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Resposta

A minha área faz fundo com o 

condomínio já aprovado, ela faz parte do 

mesmo zoneamento? Portanto, o 

alinhamento divisor entre a área urbana 
Ariel Perin Butiatumirim

Faz se indispensável aferir com maior precisão a qual área o 

munícipe de refere. O interessado poderá comparecer ao plantão 

técnico do Departamento de Urbanismo, munido da 

documentação disponível, para as devidas verificações. O plantão 

Dúvidas e sugestões apresentadas durante a 4ªAudiência Pública referente a revisão do Plano Diretor Municipal, realizada no dia 24 de outubro de 2018, no 

Pavilhão de Exposições Altair da Silva Leme - Parque da Uva, na Avenida Marechal Floriano Peixoto,8771

alinhamento divisor entre a área urbana 

com a área rural interligando a rua 

Orlando Cecon e a rua Nelson Mocelin, 

tem um alinhamento mais definido? 

Incluindo a minha área a área urbana.

Ariel Perin Butiatumirim documentação disponível, para as devidas verificações. O plantão 

técnico acontece todas as terças-feiras, das 8:00 ao 12:00 e das 

13:00 às 17:00, na Secretaria Municipal de Desenvolvimento 

Urbano e Habitação (Rua Padre Francisco Bonato, 560 - 2º andar)

Viabilizar construções com aumento de 

potencial construtivo. Melhorar 

infraestrutura em locais com potencial 

para o comercio. Ter uma legislação 

específica para aptos tipo studio sem a 

necessidade de vagas de garagem. 

Asfalto na rua Guilherme Weigert que faz 

ligação com o bairro Santa Cândida

Fernando dos Reis
Jardim 

Esmeralda

Quanto às questões de potencial construtivo, infraestrutura e 

vagas de garagem para apartamentos tipo studio, informamos que  

tais itens já estão sendo validados nesta revisão do Plano Diretor. 

Quanto ao asfalto da rua Guilherme Weigert, o requerente poderá 

verificar a previsão e os enquadramentos no programa de 

pavimentação comunitária junto a Secretaria Municipal de 

Planejamento, Orçamento e Gestão.



Alguma diretriz para a agricultura 

orgânica, já que o Karst fica nas áreas 

rurais? Relação de defensivos proibidos 

no município?

Samur Modari Centro

A área do Karst está sendo amplamente abordada neste processo 

de revisão, contando inclusive com a colaboração de produtores, 

secretarias e órgãos como a EMATER em reuniões técnicas e com a 

comunidade. A agricultura orgânica está entre as diretrizes do 

Plano de Ação e Investimentos, por se tratar de um processo 

menos agressivo ao meio ambiente e que traz mais qualidade e 

produtos mais saudáveis para alimentação. Quanto à relação de 

defensivos, informamos que não é possível que o município 

restrinja a utilização de produtos que são permitidos pela 

legislação federal. Porém, estamos trabalhando para que haja mais 

fiscalizações e orientação aos produtores (como as reuniões 

citadas acima) para que haja maior conscientização sobre o tema.

Mapas de Uso e Ocupação do Solo Mapas de Uso e Ocupação do Solo 

mostrados/apresentados não foi possível 

visualizar claramente a proposta de 

Zoneamento

Como analizar os impactos somente com 

essa apresentação? 

O que foi modificado do Zoneamento do 

Plano anterior? A zona urbana foi 

aumentada? A zona rural diminuiu?

Haverão ajustes e adequações pontuais em função das devolutivas 

da etapa de diagnóstico. As divisas entre as zonas urbana e rural 

estão sendo objeto de estudo para efetivação da Lei de Perímetro 

Urbano

Sérgio Misael AMICI Colônia Faria

Haverá divulgação do material produzido na página do Plano 

Diretor no site da Prefeitura de Colombo.


