
 

Revisão do Plano Diretor de Colombo 

 

                                              
 
 
 

ATA DA TERCEIRA AUDIÊNCIA PÚBLICA - PLANO DIRETOR DE COLOMBO 

Aos vinte e quatro dias do mês de agosto de dois mil e dezoito, às dezenove horas 

e vinte minutos no Salão Paroquial da Igreja Santa Terezinha de Lisieux, Avenida 

Marginal Direita, 958, bairro Santa Terezinha, realizou-se a terceira 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 8 de agosto de 2018, edição 1565, 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 disponibilizado na 

recepção do evento. A audiência teve início com uma apresentação geral da revisão do 

Plano Diretor, seus objetivos, as equipes envolvidas, bem como as etapas previstas para 

o andamento dos trabalhos. Em seguida, foram anunciadas as presenças da secretária 

de Assistência Social, professora Maria da Silva Souza; da secretária de Fazenda, 

Alessandra da Silva; do secretário de Governo, Luiz Gilberto Pavin; do secretário de 

Indústria, Comércio, Turismo e Trabalho, Antônio Ricardo Milgioranza; do secretário de 

Planejamento, Orçamento e Gestão, Mário Strapasson; do secretário de Saúde, Dr. 

Antoninho Barth; do Controlador Geral do Município, Edson Strapasson; do 

superintendente da Regional Osasco, Fábio Schweller; e dos vereadores Anderson 

Ferreira da Silva (vereador Anderson Prego), Angelo Betinardi, Sidinei Campos de 

Oliveira (vereador Sidinei Campos), Valdecir Martins dos Santos (vereador Vardão) e 

demais autoridades. 

Terminadas as apresentações, a secretária de Desenvolvimento Urbano e 

Habitação, Tânia Tosin, recebeu a palavra, agradeceu a presença de todos fazendo um 

breve resumo das audiências anteriores e reforçando a importância do Plano Diretor 

participativo no planejamento urbano do município. 

Em seguida, a arquiteta Tami Szuchman fez a leitura do Regimento da Terceira 

Audiência Púlbica, que for aprovado pela totalidade dos presentes, passando a palavra 

para o engenheiro Gustavo Taniguchi, representando a Technum Consultoria, que fez 

uma breve apresentação da equipe técnica da consultora, antecipou a agenda do evento 

do dia, fez explanações ao público sobre o conceito do Plano Diretor, detalhando o 

andamento dos trabalhos fase a fase e apontando o estágio atual do processo, bem 

como a etapa seguinte, o Plano de Ação e Investimentos. 

Foram apresentados também os primeiros resultados das oficinas comunitárias 

com as principais reivindicações da comunidade, e os primeiros resultados dos dados 

levantados pela equipe técnica sobre o município de Colombo e sua integração com os 

municípios vizinhos para a conclusão da fase de Diagnósticos. 
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Foi apresentada a proposta preliminar de uso e ocupação do solo do município, 

as condicionantes, deficiências e potencialidades que devem ser consideradas na 

elaboração das propostas. 

Terminada a apresentação, a arquiteta Tami Szuchman iniciou o sorteio das 

perguntas do público presente para serem respondidas pela secretária Tânia Tosin e 

pelo engenheiro Gustavo Taniguchi. 

Às 21h40, 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 Tânia Tosin, 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 que 

constará a sistematização das informações debatidas no evento, que também integrará 

a presente Ata.  

 


