a ilegalidade e os riscos do 

O que fazer diante das vendas e ocupações irregulares na Colônia Faria? 

Compra e venda indiscriminada. Em relação ao Contorno Norte, fazer o 

Contorno completo, unindo da Rodovia da Uva até a Britanite ou Posto 

Cupim.

Antônio 

Lunardon
Colônia Faria

esclarecer aos seus entes quanto a ilegalidade e os riscos do 

envolvimento neste tipo de negociação, bem como denunciar 

suspeitas de parcelamento e/ou comercialização irregular de solo 

através do canal de ouvidoria geral acessível através do número 3675-

5900, site http://colombo.atende.net, email  

ouvidoria@colombo.pr.gov.br ou presencialmente, na Rua Dorval 

Ceccon,664 – Regional Maracanã.

Quanto ao Contorno Norte informamos que as deliberações acerca 

do tema não restringem-se à Prefeitura Municipal de Colombo. 

Outras esferas públicas e autarquias, que compõem a câmara 

técnica, tem voz e voto, notadamente a ASSOMEC, DNIT, DER, 

COMEC, IPPUC, dentre outros.



Foi solicitado a remoção do traçado do Contorno Norte do mapa, uma vez 

que, o IBAMA negou o traçado proposto e solicitou uma alternativa mais ao 

norte de Colombo. Onde está a proposta? O uso do solo na Colônia Faria 

está compremetido pelas ocupações irregular e clandestina. Qual proposta 

de ocupação do solo na Colônia, já que se trata de uma Unidade de 

Conservação?

André Colônia Faria

Quanto ao Contorno Norte informamos que as deliberações acerca 

do tema não restringem-se à Prefeitura Municipal de Colombo. 

Outras esferas públicas e autarquias, que compõem a câmara 

técnica, tem voz e voto, notadamente a ASSOMEC, DNIT, DER, 

COMEC, IPPUC, dentre outros. Em tempo, lembramos que a obra é 

integrante do plano de exploração da Rodovia BR-116, relativo ao 

Lote nº 6 do Edital 001/2007, portanto passível de execução.

A Prefeitura Municipal de Colombo, através das coordenações de 

fiscalização, realiza patrulhamento constante a fim de inibir esta 

situação. É importante a colaboração da população no sentido de 

esclarecer aos seus entes quanto a ilegalidade e os riscos do 

envolvimento neste tipo de negociação, bem como denunciar 

suspeitas de parcelamento e/ou comercialização irregular de solo 

através do canal de ouvidoria geral acessível através do número 3675-através do canal de ouvidoria geral acessível através do número 3675-

5900, site http://colombo.atende.net, email  

ouvidoria@colombo.pr.gov.br ou presencialmente, na Rua Dorval 

Ceccon,664 – Regional Maracanã.

Quanto ao Zoneamento Ecológico Econômico da Apa Estadual do Iraí 

será integralmente respeitado conforme estabelecido pelos decretos 

estaduais 1753/96, 2200/00, 11660/14 e 9920/18.

Ao conceber Plano Diretor racionalizado para vida humana melhor, com 

medidas sensíveis que tagam segurança e conforto, - passarela para 

pedestre, caminhões, bicicleta, eliminando tráfego pesado, como pode ser 

humano um traçado (Contorno Norte), já condenado pelo IBAMA, que pode 

devastar a região, biodiversidade, paisagem, cultura.

Sérgio Moura Colônia Faria

Agradecemos as contribuições acerca da acessibilidade e mobilidade 

urbana, com enfoque ao pedestre. Serão estudadas e incorporadas 

conforme exequibilidade.

Quanto ao Contorno Norte informamos que as deliberações acerca 

do tema não restringem-se à Prefeitura Municipal de Colombo. 

Outras esferas públicas e autarquias, que compõem a câmara 

técnica, tem voz e voto, notadamente a ASSOMEC, DNIT, DER, 

COMEC, IPPUC, dentre outros. Em tempo, lembramos que a obra é 

integrante do plano de exploração da Rodovia BR-116, relativo ao 

Lote nº 6 do Edital 001/2007, portanto passível de execução.



Sobre o Contorno Norte, com relação aos imóveis antigos que passaram de 

geração para geração e que não possuem a guia amarela da prefeitura, em 

caso de serem atingidos pelo traçado, como fica a questão de indenização? 

Como devemos proceder neste caso para estarmos cobertos pelos direitos?

Patrícia 

Gueno
Colônia Faria

A guia amarela é uma consulta prévia quanto aos parâmetros de 

ocupação do solo permitidos, permissíveis ou proibidos, tendo em 

vista o uso pretendido da construção. O documento é emitido pela 

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação, que 

pode ser solicitado junto ao protocolo do Município através de 

requerimento apensado a processo administrativo. São documentos 

necessários a abertura do processo: identificação do requerente, 

matrícula do registro de imóveis e croqui de localização (se couber).matrícula do registro de imóveis e croqui de localização (se couber).

Os imóveis em situação regular junto ao Município, Estado e União, 

por ventura atingidos, serão desapropriados/indenizados conforme 

legislação vigente.

1. Qual a origem dos recursos para execução do contorno. 2. O traçado foi 

adaptado para o recurso disponível. 3. Contorno deveria encontrar a parte 

já pronta do Contorno Leste. Por qual motido se concluiu que o novo 

contorno "termine" numa distância de +/- 10 km do Contorno Leste (saída 

da BR 116). 4. Cortar a Colônia Faria "ao meio" é realmente o melhor 

traçado? 5. A finalidade do Contorno é desviar o trajeto dos caminhões para 

evitar passarem pelas áreas residenciais.

Ernesto 

Garibera 

Neto

Colônia Faria

Quanto ao Contorno Norte informamos que as deliberações acerca 

do tema não restringem-se à Prefeitura Municipal de Colombo. 

Outras esferas públicas e autarquias, que compõem a câmara 

técnica, tem voz e voto, notadamente a ASSOMEC, DNIT, DER, 

COMEC, IPPUC, dentre outros. Em tempo, lembramos que a obra é 

integrante do plano de exploração da Rodovia BR-116, relativo ao 

Lote nº 6 do Edital 001/2007, portanto passível de execução.


