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Apresentação 

O presente documento diz respeito ao Relatório de Atividades 01, 

produzido na Etapa 1 do processo de Elaboração do Plano de Mobilidade 

Urbana de Colombo, decorrente do Contrato nº 158/2022, celebrado no dia 

04 de abril de 2022. 

Sua organização está estruturada de forma a atender as solicitações 

presentes no Termo de Referência - TR que orienta a elaboração do Plano 

de Mobilidade Urbana de Colombo (PMU). O conteúdo versa sobre os 

eventos realizados na Etapa 1, seus registros fotográficos, memórias e listas 

de presença. 
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Prefeitura Municipal de Colombo 
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Prefeito Municipal 
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Vice-Prefeito Municipal 
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Gabinete do Prefeito 
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Secretaria Municipal de Assistência Social 
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Secretaria Municipal da Administração 

 

Juliano Polli 
Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento 

 

Onéias Ribeiro de Souza 
Secretaria Municipal de Comunicação Social 

 
Keli Coradin 
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação 

 

Clamilto Tiblier 
Secretaria Municipal da Fazenda 
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Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo e Trabalho 

 

José Vicente de Lima 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente 

 

Ítalo Perini Neto 
Secretaria Municipal de Obras e Viação 

 
Marcello Marcondes de Albuquerque 
Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão 

 

Marilda França Gimenes Zanoni 
Secretaria Municipal de Saúde 
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Equipe Técnica Municipal (ETM) 

Conforme a Portaria nº 168/2022. 
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Titular Gabinete do Prefeito 

 

Alexandre Martin 
Suplente Gabinete do Prefeito 

 

Marcello Marcondes de Albuquerque 
Titular da Secretaria Municipal de Governo 
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Titular da Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão 
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Suplente da Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão 
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Titular da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação 

 

André Lucas Feliciano Ferreira 
Suplente da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação 
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Titular da Secretaria Municipal de Meio Ambiente 
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Suplente da Secretaria Municipal de Meio Ambiente 

 

Juliano Polli 
Titular da Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento 

 

José Ribeiro Junior 
Suplente da Secretaria Municipal da Agricultura e Abastecimento 
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Italo Perini 
Titular da Secretaria Municipal de Obras e Viação 

 

Michelly Kowalski 
Suplente da Secretaria Municipal de Obras e Viação 

 

Vanderson Skowronski 
Titular da Secretaria Municipal de Obras e Viação 

 

Débora Cristina Barreto 
Suplente da Secretaria Municipal de Obras e Viação 

 

João Paulo Durao 
Titular da Secretaria Municipal de Educação 

 

Wiliam Jose Arcie 
Suplente da Secretaria Municipal de Educação 

 

Romualdo Uniczycki Filho 
Titular da Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo e Trabalho 

 

José Luiz Nogueira Binotto 
Suplente da Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo e Trabalho 
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Equipe Técnica Principal URBTEC™ 

Gustavo Taniguchi 
Coordenador | Msc. Engenheiro Civil 

 

Vicente Berardi Neto 
Engenheiro Civil 

 

Thiago Otto Martins 
Engenheiro Civil 

 

Manoela Fajgenbaum Feiges  
Msc. Arquiteta Urbanista 

 

Vanessa Kerecz 
Engenheira Civil 

 

Altair Rosa 
Dr. Engenheiro Ambiental 

 

Luciane Leiria Taniguchi 
MBA Esp. Advogada 

 

Fabiane Baran Cargano 
Msc. Cientista Social 

 

Equipe Técnica Complementar URBTEC™ 

Mariana Andreotti 
Analista de Contrato | Arquiteta Urbanista 

 

Alceu Dal Bosco Junior  
Msc. Engenheiro Civil 

 
Máximo Alberto S. Miquelles  
Engenheiro Cartógrafo 

 

Matheus Rocha Carneiro  
Jornalista 

 

Rodrigo Otávio Fraga Peixoto de Oliveira 
Técnico de Informática 

 

Cecília Gomes da Rocha Ferraz Pereira  
Estagiária de Arquitetura e Urbanismo 
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 Síntese de Eventos 

O quadro abaixo sintetiza todos os eventos realizados durante a Etapa 1 – Metodologia, 

Cronograma e Mobilização Inicial da Elaboração do Plano de Mobilidade Urbana de 

Colombo. 

Quadro 1 - Síntese de Eventos da Etapa 1 

Etapa Data 

Reunião Técnica Inicial 06/04/2022 

Reunião de Partida - PARANACIDADE 13/04/2022 

1ª Audiência Pública 17/05/2022 

Fonte: URBTEC™ (2022). 
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 Reunião Técnica Inicial 

Data: 06/04/2022 

Horário: 14:00 - 15:00 

Local: Sala de reuniões da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação (Av. João 

Batista Lovato, 152 - Centro, Colombo – PR) 

Participantes: Representantes de diferentes Secretarias do município de Colombo e da 

empresa URBTEC™, conforme Figura 2. 

 

2.1. Memória do Evento 

A primeira reunião técnica do Plano de Mobilidade Urbana (PMU) de Colombo se iniciou 

com saudações e agradecimentos entre os participantes. Gustavo Taniguchi, diretor da 

URBTEC™, realizou a apresentação referente ao planejamento da elaboração do Plano. 

Taniguchi apresentou brevemente o histórico da empresa de consultoria licitada para 

executar o Plano, as legislações que regem o desenvolvimento da mesma, e os conceitos 

que embasam as possíveis melhorias para a mobilidade urbana. 

Falou sobre a comunicação visual e o desenvolvimento de um logo para identificação do 

PMU, e também sobre os agentes envolvidos nesse processo, como a Equipe Técnica 

Municipal (ETM), a Comissão Executiva (CE), o Conselho Municipal de Gestão Territorial 

e Ambiental (CMGTA), a Coordenação da Região Metropolitana De Curitiba (COMEC), o 

Ministério Público, a sociedade civil, associações e outros representantes. 

Em seguida, foram detalhadas as quatro fases que organizam a execução do PMU, como 

estabelecido pelo Termo de Referência. A primeira, de Metodologia, Mobilização Social e 

Cronograma; a segunda, de Diagnóstico e Prognóstico; a terceira, de Diretrizes e 

Propostas; e a quarta, de Consolidação. 

Gustavo explicou cada etapa, comentando sobre os conteúdos a serem desenvolvidos, os 

produtos resultantes e os eventos participativos. Em suma, serão realizadas seis Oficinas 

Comunitárias e quatro Audiências Públicas, diversas Reuniões Técnicas, Preparatórias, e 

de Capacitação, e a entrega de seis produtos. 
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Foi apresentado o cronograma que esquematiza todas os eventos citados, reforçando que 

as datas têm pouca flexibilidade. Há preocupação com o cumprimento dos prazos e com 

os possíveis conflitos dos eventos com o período eleitoral. Nesse momento, foi comentado 

que haveria a possibilidade de ajustes, desde que acordados em conjunto com o 

PARANACIDADE. 

A consultoria aconselhou que as Oficinas da quarta fase sejam realizadas na segunda 

etapa, com o intuito de otimizar a aplicabilidade das contribuições da sociedade antes da 

Consolidação. Os participantes discutiram superficialmente sobre essas questões, que 

serão retomadas em outras reuniões específicas. 

Outro aspecto apresentado foi o Levantamento de Dados. Taniguchi explicou as pesquisas 

com a população e as outras formas de aquisição das informações necessárias para a 

realização do PMU. Foram debatidas as melhores alternativas para a realização desses 

levantamentos, assim como as regiões que serão abordadas. 

Compreendeu-se também que a elaboração do Plano de Mobilidade Urbana de Colombo 

se relaciona com os parâmetros, diretrizes e hierarquias viárias dos Planos Diretores 

anteriores. 

Gustavo apontou a necessidade de criar uma página no site da prefeitura para concentrar 

os conteúdos do PMU. Também questionou sobre quem seria o contato direto para a 

mediação entre a consultoria e as secretarias de Colombo. 

Houve considerações sobre as terminologias “Gestor” e “Fiscal de Contrato” e sobre o 

agendamento da primeira Audiência. Entretanto, as decisões foram postergadas para os 

próximos encontros. Não havendo dúvidas, a reunião foi encerrada. 

 



Relatório de Atividades 01                                                                                                                                                                              

14 
 

2.2. Registros  

Figura 1 – Imagens da Reunião Técnica Inicial 
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Fonte: URBTEC™ (2022). 
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Figura 2 – Lista de Presença da Reunião Técnica Inicial 

 

Fonte: URBTEC™ (2022). 
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2.3. Apresentação 

Figura 3 – Apresentação da Reunião Técnica Inicial 
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Fonte: URBTEC™ (2022). 
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 Reunião de Partida – PARANACIDADE 

Data: 13/04/2022 

Horário: 10:00 - 11:00 

Local: Palácio das Araucárias - Rua Jacy Loureiro de Campos, s/n - Centro Cívico, Curitiba 

- PR, 82590-300 

Participantes: André Lucas Ferreira, Francisco Santos, Gustavo Taniguchi, Lis Gracieli 

Alberti, Marcello Albuquerque, Maria Inês Terbeck, Mariana Andreotti e Virginia T. Nalini 

(Figura 6). 

 

3.1. Memória do Evento 

A Reunião de Partida realizada entre os técnicos da Prefeitura Municipal de Colombo, 

PARANACIDADE e URBTEC™ teve como intuito alinhar o início dos trabalhos do Plano de 

Mobilidade Urbana de Colombo. 

Destaca-se que o evento foi documentado através de ata preenchida durante sua 

realização. No documento abaixo estão listados todos os pontos que foram discutidos e 

acordados. 
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Figura 4 – Ata da Reunião de Partida 
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Fonte: URBTEC™ (2022). 
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3.2. Registros  

Figura 5 – Imagens da Reunião de Partida 
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Fonte: URBTEC™ (2022). 
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Figura 6 – Lista de Presença da Reunião de Partida 

 

Fonte: URBTEC™ (2022). 
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 Divulgação da 1ª Audiência Pública 

Com o objetivo de estimular a gestão democrática e a participação popular, a URBTEC™ e 

a Prefeitura Municipal de Colombo desenvolveram diversas estratégias de comunicação 

para divulgar a 1ª Audiência Pública do Plano de Mobilidade Urbana. 

 

4.1. Site Oficial do Plano de Mobilidade  

Visando a efetivação da participação popular, a Prefeitura municipal disponibilizou um 

endereço específico no site oficial do município divulgando todo o conteúdo do Plano de 

Mobilidade Urbana, incluindo o Regulamento da 1ª Audiência Pública, o Edital de 

Convocação e o produto resultante da etapa 01 (Figura 7). 

Figura 7 - Materiais da 1ª Audiência Pública no site oficial da Prefeitura 

 

Fonte: Site Oficial do Plano de Mobilidade Urbana de Colombo (2022). 
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4.2. Diário Oficial do Município 

O Edital de Convocação da 1ª Audiência Pública do Plano de Mobilidade Urbana de 

Colombo foi publicado em Diário Oficial Municipal no dia 03 de maio, com 15 dias de 

antecedência da data de realização do evento, conforme demonstrado na Figura 8, a 

seguir. 

Figura 8 - Publicação no Diário Oficial dos Municípios 

 

Fonte: Diário Oficial Prefeitura Municipal de Colombo (2022). 
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4.3. Press - Release  

A URBTEC™ elaborou um press-release, um texto de cunho jornalístico, aprovado pela 

Equipe Técnica Municipal e publicado no site oficial da prefeitura em 12 de maio de 2022, 

conforme disposto na Figura 9 abaixo. 

Figura 9 - Press release para a 1ª Audiência Pública 

 

Fonte: Site Oficial da Prefeitura Municipal de Colombo (2022). 
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4.4. Redes Sociais 

Além do Diário Oficial e do Site da Prefeitura Municipal, também foram feitas publicações 

no Instagram e no Facebook oficial do município. 

Essas publicações buscaram divulgar o evento presencial e sua transmissão online 

através do canal da prefeitura (Figura 10 e Figura 11). 

Figura 10 – Publicação no Facebook e Instagram para divulgação da 1ª 
Audiência Pública 

 

Fonte: Página Oficial no Facebook da Prefeitura Municipal de Colombo (2022). 
 

 



Relatório de Atividades 01                                                                                                                                                                              

35 
 

Figura 11 – Publicação no Facebook e Instagram para divulgação da 
transmissão da 1ª Audiência Pública no canal do Youtube 

 

Fonte: Página Oficial no Facebook da Prefeitura Municipal de Colombo (2022). 
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 1ª Audiência Pública 

Data: 17/05/2022 

Horário: 18:30 - 20:30 

Local: Auditório da Regional Maracanã - Rua Roberto Lambach Falavinha, 150 – 4º andar 

– Fátima – Colombo - PR 

Participantes: Sociedade Civil, representantes de diferentes Secretarias do município 

de Colombo, da equipe de consultoria e demais interessados, conforme disposto na Figura 

14. 

Transmissão: Canal da Prefeitura no Youtube 

Objetivo Geral: Informar, colher subsídios e debater o conteúdo referente ao 

andamento dos trabalhos previstos pela Elaboração do Plano de Mobilidade Urbana de 

Colombo. 

Objetivos Específicos: Promover a mobilização da comunidade, apresentar o Plano, a 

metodologia e o cronograma, além de apreender as expectativas e a percepção da 

população acerca das questões envolvidas. 

 

5.1. Memória do Evento 

A Primeira Audiência Pública da elaboração do Plano de Mobilidade Urbana (PMU) de 

Colombo teve início por volta das 18h30min, dedicando os primeiros minutos para a 

inscrição e acomodação dos participantes. 

O cerimonialista deu as boas-vindas a todos e realizou a composição da mesa de honra. 

Estavam presentes as seguintes autoridades: o Secretário de Municipal de 

Desenvolvimento Urbano e Habitação, Sr. André Lucas Feliciano Ferreira; a Secretária 

Municipal de Assistência Social e Primeira Dama, Sra. Elis Lazarotto; o Vereador Sr. 

Osmair Possebam — representando a Câmara Municipal; o Diretor da URBTEC™, Sr. 

Gustavo Taniguchi; e a Arquiteta e Urbanista Mariana Andreotti. 

https://youtu.be/OOnIeipwUtc
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Também foi anunciada a presença do diretor e vice-presidente da Associação Comercial e 

Industrial de Colombo, vereador Sr. Cezinha Heua; e da Procuradora Geral do município, 

Sra. Dra. Maria Adriana Pereira de Souza. 

Após a composição da Mesa, o engenheiro Robério Marcolino Filho, representando a 

Equipe Técnica Municipal (ETM), fez a leitura do Regulamento desta Audiência Pública.  

Em seguida, o cerimonialista retomou a palavra e enfatizou a portaria nº 168 de 2022 da 

Prefeitura Municipal de Colombo, sob o mandato do Sr. Prefeito Helder Lazarotto, que 

nomeia a comissão para acompanhamento do PMU com representantes das Secretarias 

Municipais de Administração, Educação, Meio Ambiente, Obras E Viação, 

Desenvolvimento Urbano e Habitação, Planejamento, Agricultura e Governo. Também 

registrou a presença do chefe de serviços do DNIT-PR, Eduardo Matoso, e dos vereadores 

Joel Bueno e Evandro França. 

Para abrir os trabalhos da Audiência, o Secretário de Municipal de Desenvolvimento 

Urbano e Habitação, Sr. André Lucas Feliciano Ferreira, fez uma fala de abertura. O 

Secretário cumprimentou a todos e falou sobre a importância de debater a mobilidade 

para o desenvolvimento do município. Ferreira considera o tema um desafio, mas acredita 

no potencial de Colombo de se tornar um referencial na área. 

Elogiou a equipe técnica da consultoria da URBTEC™, e ressaltou que a participação da 

população é essencial para o Plano. Indicou que a sociedade pode acompanhar o processo 

na página exclusiva do PMU no site da Prefeitura.  

André explicou que o tema da mobilidade envolve muitas coisas, como acessibilidade, 

trânsito e transporte, e que os esforços serão para que a cidade funcione de uma maneira 

mais interessante para todas as pessoas. Pontuou que serão considerados assuntos para 

além do tráfego, como os pedestres, as calçadas, o transporte coletivo, e outros modais de 

transporte. Por fim, agradeceu pela oportunidade e pediu pela colaboração de todos para 

a elaboração do PMU. 

Após seu discurso, o cerimonialista registrou a presença da representante do Conselho 

Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Carla Murakami. Em seguida, convidou 

o Sr. Gustavo Taniguchi para realizar a apresentação técnica desta Audiência Pública. 

http://prefeitura.colombo.pr.gov.br/plano-de-mobilidade-urbana-de-colombo/
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O engenheiro civil agradeceu a participação de todos, presencial e virtualmente, e 

convidou as pessoas a contribuírem com sugestões e dúvidas por meio da página do Plano 

no site da prefeitura. Em seguida, apresentou brevemente o histórico da URBTEC™ — 

empresa vencedora do processo licitatório para fazer a consultoria do Plano de 

Mobilidade Urbana de Colombo. 

Gustavo resumiu os conteúdos a serem abordados nesta Audiência — explicação 

conceitual sobre o PMU, formas de participação, etapas do Plano e cronograma. 

Explicou que o Plano de Mobilidade visa aprimorar e integrar os deslocamentos na cidade, 

aproximar as origens e destinos, por meio do transporte coletivo, individual e pelos 

modos ativos (de bicicleta e a pé). Apresentou alguns dos princípios universais que 

norteiam o plano, como a acessibilidade universal e a segurança nos deslocamentos. 

Outro elemento conceitual apresentado foi a pirâmide invertida de transporte de pessoas 

e cargas — que prioriza os modos não motorizados, seguida pelo transporte coletivo e, 

por último, os transportes individualizados. 

Dando continuidade, Gustavo explicou que, para a leitura do contexto e o 

desenvolvimento de propostas do PMU, serão feitas pesquisas com a população, buscando 

construir um mapeamento preciso dos principais deslocamentos e problemáticas da 

mobilidade municipal. 

Além disso, serão analisadas as relações com os municípios vizinhos, os pontos críticos de 

conflitos, os polos geradores de viagem, a situação do transporte coletivo, e o plano 

diretor municipal. 

Os agentes envolvidos no processo serão: a consultoria URBTEC™; a Equipe Técnica 

Municipal (ETM); o Conselho Municipal de Gestão Territorial e Ambiental; a Comissão 

Executiva; e a sociedade civil. 

Haverá diversos momentos de participação popular, como as audiências públicas, as 

oficinas comunitárias e a plataforma de participação continuada do site da prefeitura. 

Também serão realizados eventos técnicos de capacitação das equipes municipais. Após 

essa introdução, a Arquiteta e Urbanista Mariana Andreotti, da URBTEC™, foi convidada a 

apresentar as etapas do Plano. 

http://prefeitura.colombo.pr.gov.br/plano-de-mobilidade-urbana-de-colombo/
http://prefeitura.colombo.pr.gov.br/plano-de-mobilidade-urbana-de-colombo/
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Explicou que o PMU está estruturado em quatro etapas: Etapa 1 (Metodologia, 

Cronograma e Mobilização Inicial); Etapa 2 (Diagnóstico e Prognóstico); Etapa 3 

(Diretrizes e Propostas); e Etapa 4 (Consolidação). 

Mariana detalhou cada uma das fases, pontuando os objetivos, atividades, produtos e 

eventos relacionados. De maneira geral, a primeira etapa consiste na organização inicial 

e mobilização para o Plano. Em seguida, na etapa 2, ocorrerão pesquisas, análises e 

levantamentos para diagnosticar a situação atual do município. Na terceira fase, serão 

elaboradas diretrizes e propostas. Por último, serão consolidados os instrumentos 

técnico-legais, o Plano de Ação e Investimentos (PAI) e a minuta do projeto de Lei. 

Após a explanação sobre as etapas, o Engenheiro Civil Alceu Dal Bosco Junior, da 

URBTEC™, foi chamado para falar sobre as pesquisas que serão realizadas na segunda 

etapa. Alceu explicou que essa metodologia tem como objetivo principal obter o retrato 

atual do município.  

Serão realizadas três tipos de pesquisas: as contagens volumétricas (com o auxílio de 

câmeras em pontos estratégicos da cidade); pesquisas no transporte coletivo (buscando 

entender a dinâmica da oferta e demanda); e pesquisas domiciliares (levantamentos dos 

principais deslocamentos dos cidadãos). 

Reforçou que os pesquisadores estarão devidamente identificados, e que essa coleta de 

dados irá auxiliar no diagnóstico e prognóstico do Plano, além de fundamentar a 

elaboração de propostas posteriormente. 

Para exemplificar a aplicação dos dados, o engenheiro mostrou projeções realizadas para 

o Plano de Mobilidade da Lapa, levando em consideração os cenários tendenciais (caso 

nada seja feito) e cenários propostos (caso as intervenções ocorram). 

Por fim, Alceu apresentou o cronograma, apontando que as pesquisas se iniciam na 

segunda etapa e que o trabalho de elaboração do Plano de Mobilidade Urbana de Colombo 

será desenvolvido ao longo do ano de 2022. 

Reforçou que a sociedade pode acompanhar o desenvolvimento do Plano no site da 

prefeitura, onde serão publicados todos os documentos e divulgados os eventos. A 

comunidade também pode enviar e-mails para o endereço 

mobilidadecolombo@gmail.com. 

bit.ly/mobilidadecolombo
bit.ly/mobilidadecolombo
mailto:mobilidadecolombo@gmail.com
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Após a apresentação técnica, foi formada uma mesa para responder os questionamentos 

dos participantes, composta pelos técnicos da URBTEC™, Gustavo Taniguchi, Mariana 

Andreotti, Vanessa Kerecz e Alceu Dal Bosco Junior; e pelo Secretário de Municipal de 

Desenvolvimento Urbano e Habitação, André Lucas Feliciano Ferreira. 

A primeira contribuição foi do vereador Anderson Ferreira da Silva, conhecido por 

Anderson Prego, que escreveu “Gostaria que os termos técnicos sejam explicados para que 

a população possa compreender e possa participar”. Em resposta, André concordou com 

a sugestão, reiterando que é necessário usar uma linguagem acessível para a população. 

Em sua complementação, Anderson argumentou que, para cumprir com o princípio da 

participação popular, é necessário que a sociedade entenda os termos e saiba como 

participar. Sugeriu também que sejam feitas reuniões de acordo com as regiões do 

município, e que haja um diálogo com os conselhos municipais, como os de direitos de 

pessoas com deficiência e da agricultura. 

Em resposta, Gustavo Taniguchi agradeceu a contribuição e explicou brevemente os 

conceitos de mobilidade como “o ato de se deslocar”; a mobilidade ativa — meios não-

motorizados; e transporte coletivo e individual. Também assegurou que nas quatro 

regiões haverá oficinas comunitárias, no intuito de escutar a população de todas as áreas 

do município. 

A próxima contribuição foi de Jhonathan, que escreveu “A Lei de Uso e Ocupação do Solo 

será considerada para elaboração do Plano de Mobilidade Urbana tendo em vista que o 

Plano Diretor e suas leis complementares estão em processo de revisão?”. Complementou 

perguntando sobre a sobreposição de agenda, se haverá conflitos entre a revisão do Plano 

Diretor e o Plano de Mobilidade. 

Gustavo respondeu que essa situação é benéfica, pois quando o desenvolvimento dos 

Planos acontece ao mesmo tempo é possível compatibilizar as propostas de Uso e 

Ocupação do Solo com as de Mobilidade. Exemplificou casos como áreas de adensamento 

populacional que demandam por vias específicas. Também citou municípios que 

elaboram ambos os Planos concomitante e alcançam maior compatibilização. 

O participante seguinte foi Gilmar Junior, que escreveu “No Plano de Mobilidade há 

previsão de diretrizes acerca do Corredor Metropolitano e do Contorno Norte 
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(prolongamento)?”. Em sua complementação, indagou se está sendo considerado no PMU 

a distribuição do fluxo a partir do traçado do Contorno Norte. 

André agradeceu a pergunta e pontuou que os Planos sempre consideram a relação do 

município com os seus vizinhos. Sobre o prolongamento do Contorno Norte, o Secretário 

afirmou que há entraves que dificultam sua finalização, mas será considerado pelo Plano.  

Gustavo reforçou que as diretrizes metropolitanas são de responsabilidade do estado, 

citando que a Coordenação da Região Metropolitana de Curitiba (COMEC) já definiu tais 

diretrizes. Assim, o Plano municipal deve respeitar os traçados de escala superior — o que 

não impede o município de fazer suas sugestões. 

A próxima contribuição foi por meio do chat do Youtube, de Maria Inês Terbeck, que 

escreveu “Neste plano será proposta uma Rota Acessível na área urbana? E uma Rota 

Ciclável?”. Gustavo respondeu que sim, ambas as proposições serão contempladas nas 

principais áreas de Colombo. 

A participação seguinte foi do vereador Vital, que escreveu “Sugerir duas trincheiras”. 

Complementou indagando se as duas trincheiras na Estrada da Ribeira são viáveis pelo 

Plano de Mobilidade. Gustavo respondeu confirmando que são e afirmou que essas formas 

de transposição são importantes para fazer as conexões na cidade. Comentou que a 

estrada é de jurisdição federal, mas que o município deve pleitear essa integração. 

A próxima participante foi Elizabet Alzira Bontorin, que escreveu “Calçadas nos locais de 

comércio: proibir placas de propagandas que impedem o trânsito das pessoas”. André 

respondeu que a legislação já proíbe essa situação, justificando que a calçada serve para 

o trânsito de pessoas e qualquer barreira fere o direito de ir e vir. Comentou que 

historicamente a cidade tem ruas estreitas, que dificilmente comportam a faixa transitável 

requeridas pelas normas técnicas, e que esse é um problema sério. Assegurou que esse 

assunto será abordado pelo Plano. 

A contribuição seguinte foi de Robério, que escreveu “Há previsão de uso de dados de 

deslocamentos de plataforma Google Maps/Waze?”. Em resposta, Gustavo afirmou que 

todos os dados são bem-vindos, e que serão aproveitadas todas as informações para 

realizar o diagnóstico do município. 

https://youtu.be/OOnIeipwUtc
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Em seguida, Rhaiza Aguiar perguntou “Qual o principal desafio de um plano de 

mobilidade? Como fazer a comunidade entender a importância do desenvolvimento mais 

sustentável do município e contribuir?”. Complementou dizendo que acredita que o maior 

desafio é fazer a população entender a real importância do desenvolvimento sustentável 

do município, e indaga como fazer com que a comunidade entenda e contribua de uma 

forma positiva. 

Em resposta, Gustavo agradeceu a contribuição e explicou que há diferentes estratégias 

de comunicação, como noticiar que o plano está acontecendo e disponibilizar informações 

acerca do planejamento. Comentou que a mobilidade está em nosso dia a dia, e que 

eventos como as oficinas comunitárias, audiências públicas e inclusive as pesquisas com 

a população são meios para disseminar essas informações. Pediu também aos vereadores 

que comentem em suas bases comunitárias sobre a execução do Plano. 

A próxima participação foi virtual, Wolmar Junior Oliveira escreveu no chat do Youtube 

“Sugiro que neste plano de mobilidade seja levado em consideração as vias exclusivas 

para o transporte coletivo”. André respondeu afirmando que levará essa proposta em 

consideração.  Salientou que as pesquisas que serão feitas junto às análises técnicas 

resultarão nas melhores maneiras de fomentar o transporte coletivo, podendo ser por 

meio de vias exclusivas ou não. Gustavo ressaltou que essas questões serão debatidas no 

momento do prognóstico, quando serão modeladas as soluções para as problemáticas 

identificadas. 

O participante seguinte foi Alfredo Lopes Junior, que escreveu “Como são julgadas as 

sugestões, pois muitas sugestões na duplicação da Rodovia da Uva foram desconsideradas 

causando problemas após a implantação?”. Em sua complementação, Alfredo comentou 

que percebe que a parte técnica sobressai sobre a necessidade da população. Comentou 

sobre sua experiência em discussões sobre a Rodovia da Uva, afirmando que problemas 

atuais foram alertados pela comunidade e desconsiderados. Indagou como aliar a parte 

técnica com a necessidade da população. 

Em resposta, André comentou que não participou ativamente das discussões acerca do 

projeto de duplicação da Rodovia da Uva. Entretanto, comenta que esse projeto ainda não 

finalizou, e que sempre se busca pela melhor solução para todos. Pediu que os problemas 

identificados sejam compartilhados para os devidos encaminhamentos.  

https://youtu.be/OOnIeipwUtc
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Gustavo comentou que há também um problema de jurisdição. Sugeriu que sejam 

identificados os problemas por trechos. Ressaltou a importância dos contornos para 

dissolver o tráfego em vias que cortam o perímetro urbano, e exemplificou o caso da Linha 

Verde em Curitiba. Em réplica, Alfredo pediu por mais atenção às sugestões da população, 

afirmando que isso poderia evitar problemas. 

O participante seguinte foi Eduardo Matoso, que escreveu “Fala breve sobre Eixo 

Rodoviário Estrada da Ribeira BR-476”. Complementou agradecendo o convite e 

ressaltando a importância da participação do poder executivo e do legislativo na 

discussão. Eduardo explicou que é possível transferir a gestão federal para a municipal de 

trechos de travessias urbanas, desde que haja contornos, isto é, uma continuidade da 

estrada por outro caminho. 

Acredita que quando finalizado o Contorno Norte sob a nova concessão, a situação da 

Estrada da Ribeira melhorará. Comentou sobre a dificuldade das interrupções da cidade 

na rodovia, como semáforos e pedestres. Enquanto representante do Departamento 

Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), colocou-se à disposição para 

compartilhar dados do órgão para o desenvolvimento do PMU. 

A contribuição seguinte foi de Alisson Rodrigues Show, que escreveu “Quais são as 

estratégias para o transporte público se tornar algo mais atrativo para a população?”. 

Gustavo respondeu que esse é um ótimo questionamento, pois o transporte coletivo tem 

que ser “bom e barato”. Compartilhou que é um desafio convencer o usuário de abdicar 

do seu conforto do transporte individual. Comentou também que os custos operacionais 

do transporte coletivo a nível nacional têm aumentado — o que encarece a tarifa, 

afastando o usuário, engarrafando as vias, no chamado “círculo da morte do transporte 

coletivo”. Apontou que essa situação só se resolve quando há uma prioridade para o 

transporte coletivo, seja tarifária ou do uso do sistema viário. 

A última participante foi Cristiane Petean, que escreveu “Compatibilizar informações do 

Plano de Ação do Programa Cidade Amiga da Pessoa Idosa para desenvolver ações no 

plano de mobilidade, uma vez que o plano de ação foi trabalhado em grupos focais em 

todo o município levantando as necessidades de acessibilidade e melhorias de 

mobilidade”. 
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Em sua complementação, Cristiane explicou que o Plano de Ação do Programa Cidade 

Amiga da Pessoa Idosa foi realizado no ano anterior, no qual foi trabalhado grupos focais 

em todas as regiões com os idosos — que julga que são os que entendem de acessibilidade. 

Afirma que foram feitas ações com todas as secretarias e sugere que essas informações 

sejam compatibilizadas. 

André agradeceu a contribuição e ressaltou a importância de os técnicos ouvirem as 

pessoas que têm dificuldades para se locomover — sejam pessoas idosas, com deficiência 

ou mobilidade reduzida. Assegurou que as informações levantadas pelo Programa serão 

bem utilizadas. 

Não havendo outras manifestações, a Audiência seguiu para a finalização. O cerimonialista 

registrou a presença do vereador Sr. Sidinei Campos, e do Secretário Municipal da 

Fazenda, Sr. Clamilto Tiblier. Por fim, passou a palavra para Secretário de Municipal de 

Desenvolvimento Urbano e Habitação, Sr. André Lucas Feliciano Ferreira. 

Em sua fala de encerramento, Ferreira considerou a noite muito proveitosa e agradeceu a 

presença de todas as pessoas. Convidou a população a acompanhar o site da prefeitura e 

deu por encerrada a Primeira Audiência Pública do Plano de Mobilidade Urbana de 

Colombo. 
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5.2. Registros  

Figura 12 – Fichas de Contribuição  
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Fonte: URBTEC™ (2022). 
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Quadro 2 - Fichas de Contribuição Transcritas 

Contribuições feitas presencialmente e respondidas durante o Evento 

Nome Bairro/Instituição Comentário 

Anderson 

Ferreira da 

Silva 

Câmara 

Gostaria que os termos técnicos sejam 

explicados para que a população possa 

compreender e possa participar. 

Jhonathan Prefeitura 

A Lei de Uso e Ocupação do Solo será 

considerada para elaboração do Plano de 

Mobilidade Urbana tendo em vista que o Plano 

Diretor e suas leis complementares estão em 

processo de revisão? 

Gilmar Junior SEDUH 

No Plano de Mobilidade há previsão de 

diretrizes acerca do Corredor Metropolitano e 

do Contorno Norte (prolongamento)? 

Vital - 

Vereador 
- Sugerir duas trincheiras. 

Elizabet Alzira 

Bontorin 
Centro 

Calçadas nos locais de comércio: proibir placas 

de propagandas que impedem o trânsito das 

pessoas. 

Robério Prefeitura 
Há previsão de uso de dados de deslocamentos 

de plataforma google maps/waze? 

Rhaiza Aguiar - 

Qual o principal desafio de um plano de 

mobilidade? Como fazer a comunidade 

entender a importância do desenvolvimento 

mais sustentável do município e contribuir? 

Alfredo Lopes ACIC 

Como são julgadas as sugestões, pois muitas 

sugestões na duplicação da Rodovia da Uva 

foram desconsideradas causando problemas 

após a implantação? 

Eduardo 

Matoso 
DNIT 

Fala breve sobre Eixo Rodoviário Estrada da 

Ribeira BR-476 

Cristiane 

Petean 
SEDUH 

Compatibilizar informações do Plano de Ação 

do Programa Cidade Amiga da Pessoa Idosa 

para desenvolver ações no plano de 

mobilidade, uma vez que o plano de ação foi 

trabalhado em grupos focais em todo o 
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município levantando as necessidades de 

acessibilidade e melhorias de mobilidade. 

Fonte: URBTEC™ (2022). 

 

Quadro 3 - Contribuições Youtube 

Contribuições feitas pelo Youtube e respondidas durante o Evento 

Nome Bairro/Instituição Comentário 

Maria Inês 

Terbeck 
- 

Parabéns à administração municipal de 

Colombo pela iniciativa de elaborar tão 

importante Plano um tão importante Plano.  

Neste plano será proposta uma Rota Acessível 

na área urbana? 

E uma Rota Ciclável? 

Wolmar 

Junior Oliveira 
- 

Sugiro que neste plano de mobilidade seja 

levado em consideração as vias exclusivas para 

o transporte coletivo. 

Alisson 

Rodrigues 

Show 

- 

Quais são as estratégias para o transporte 

público se tornar algo mais atrativo para a 

população? 

Fonte: URBTEC™ (2022). 

 

Figura 13 – Imagens da 1ª Audiência Pública 
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Fonte: URBTEC™ (2022). 
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Figura 14 – Listas de Presença da 1ª Audiência Pública 
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Fonte: URBTEC™ (2022). 
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5.3. Apresentação 

Figura 15 – Apresentação da 1ª Audiência Pública 
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Fonte: URBTEC™ (2022). 

  



Relatório de Atividades 01                                                                                                                                                                              

63 
 

 Referências  

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLOMBO. Página Oficial no Facebook da Prefeitura 

Municipal de Colombo. 2022. Disponível em: 

<https://www.facebook.com/prefscolombo/>. Acesso em 17 de maio de 2022. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLOMBO. Publicação do Diário Oficial dos Municípios: 
Convocação para a 1ª Audiência Pública do PMU. 2022. Disponível em: 
<https://www.diariomunicipal.com.br/amp>. Acesso em 18 de maio de 2022.  

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLOMBO. Site Oficial da Prefeitura Municipal de 

Colombo. 2022. Disponível em: <http://prefeitura.colombo.pr.gov.br/>. Acesso em 17 de 

maio de 2022. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLOMBO. Site Oficial do Plano de Mobilidade Urbana 

de Colombo. 2022. Disponível em: <http://prefeitura.colombo.pr.gov.br/plano-de-
mobilidade-urbana-de-colombo/>. Acesso em 17 de maio de 2022. 

 
 

https://www.facebook.com/prefscolombo/
https://www.diariomunicipal.com.br/amp
http://prefeitura.colombo.pr.gov.br/
http://prefeitura.colombo.pr.gov.br/plano-de-mobilidade-urbana-de-colombo/
http://prefeitura.colombo.pr.gov.br/plano-de-mobilidade-urbana-de-colombo/

