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Quando haverá manutenção das ruas do Parque 

Industrial Guaraituba I, que se encontra em total 

abandono?

Informações sobre a condição do pavimento e da manutenção de vias de 

Colombo, como as do Parque Industrial Guaraituba I, constituem dados 

importantes a serem inclusos aos relatórios do Plano Diretor e às análises com 

relação à infraestrutura municipal disponível. Além disso, o Plano Diretor, como 

um instrumento de planejamento e gestão territorial abrangente e estratégico, 

indica ações específicas para os Planos Setoriais.

Somos proprietários de uma área de 19.702,00m² na 

Estrada da Ribeira, situada entre o loteamento Aurora 

e outra área rural. Por que nossa área é industrial 

(ZUP 1) e não rural ou urbana residencial?

O zoneamento atual será repensado e revisto nesse processo de revisão do 

Plano Diretor. As áreas destinadas ao uso residencial e industrial serão definidas 

conforme as análises desenvolvidas durante o processo, levando em 

consideração sempre o que trará mais benefícios ao município. 

O atual Código de Obras do município contempla 

áreas de estacionamento no subsolo para o cálculo de 

coeficiente de aproveitamento. A revisão do Plano 

Diretor contemplará revisão de tais leis? Como serão 

feitas as sugestões de revisão?

Gabriel Centro - Roça Grande

Neste processo de revisão serão revistas todas as leis complementares ao 

Plano Diretor, inclusive o Código de Obras. As sugestões serão sempre bem 

vindas através do site (http://colombo.pr.gov.br) ou do email 

(planodiretor@colombo.pr.gov.br), das Oficinas Comunitárias pré-agendadas e, 

neste caso específico, na 4ª Audiência Pública, que abordará o Plano de Ação e 

Investimentos e a institucionalização do Plano Diretor (legislação municipal). 

Quando a Prefeitura irá realmente trabalhar em prol da 

população nas áreas de saúde, onde não temos um 

hospital para o porte de nossa população e também 

referente aos CMEIS que há uma grande falta de 

vagas? Gostaria de saber especificamente como são 

destinadas as verbas para essas áreas.

Marcio Jardim Jalisco

A Prefeitura vem trabalhando para o desenvolvimento do município nestas 

questões. Com relação ao Hospital Santa Casa de Misericórdia de Colombo, 

segundo o Secretário Municipal de Saúde, a Prefeitura está agindo para reverter 

a situação e retomar o atendimento à população. O mesmo pode-se dizer com 

relação à educação infantil. O processo de revisão do Plano Diretor analisará as 

deficiências com relação à saúde e à educação infantil de Colombo, sobretudo 

com relação ao planejamento, gestão do território e atendimento das demandas 

populacionais. 

Em Colombo existem várias áreas de invasão e 

loteamentos (ocupações) irregulares. Existe algum 

planejamento para regularização dessas áreas?

Marcos Centro

Existem situações de irregularidade, que deverão ser analisadas caso a caso. O 

papel do Plano Diretor é traçar ações estratégicas para garantir o acesso à terra 

regularizada e adequada à moradia, respeitando o princípio da legalidade em 

relação aos aspectos urbanísticos e ambientais.

Dúvidas e sugestões apresentadas durante a 2ªAudiência Pública referente a revisão do Plano Diretor Municipal, realizada no dia 27 de julho de 2018, 

no Pavilhão de Exposições Altair da Silva Leme - Parque da Uva, na Avenida Marechal Floriano Peixoto,8771

Benedito Centro - Curitiba



Regularização de áreas menores, mantendo 

características rurais (subdivisão de áreas menores).

A subdivisão de lotes rurais em áreas menores, implica em uso e adensamento 

não apropriados para a área rural, por isso, não é permitido, conforme 

regulamentação federal. Este aspecto não será alterado nesse processo, pois 

não compete à instância municipal essa questão.

Revitalização da rua (Orlando Ceccon), pois se 

encontra com alto tráfego de caminhões pesados, 

sendo que tem grande tráfego de pedestres e ciclistas, 

pois a mesma não tem acostamento.

Essa informação será incorporada às análises do Plano Diretor e nas 

recomendações para o Plano de Mobilidade. O Plano de Mobilidade tratará, em 

maior detalhe, de estudos de circulação de ciclistas, pedestres e do tráfego e 

rotas de transporte de cargas, considerando o porte e a infraestrutura das vias, 

além da necessidade de novos investimentos.

Delimitação das zonas de mineração, conforme 

solicitada pelo IAP, nos licenciamentos das áreas de 

extração e áreas de beneficiamento de cal e calcário.

Danielle/ Marcelo  -
A sugestão foi recebida, será analisada em maior detalhe e será incorporada à 

revisão do Plano Diretor, conforme sua exequibilidade.

Onde se limita [a] zona industrial e residencial -  no 

bairro Bocininga - e demais lugares?
Amilton Boicininga

O zoneamento atual será revisto no processo de elaboração do novo Plano 

Diretor. As áreas destinadas ao uso residencial e industrial serão definidas 

conforme as análises desenvolvidas durante o processo, levando em 

consideração sempre o que trará mais benefícios ao município. A identificação e 

definição mais claro com relação ao início e término de zonas urbanas é uma 

questão a ser incorporada a essa revisão.

Asfaltar via

Colocar linha de ônibus

Instalar rede de esgoto

Incentivar instalação de industrias no bairro 

(loteamento industrial)

A regularização de áreas menores na área rural sem 

deixar de ser rural.

A subdivisão de lotes rurais em áreas menores implica em uso e adensamento 

não apropriados para a área rural, por isso, não é permitido, conforme 

regulamentação federal. Este aspecto não será alterado nesse processo, pois 

não compete à instância municipal essa questão.

Posto de saúde no Centro de Colombo (24 horas). A situação será encaminhada ao setor competente.

Em 2017 foi aprovada a Lei Nº 13.465/2017 que traz 

novas disposições sobre os condomínios urbanos. A 

Revisão do Plano Diretor contemplará tais diretrizes 

para leis de condomínios urbanos e parcelamento do 

solo?

Gabriel Centro - Roça Grande 

Neste processo de revisão do Plano Diretor, a Lei de Parcelamento do Solo para 

Fins Urbanos e a Lei de Uso e Ocupação do Solo serão revistas e atualizadas 

para atendimento das disposições da legislação federal e estadual 

correspondente. Diante disso, a questão dos condomínios em Colombo deverá 

atender ao previsto pela legislação vigente (condicionante) ao processo.

Mobilidade Urbana: trincheira de acesso ao bairro 

Jardim das Graças. O acesso ao bairro ocorre por via 

lateral ou por via que não atende à mobilidade urbana 

dos moradores locais.

Ademar Jardim do Graças

Informações sobre a insegurança e a deficiência de infraestrutura no acesso ao 

bairro Jd. das Graças é uma questão importante a ser incluída nos relatórios do 

Plano Diretor e às análises com relação à infraestrutura municipal. Além disso, o 

Plano Diretor, como um instrumento de planejamento territorial abrangente e 

estratégico, indica ações específicas para serem abordadas pelos Planos 

Setoriais.

As sugestões foram recebidas, serão analisadas e incorporadas à revisão do 

Plano Diretor, conforme sua exequibilidade.

Sandra São João

Mario 
São Dimas - Rua Vicente 

Schena

Clóvis São João



Quero saber se tem algum projeto no bairro do 

Paloma entre Belo Rincão para regularizar alguns 

terrenos nesta região?

Paulo César Paloma

A falta de regularização de imóveis em bairros de Colombo é uma questão 

relevante, que será analisada e tratada na revisão do Plano Diretor e no Plano 

de Ação e Investimentos correspondente, o qual incluirá ações de 

desenvolvimento municipal.

Fiscalização vagas preferenciais (principalmente 

Bosque da Uva).

Regularização de placas comerciais e cavaletes.

Limpeza de fiação e postes na área central.

Implantação de postos coleta de lixo reciclável.

Poder marcar consultas médicas pela internet.

Melhorias na explicação sobre o aquífero Karst. Carlos Centro

As análises e cruzamento de dados que tratam dessa questão mais a fundo 

ainda estão em desenvolvimento. Pode-se afirmar, de antemão, que a área de 

influência do aquífero Karst não será tratada de forma genérica no Plano Diretor, 

ao contrário, foram desenvolvidos estudos e mapeamentos para definição das 

áreas de influência direta, de acordo com os poços ativos e os trabalhos serão 

desenvolvidos nesse sentido.

Consertar câmera de segurança da frente do Colégio 

Estadual Pres. Abraham Lincoln.

Conserto e manutenção da câmera e da iluminação 

pública do mesmo local.

Além disso, solicito em nome da comunidade escolar 

do estabelecimento de policiamento diário 

principalmente no período noturno onde acontecem 

situações de furtos e uso de drogas tornando o 

ambiente das saídas das aulas. Perigoso para os 

alunos, professores e funcionários.

Asfaltar rua Padre Domingos Marine. Thiago Parque do Embu

A sugestão foi recebida, será analisada em maior detalhe e será incorporada à 

revisão do Plano Diretor, conforme sua exequibilidade, e serão encaminhadas 

aos setores competentes.

Lombada ou elevação no cruzamento das ruas 

Francisco Camargo e Almirante Tamandaré, devido a 

acidentes após o asfaltamento e retirada da antiga 

lombada.

Ieda Cristine Centro
As sugestões foram recebidas, serão analisadas e incorporadas à revisão do 

Plano Diretor, conforme sua exequibilidade.

Mudança no zoneamento ZUD 1 para ZUD 3.

O zoneamento atual, como já citado anteriormente, será revisto e as áreas 

destinadas ao uso residencial e industrial serão definidas conforme as análises 

desenvolvidas durante o processo, levando em consideração sempre o que trará 

mais benefícios ao município.

Asfaltar a rua Pd. Domingos Marine.

A sugestão foi recebida, será analisada em maior detalhe e será incorporada à 

revisão do Plano Diretor, conforme sua exequibilidade, e serão encaminhadas 

aos setores competentes.

As sugestões foram recebidas, serão analisadas e incorporadas à revisão do 

Plano Diretor, conforme sua exequibilidade, e serão encaminhadas aos setores 

competentes.

As sugestões foram recebidas, serão analisadas e incorporadas à revisão do 

Plano Diretor, conforme sua exequibilidade, e serão encaminhadas aos setores 

competentes.

João Alberto Botiatumirim

Ieda Cristine Centro

Parque do EmbuRoberto



Regularização de loteamentos.

Regularização de água e energia elétrica

Aumentar o número de transportes escolares, pois 

nossos alunos e de outras escolas chegam com 

atraso, uma vez que o ônibus percorre um trânsito 

muito longo (passa por vários bairros, sendo que se 

tivesse mais de um ônibus não perderia tanto tempo 

para recolher os alunos).

Ieda Centro

As sugestões foram recebidas. Vale lembrar que questões relativas à sistema 

viário e mobilidade serão abordadas no próximo plano a ser desenvolvido, o 

Plano de Mobilidade.

Estimular o escotismo no município. Ocupar áreas 

arborizadas com práticas escotistas, como arvorismo. 

Criar trilhas e parques temáticos, estimulando a 

preservação destas áreas, oferecendo bônus nos 

impostos

Paulo Jardim Guarujá
A sugestão foi recebida, será analisada em maior detalhe e será incorporada à 

revisão do Plano Diretor, conforme sua exequibilidade.

Melhor controle para instalação de tanques de 

abastecimento em empresas e áreas agrícolas, devido 

do grande risco de contaminação ambiental, 

sonegação de imposto, abastecimento de veículos de 

terceiros. Gostaria de poder trazer um plano de ação 

detalhado para melhorar esse tipo de abastecimento 

de combustíveis.

José Paulo Centro / Área rural
A sugestão foi recebida, será analisada em maior detalhe e será incorporada à 

revisão do Plano Diretor, conforme sua exequibilidade.

Tratar de regularização dos mais de 56 loteamentos 

particulares irregulares para barrar novos loteamentos 

e aumentar o recolhimento de IPTU do município.

Zaqueu Águas Fervidas

Existem situações de irregularidade, que deverão ser analisadas caso a caso. O 

papel do Plano Diretor é traçar ações estratégicas para garantir o acesso à terra 

regularizada e adequada à moradia, respeitando o princípio da legalidade em 

relação aos aspectos urbanísticos e ambientais.

Padronizar o ensino municipal, compartilhando a 

experiência do grupo escolar Alm. Tamandaré, em 

Palmas-TO. Esta escola estimula a auto 

sustentabilidade, através de práticas e métodos 

inovadores. Respeito à pátria, a família com métodos 

tradicionais, como hino nacional, estadual e municipal. 

Os alunos plantam a própria comida.

Paulo Jardim Guarujá

A sugestão foi recebida, será analisada em maior detalhe e será incorporada à 

revisão do Plano Diretor, conforme sua exequibilidade,e será encaminhada ao 

setor competente.

Regularização de parte ideal - Zona Urbana. Pois o 

imposto vem sobre o total da área e não sobre cada 

parte.

Benevenuso Jardim Guilhermina

Considerando que o imóvel está em zona urbana é necessário a aprovação do 

projeto de parcelamento do solo junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e 

Habitação, desde que de acordo com os parâmetros estabelecidos pela 

legislação vigente.

Existem situações de irregularidade, que deverão ser analisadas caso a caso. O 

papel do Plano Diretor é traçar ações estratégicas para garantir o acesso à terra 

regularizada e adequada à moradia, bem como ações relacionadas ao acesso à 

água tratada e energia elétrica, respeitando o princípio da legalidade em relação 

aos aspectos urbanísticos e ambientais.

Reginaldo Botiatumirim


