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 APRESENTAÇÃO 

Esse documento tem o objetivo de apresentar o Plano de Trabalho e descrever 

as atividades a serem desenvolvidas durante a Revisão do Plano Diretor Municipal do 

Município de Colombo. 

O Termo de Referência (Anexo VI) do Processo N° 16983/2017, da Tomada de 

Preços N°009/2017, da Prefeitura Municipal de Colombo, dita grande parte das diretri-

zes para a realização das atividades da contratada Technum Consultoria. Outras deci-

sões têm sido tomadas em conjunto com a equipe técnica da prefeitura. 
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 BREVE CARACTERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO DE COLOMBO 

Colombo é um município brasileiro fundado há 128 anos e a maior parte de seus 

habitantes advém de colônias italianas, polonesas, além de pessoas vindas do interior 

do estado do Paraná (Prefeitura de Colombo, 2018).  

O município integra a Região Metropolitana de Curitiba – capital do estado do 

Paraná, juntamente com outros 28 municípios (Figura 1). Existem cinco rodovias que 

atravessam o território de Colombo: a PR 417 – Rodovia da Uva, a BR 476 – Estrada da 

Ribeira, a PR 509 – Rodovia do Calcário, a PR 419 – Contorno Norte e em parte a BR – 

116 – Regis Bittencourt (importante rodovia federal que liga as regiões sul e nordeste 

do país, passando por diversas capitais). 

A distribuição da população – um pouco acima de 210 mil habitantes (IBGE, 

2010), acontece principalmente em áreas de conurbação com Curitiba. O município pos-

sui área total de 197,32 km², divididos em 127,32 km² de área rural e 70 km² de área 

urbana, destacando-se o fato de que mais de 60% do seu território situa-se em áreas de 

preservação. Grande parte do Produto Interno Bruto é composto por atividades agríco-

las, de extração mineral e de comércio e serviços. 

Colombo possui atrativos voltados para o turismo rural e gastronômico com-

posto por vinícolas, restaurantes, pousadas e parques. Estes e outros pontos de inte-

resse formam o Circuito Italiano, conhecido regionalmente. 
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Fonte: Technum Consultoria 

Figura 1 - Inserção do Município de Colombo na RMC 

Curitiba 
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 EQUIPE TÉCNICA TECHNUM CONSULTORIA 

A seguir, é listada a equipe técnica da empresa Technum Consultoria, responsá-

vel pela Revisão do Plano Diretor Municipal da Cidade de Colombo/PR. 

Coordenadora Geral: Arquiteta e Urbanista – Ms. Izabel Neves da Silva Cunha Borges 

Arquiteta Urbanista formada pela Universidade Federal de Brasília (1979), possui 

Mestrado em Planejamento Urbano pela University of Virginia (1982) e Especialização 

em Transportes pela Universidade Federal de Brasília (1990). Tem ampla experiência na 

execução e coordenação de Projetos de Planejamento Urbano, Regional e Metropoli-

tano, Sistemas de Transporte Metropolitano e Regional, obtenção de financiamentos 

para Projetos de Infraestrutura, Planos Diretores Municipais, Regionais e Metropolita-

nos, Projetos de Transporte Multimodal, Planos de Desenvolvimento Social e Econô-

mico, Planos Integrados de Desenvolvimento Regional e Metropolitano. 

Coordenador Geral Executivo: Engenheiro Civil – Mr. Gustavo Taniguchi 

Possui graduação em Engenharia Civil pela Universidade Federal do Paraná 

(1996) e Mestrado em Gestão Urbana - Pontifícia Universidade Católica do Paraná 

(2007). Trabalha na área de Planejamento Urbano e Regional, com ênfase em Projetos 

de Transportes Urbanos, Mobilidade e Sistemas de Passageiros, atuando principalmente 

nos seguintes temas: Planejamento Urbano, Planejamento Metropolitano, Planos de 

Mobilidade e Urbanização. 

Arquiteta Urbanista – Dr.ª Tami Szuchman 

Possui graduação em Arquitetura e Urbanismo pela Pontifícia Universidade Ca-

tólica do Paraná – PUC/PR (1993), mestrado e doutorado em Gestão Urbana pela 

PUC/PR (2007 e 2017), responsável técnica da empresa URBTECTM e Professora titular 

do curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Positivo. Tem experiência na área 
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de Arquitetura e Urbanismo, atuando principalmente nos seguintes temas: Desenvolvi-

mento Local e Regional e Parques Urbanos. 

Arquiteta Urbanista – Dr.ª Jussara Maria da Silva 

Possui graduação em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Federal de 

Santa Catarina – UFSC (1983), Mestrado em Geografia pela Universidade Federal do Pa-

raná (2001), Doutorado em Engenharia Civil pela UFSC (2008) e Pós-Doutorado no Insti-

tuto Superior Técnico da Universidade de Lisboa (2013-2014). Atualmente é professora 

titular da Universidade Positivo. Tem experiência na área de Arquitetura e Urbanismo, 

com ênfase em Planejamento e Projeto do Espaço Urbano, atuando principalmente nos 

seguintes temas: Espaço Urbano, Planejamento Urbano, Estatuto da Cidade, Plano Dire-

tor Municipal. 

Advogada – Luciane Leiria Taniguchi 

Possui graduação em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná – 

PUC/PR (1997), Especialização em Direito Tributário e Processo Tributário pela PUC/PR 

(1999) e Pós-Graduação MBA em Direito Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas 

(2003). Atua na área de Direito Público, Administrativo e Tributário. 

Administradora – Mari Ligia Carvalho Leão 

Possui Graduação em Administração de Empresas pela Faculdade de Educação 

Superior do Paraná (1988) e Pós-Graduação em Recursos Humanos pela Universidade 

Tuiuti do Paraná (1999). Atuou na área de administração nos segmentos públicos e pri-

vados. 

Arquiteta Urbanista – Anabelli Simões Peichó 

Possui Graduação em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Positivo 

(2017). 
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Engenheiro Cartógrafo - Maximo Miqueles 

Possui Graduação em Engenharia Cartográfica pela Universidade Federal do Pa-

raná (2004). Tem experiência na área de Geoprocessamento, principalmente no tema 

de Ampliação, Manutenção e Gestão de Sistema de Informação Geográfica, criação de 

dados espaciais em ambiente de banco de dados e coordenação e fiscalização da carac-

terização do Patrimônio Imobiliário da União.  

Engenheiro Ambiental – Ms. Altair Rosa 

Possui Graduação em Engenharia Ambiental pela Pontifícia Universidade Cató-

lica do Paraná – PUC/PR (2004), Mestrado em Gestão Urbana pela PUC/PR (2007) e Dou-

torado em Engenharia Hidráulica e Saneamento pela Universidade de São Paulo – USP 

(2016). Atualmente é colaborador em projetos na USP e professor da PUC/PR. Tem ex-

periência em Engenharia Ambiental, Planejamento Urbano e Planejamento Ambiental. 

Economista – Dr. Mariano de Matos Macedo 

Possui Graduação em Ciências Econômicas pela Universidade Federal de Minas 

Gerais (1975) e Doutorado em Economia pelo Instituto de Economia da Universidade 

Estadual de Campinas (1988). No IPEA (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada), exer-

ceu o cargo de Diretor de Políticas Sociais (1996 – 1999). No IPARDES (Instituto Parana-

ense de Desenvolvimento Econômico e Social), exerceu os cargos de Diretor Presidente 

(1991-1994) e de Coordenador Técnico (1984 – 1986). Foi Coordenador da Área de Es-

tudos Socioeconômicos da Coordenação da Região Metropolitana de Curitiba – COMEC 

(1982 – 1983). Docente da UFPR, desde 1980, atualmente é professor do Programa de 

Pós-graduação em Planejamento Urbano dessa universidade. 

Geóloga – Fabiana Marcon Bettu Herbst 

Possui Graduação em Geologia pela UFPR - Universidade Federal do Paraná 

(2009), Graduação em Administração pela Universidade do Planalto Catarinense (1999) 

e Pós-Graduação Lato Sensu em Administração com ênfase em Marketing, Comunicação 
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e Negócios(2001). Tem experiência na área de Administração, Geociêncas, com ênfase 

em Cartográfica Geológica, Mapeamento Geológico, Geotecnia e Educação em Geoci-

ências. 

Engenheiro Civil  - Vicente Berardi Neto 

Possui Graduação em Engenharia Civil (2004) e tem experiência na construção 

civil. 

Assistente Social – Ms. Rubia Stein do Nascimento 

Possui Graduação em Serviço Social pela Pontifícia Universidade Católica do Pa-

raná (1982), Especialista em Conservação e Restauração de Obras sobre Papel pela Uni-

versidade Federal do Paraná (1999), Especialista em Museologia pela Universidade do 

Estado de Santa Catarina (2001) e Mestrado em Patrimônio Cultural e Sociedade pela 

Universidade da Região de Joinville (2015). Tem experiência na área de Museologia, atu-

ando principalmente nos seguintes temas: Museus, Museologia, Museografia, interdis-

ciplinaridade, memória, restauração e conservação preventiva. Como conservadora au-

tônoma, desenvolve atividades de Planejamento Museológico Expográfico, Conserva-

ção Preventiva de Bens Culturais, Organização, Inventário, Estruturação e Atualização 

de acervos museológicos, bibliográficos, arquivísticos, históricos, documentais e religio-

sos. Também tem experiência na área de organização de participação da população em 

Planos Diretores. 

Estagiária – Giovanna de Brida Santi 

Graduanda de Engenharia Civil na Pontifícia Universidade Católica do Paraná. 
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 METODOLOGIA  

A metodologia a ser aplicada na revisão do Plano Diretor de Colombo consiste 

em quatro etapas básicas: levantamento de dados, diagnósticos, prognósticos e institu-

cionalização. Os envolvidos nas quatro etapas serão a equipe Technum, ETM (Equipe 

Técnica Municipal) e os munícipes de Colombo. 

A Figura 2 ilustra como as etapas da metodologia se desenvolvem de acordo com 

as fases definidas no termo de referência. Além disso, pode-se observar como se dará a 

distribuição dos eventos de participação da ETM e social. 

Figura 2 - Metodologia Ilustrada 

 

Fonte: Technum Consultoria. 

Outros eventos que farão parte da agenda serão as visitas de campo da equipe 

Technum com a ETM, em datas a definir por questões de logística e clima. 

Destaca-se que, apesar das etapas da metodologia estarem previamente posici-

onadas de acordo com fases do Termo de Referência, mais etapas podem ocorrer na 
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mesma fase, como, por exemplo, a etapa de levantamento de dados na fase 3 – Diretri-

zes e Proposições ou na fase 4 – Plano de Ação e Investimento, juntamente com a etapa 

de prognóstico. 

Considerando o Termo de Referência, segue uma descrição breve das atividades 

desenvolvidas em cada fase da Revisão do Plano Diretor: 

• A fase 1 – Mobilização: consiste no desenvolvimento do Plano de Trabalho1: 

contém todas as informações sobre a equipe Technum, a ETM, metodologia, 

nivelamento técnico/conceitual, material de divulgação e cronograma.  

• A fase 2 – Análise Temática Integrada: concentrará as etapas de levanta-

mento de dados e diagnóstico. Nesta fase, serão realizadas diversas reuniões 

técnicas com a ETM e com a sociedade para coleta de dados, análises e sínte-

ses. 

• Na fase 3 – Diretrizes e Proposições: as estratégias para desenvolvimento do 

Plano de Ação serão definidas a partir do diagnóstico desenvolvido na fase 

anterior, essas estratégias consistem nas diretrizes e propostas para o muni-

cípio. Os produtos desta fase também estão programados para terem valida-

ção prévia da ETM e da comunidade de Colombo. 

• Na fase 4 – Plano de Ação e Investimento e Institucionalização do Plano Di-

retor Municipal: as diretrizes e proposições desenvolvidas na fase 3 serão de-

talhadas para posterior execução, sistematizando as ações prioritárias para 

implantação de acordo com a capacidade de investimento do município. 

Nesta fase final serão desenvolvidos o PAI – Plano de Ação e Investimento e a 

                                                     

 

 

1 O Plano de Trabalho é o presente relatório. 
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redação final da Lei de Revisão do Plano Diretor, assim como e Investimento 

e demais anteprojetos. 

Todos os produtos desenvolvidos serão disponibilizados para a ETM em meio di-

gital e impresso, ficando à critério da ETM a forma de divulgação parcial ou integral dos 

materiais desenvolvidos, assim como a permissão de acesso a qualquer interessado. 

A seguir, será apresentada a metodologia em detalhes de como serão desenvol-

vidas cada etapa: levantamento de dados, diagnósticos, prognósticos e institucionaliza-

ção. Na sequência, será descrita a metodologia para a mobilização social que consistirá 

de oficinas comunitárias e audiências públicas. 

4.1 Levantamento de dados 

Esta etapa se resume na coleta e organização dos dados fornecidos pela Prefeitura 

de Colombo, pela comunidade e pelos órgãos das esferas metropolitanas, estaduais e 

federais. 

As coletas de dados serão realizadas através de reuniões técnicas previamente 

agendadas com as secretarias municipais de Colombo, através dos portais oficiais dos 

órgãos competentes, comunicação virtual por endereço eletrônico com a ETM, oficinas 

comunitárias, audiências públicas e visitas de campo. Quando a equipe Technum não 

tiver autorização para acessar os dados diretamente, esta solicitará os dados à ETM para 

que realize uma solicitação ao órgão competente.  

As oficinas comunitárias, a audiência pública e as visitas técnicas que ocorrerão na 

fase 2 serão utilizadas também para validação dos dados coletados e eventuais ajustes 

com a comunidade. 

Para cumprimento com êxito de todos os itens indicados no termo de referência, 

a contratada fará, além organização destes dados, a atualização das bases (em caso de 

necessidade) com a ciência da Prefeitura de Colombo. 
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Independentemente do número de visitas técnicas agendadas ou da fase em que 

a revisão se encontra, a contratada estará sempre em contato com a ETM, solicitando 

todo e qualquer tipo de dado necessário. 

Os produtos da etapa de levantamento de dados serão os mapas temáticos, qua-

dros e gráficos demonstrativos elaborados pela equipe técnica, de acordo com os temas 

definidos pelo Termo de Referência: 

• Inserção regional 

Mapear o vínculo entre o Município e sua inserção na RMC, tanto no quesito 

físico-territorial quanto socioeconômico. 

• Aspectos ambientais 

Mapear as áreas aptas, aptas com restrição e inaptas ao uso e ocupação do solo 

do território municipal, enfatizando as áreas urbanas consolidadas e as possibili-

dades de expansão. 

• Uso e ocupação do solo 

Mapear o uso e a ocupação do solo atual do município, principalmente nas áreas 

urbanas e de crescimento urbano. 

• Mobilidade 

Coletar dados de capacidade de atendimento e as condições gerais – atuais e 

futuras – do sistema de transporte coletivo, deslocamento não motorizado, aces-

sibilidade e mobilidade, principalmente na área urbana e de expansão urbana. 

• Infraestruturas 

Mapear as projeções da expansão urbana em relação às capacidades de suporte 

ambiental e de infraestruturas, incluindo levantamento dos equipamentos e ser-

viços públicos, moradia e saneamento ambiental em relação à demanda.  

• Condições socioeconômicas 
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Coletar dados da distribuição populacional e condições socioeconômicas consi-

derando e incluindo indicadores socioambientais, taxa de crescimento e evolu-

ção da população, densidade, migração, condições de saúde e educação e esco-

laridade e renda. Além disso, identificar a tendência econômica do Município e 

sua influência em relação aos municípios limítrofes. 

• Capacidade de investimento 

Coletar dados sobre a capacidade de investimento – atual e futura – referente à 

implantação do Plano Diretor, incluindo alternativas de investimento para am-

pliação de infraestruturas, equipamentos e serviços públicos.  

Para produção das bases dos mapeamentos – dados espaciais, o sistema de infor-

mações utilizado será o GIS – Geografic Information System (Sistema Geográfico de In-

formações), no Sistema de Projeção UTM e Sistema Geodésico SIRGAS 2000, compatível 

com os sistemas do município. 

4.2 Diagnósticos 

Os diagnósticos são resultados das análises de todos os dados citados anterior-

mente previamente coletados, organizados e mapeados. Será utilizada a sistemática 

CDP – Condicionantes, Deficiências e Potencialidades, que possibilitará as leituras cru-

zadas entre os temas indicados e atores envolvidos. Os produtos desta etapa serão os 

cenários atuais do município, divididos por temas. A maior parte dos diagnósticos será 

realizada na fase 2 – Análise Temática Integrada. 

 SISTEMÁTICA CDP 

A sistemática CDP é uma metodologia utilizada para ordenar e visualizar os dados 

levantados de forma integrada e compreensível. Pode ser aplicada para análises globais, 

setoriais ou específicas. Os produtos dessa sistemática são quadros resumos e a princi-



 
 

 

  P á g i n a  | 20 

 

pal vantagem desse método é a possibilidade de leituras cruzadas entre temas. Os qua-

dros CDP serão as matrizes de informações para a construção dos cenários atuais. Essa 

metodologia, desenvolvida na Alemanha, se tornou padrão na aferição de diagnósticos 

em macro escala e, consequentemente, destaca-se no planejamento urbano (MORGAN 

et al., 2015). 

De forma simplificada, cada característica ou atividade do município será classi-

ficada em três grupos – condicionantes, deficiências e potencialidades, que geram as 

demandas de manutenção, recuperação, melhoria e inovação respectivamente. Os ele-

mentos que caracterizam cada grupo são: 

• Condicionantes 

Considerados todos os aspectos imutáveis do município, como, por exemplo, as-

pectos naturais: localização, relevo e hidrografia, ou aspectos sociais: patrimônio cultu-

ral e legislação vigente. As condicionantes são os aspectos básicos do município que não 

sofrem alterações a curto prazo e devem estar sempre presentes nas discussões e to-

madas de decisão, pois requerem atenção contínua e, sendo assim, geram demanda de 

manutenção. 

• Deficiências 

Neste grupo, são listadas todas as situações de caráter negativo que ocorrem de 

modo contínuo ou pontual, em linguagem qualitativa ou quantitativa, gerando deman-

das de recuperação e melhoria. 

As deficiências podem ser subgrupadas de acordo com a análise desejada, por 

exemplo, um fato hipotético “poluição nos córregos” pode ser agrupado nas deficiências 

de gestão (falta de fiscalização), econômica (rede de coleta de resíduos deficiente) ou 

mesmo social (falta de conscientização da população). De modo geral, a análise das de-

ficiências será norteada pelas causas de cada situação negativa. 
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• Potencialidades 

Ao contrário das deficiências, neste grupo são listadas todas as situações de ca-

ráter positivo, de modo contínuo ou pontual, em linguagem qualitativa ou quantitativa. 

As análises de potencialidades geram demanda de inovação para garantir a continui-

dade, otimização e progressão destas situações positivas, pois são complexas e contem-

porâneas.  

 Assim como as deficiências, as potencialidades também podem ser subgrupadas. 

Por exemplo, um fato hipotético “transporte público eficiente” pode ser agrupado nas 

potencialidades de gestão (monitoramento inteligente), infraestrutura (oferta e de-

manda alinhados) ou mesmo econômica (verba municipal garante atendimento amplo). 

Assim, na análise das potencialidades, busca-se entender as causas da situação positiva. 

 Nesta classificação geral de condicionantes, deficiências e potencialidades, po-

dem haver sobreposições na classificação das condicionantes, pois podem ser também 

uma potencialidade ou uma deficiência. Como exemplo hipotético, podemos analisar o 

aspecto “áreas montanhosas”, que precisa ser classificado como condicionante por ser 

um fato imutável, mas pode ser uma potencialidade, pois as áreas montanhosas têm 

vocação turística, e também como uma deficiência, pois são áreas de difícil ocupação. 

Entretanto, não há sobreposições nas classificações de deficiências e potencialidades 

quando não são consideradas condicionantes. 

 Na 1ª e 2ª Oficina Comunitária, denominada Mapa Diagnóstico, a comunidade 

apontará e mapeará potencialidades e deficiências de Colombo, que serão consideradas 

na etapa do diagnóstico. Mais informações no item 4.4.1 Oficinas Comunitárias. 

 No item 8.1 do anexo, encontra-se um exemplo do quadro CDP – Condicionantes, 

Deficiências e Potencialidades, que será utilizado no desenvolvimento do plano. 
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 CENÁRIOS ATUAIS 

O desenvolvimento de cenários que revelam a situação atual objetiva leituras 

cruzadas entre temas e escalas do município. Utilizando os quadros CDP desenvolvidos, 

serão construídos mapas síntese por tema, gráficos, quadros e qualquer outro tipo de 

tradução da informação para que seja compreendida facilmente.  

 Os cenários atuais propiciarão um panorama geral e efetivo da situação corrente 

de Colombo e serão os produtos da fase 2 – Análise Temática Integrada. Eles represen-

tarão a síntese de todas as análises feitas a partir de todos os dados coletados em todas 

as fontes de informações disponíveis (ETM, participação social e outros órgãos públicos 

externos) durante a etapa de levantamento. 

4.3 Prognósticos 

A etapa de prognósticos será diretamente influenciada pelos cenários atuais fei-

tos anteriormente. Nesta etapa, serão desenvolvidos outros dois tipos de cenários: o 

tendencial e o desejado. O primeiro refletirá a continuidade tendencial das situações 

existentes, sejam negativas ou positivas, deficiências ou potencialidades. O segundo 

considera tomadas de decisões atendendo às demandas de recuperação e melhoria (de-

ficiências) e inovação (potencialidades). Ambos cenários serão apresentados na fase 3 – 

Diretrizes e Proposições. 
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Os cenários tendenciais também serão apresentados na 2ª Oficina Comunitária, 

denominada Mapa Diretrizes2, que ocorrerá durante a fase 3 e terão uma função ilus-

trativa para que a comunidade compreenda as situações que podem ocorrer, caso não 

ocorram intervenções no cenário atual. 

Os cenários desejados incluirão as diretrizes e proposições baseadas no cenário 

atual na 3ª e 4ª Oficina Comunitária, Mapa Diretrizes. Também serão apresentados al-

guns destes cenários desejados em fase preliminar para validação, ajustes e comple-

mentação com a comunidade. 

Os produtos da etapa de prognósticos serão os cenários desejados desenvolvidos 

através de diretrizes e proposições para aplicação posterior no Plano de Ação e Investi-

mento (PAI). 

4.4 Institucionalização 

Nesta fase final são elaborados as minutas de anteprojeto de revisão para ins-

trumentos jurídicos de acordo com as outras etapas anteriores do processo. Os instru-

mentos jurídicos incluem a Lei do Plano Diretor, Leis complementares e modelos de re-

gulamentação jurídico-urbanísticos previstos no Estatuto da Cidade (Lei Federal nº 

10.257/01). A Lei do PDM, leis complementares e instrumentos do Estatuto da Cidade 

serão acompanhados de anexos (mapas) quando necessário, em escala apropriada. 

Os produtos desenvolvidos nesta fase têm o objetivo de auxiliar o Poder Munici-

pal na tarefa de planejar e gerenciar o desenvolvimento de Colombo. 

                                                     

 

 

2 Item 4.4.1 Oficinas Comunitárias. 
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4.5 Mobilização Social 

A mobilização social está prevista em três fases do plano – 2, 3 e 4 – e consistem 

em quatro oficinas comunitárias (duas de diagnóstico e duas de diretrizes) e quatro au-

diências públicas. Embora as oficinas comunitárias não estejam contempladas do Termo 

de Referência, a equipe técnica contratada e a ETM acordaram em reunião, no dia 

18/04/2018, a necessidade da programação dessas atividades (consultar item 8.2 – Ata 

de Reunião Técnica 01 e Lista de Presença). 

Numa descrição breve, as oficinas comunitárias promovem o debate de forma 

mais interativa e informal com os munícipes. São desenvolvidas atividades elucidativas 

sobre os objetivos e estratégias do Plano Diretor e a comunidade participa ativamente. 

A equipe Technum atuará como mediadora e apresentará apenas os materiais básicos 

para desenvolvimento das atividades e os produtos não são considerados oficiais. 

 Nas audiências públicas, assim como nas oficinas, os objetivos e estratégias do 

Plano Diretor também são apresentados e a população realiza seus questionamentos ou 

sugestões de acordo com o regimento preestabelecido. A equipe Technum atuará na 

apresentação dos relatórios desenvolvidos, além da recepção e respostas dos questio-

namentos e sugestões. Todas as participações serão registradas em ata e são conside-

radas oficiais. 

 A seguir, será apresentada a metodologia das oficinas comunitárias. 

 OFICINAS COMUNITÁRIAS 

O objetivo das oficinas comunitárias é promover o debate e o diálogo da equipe 

Technum e a ETM com a comunidade em geral. A participação social por meio das ofici-

nas terá funções de validação e complementação dos produtos desenvolvidos, tanto na 

fase de levantamento de dados quanto na fase de diretrizes e proposições. As oficinas 

são entendidas como um momento de ampliação do conhecimento da população sobre 
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sua realidade, consistindo em uma atividade informal, sistemática e progressiva de 

aprendizagem. 

Ambas as oficinas iniciarão com uma apresentação sobre o que significa o Plano 

Diretor de municípios (importância e objetivos), apresentação da ETM e da equipe 

Technum. Serão apresentados os desafios específicos de Colombo, de forma a contex-

tualizar os presentes e norteá-los nas atividades em grupo que se seguirão. 

Em cada oficina, a comunidade desenvolverá produtos específicos para utiliza-

ção efetiva nas fases em que se inserem. Sendo assim, a 1ª e 2ª Oficina Comunitária, 

denominada Mapa Diagnóstico, terá produtos voltados para a fase de Análise Temática 

Integrada, enquanto a 3ª e 4ª Oficina Comunitária, denominada Mapa Diretrizes, terá 

produtos voltados para a fase de Diretrizes e Proposições.  

As datas e convites das oficinas serão divulgadas pela Prefeitura Municipal de 

Colombo nos meios de comunicação oficiais e outros escolhidos pela ETM. As oficinas 

ocorrerão em quatro locais predeterminados, para que os munícipes de todas as locali-

dades tenham acessibilidade aos eventos. São eles: 

a) Centro – Sede Municipal. 

b) Santa Terezinha. 

c) São Gabriel. 

d) Maracanã. 

Serão duas oficinas Mapa Diagnóstico, a serem realizadas em locais e datas dife-

rentes, e duas oficinas Mapa Diretrizes, também em locais e datas diferentes. As datas 

e locais dos eventos serão divulgados em, no mínimo, 15 dias de antecedência para a 

comunidade. 

A seguir, será apresentado como serão desenvolvidas cada oficina. 

• 1ª e 2ª Oficina Comunitária – Mapa Diagnóstico 
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Os participantes serão organizados em grupos, de acordo com o número de par-

ticipantes. De modo simplificado, serão feitos os seguintes passos: 

a) Cada grupo receberá um mapa base para apoio (contendo as divisas munici-

pais – com nomes dos municípios limítrofes, sistema viário básico – com no-

mes das principais ruas, avenidas e rodovias e hidrografia – com nomes dos 

principais rios) e as pautas temáticas (habitação, ambiental e mobilidade – 

uma cor para cada tema).  

b) Em um período preestabelecido, cada grupo deverá assinalar no mapa onde 

estão as potencialidades e deficiências do município. A seguir, deverão listar 

os mesmos nas pautas temáticas, de acordo com seu conhecimento. Cada 

grupo selecionará um representante para cada tema. 

c) Três novos grupos se formarão com os representantes de cada tema. Eles 

discutirão os aspectos em comum e divergentes levantados nos grupos ante-

riores. Cada equipe temática deverá produzir um mapa temático com as po-

tencialidades e deficiências levantadas, tendo sido escolhido um novo dese-

nhista. 

d) Um representante para cada tema será escolhido para apresentar os apon-

tamentos para o todo o grupo. Ao longo das apresentações a equipe 

Technum produzirá um mapa síntese com os aspectos mais relevantes de 

cada tema. 

e) Os produtos finais serão os apontamentos por tema sintetizados pela comu-

nidade e o mapa síntese produzido pela equipe Technum baseado nestes 

apontamentos.  

O roteiro completo da oficina encontra-se anexo, no item 8.3 - Roteiro da 1ª e 2ª 

Oficina Comunitária – Mapa Diagnóstico. Além disso, estão anexas uma ilustração do 

roteiro para facilitação do entendimento e os modelos das pautas temáticas, no item 

8.4 - Roteiro Ilustrado das Oficinas Comunitárias e Modelos de Pautas Temáticas. 
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A estratégia de disponibilizar as mesmas pautas temáticas para todas as equipes 

foi utilizada para que as potencialidades e deficiências de todos os temas fossem explo-

radas de forma igualitária, não havendo limitações devido à capacidade dos integrantes 

do grupo. Para ilustrar o raciocínio, segue um exemplo: 

Se um dos integrantes de um grupo for um motorista de ônibus, este traria muita 

contribuição se o tema do seu grupo fosse restrito à mobilidade, porém o mesmo não 

ocorreria se ele estivesse em um grupo com outro tema definido. Nesta linha de racio-

cínio, o motorista teria a tendência de escolher integrar a equipe de mobilidade, devido 

ao seu conhecimento prévio e, assim, as equipes não teriam o equilíbrio necessário para 

discussão saudável entre leigos e diretamente envolvidos para apontamentos de caráter 

imparcial. 

• 3ª e 4ª Oficina Comunitária – Mapa Diretrizes 

Como citado anteriormente, os produtos esperados da 3ª e 4ª Oficina Comuni-

tária serão relacionados à fase de Diretrizes e Proposições, ou seja, a comunidade parti-

cipará do desenvolvimento dessa fase através da validação e complementação dos se-

guintes materiais desenvolvidos até a data:  

a) Mapas diagnósticos produzidos na 1ª e 2ª Oficina Comunitária e pela equipe 

Technum como síntese da fase 2 – Análise Temática Integrada. 

b) Cenários tendenciais desenvolvidos pela equipe Technum e ETM durante a 

fase 3 – Diretrizes e Proposições. 

c) Diretrizes e proposições preliminares desenvolvidas também pela equipe 

Technum e ETM durante a fase 3. 

Seguindo a mesma dinâmica, como ocorrerá na 1ª e 2ª Oficina Comunitária – 

Mapa Diagnóstico, os participantes serão distribuídos em grupos e, com base nos mate-

riais disponíveis, poderão desenvolver suas diretrizes e proposições preenchendo as 

pautas temáticas e observando o mapa de apoio. Depois disso, como na oficina anterior, 
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haverá a discussão entre as equipes por tema, onde mapearão a síntese preliminar dos 

apontamentos. Como encerramento, haverá a apresentação de um integrante por tema 

e durante as apresentações a equipe Technum desenvolverá um mapa síntese com os 

aspectos mais relevantes. 

O roteiro completo para essa oficina também encontra-se anexo, no item 8.5 -

Roteiro da 3ª e 4ª Oficina Comunitária – Mapa Diretrizes. O item 8.4 - Roteiro Ilustrado 

das Oficinas Comunitárias e Modelos das Pautas Temáticas, anexo, também ilustra esta 

oficina. 

A estratégia utilizada para essa interação com a comunidade considera a partici-

pação social importante no processo de tomada de decisões, nas diretrizes e proposi-

ções. A orientação e apresentação dos materiais desenvolvidos pela equipe técnica con-

tratada, nas atividades, têm o propósito de direcionar as discussões de forma produtiva 

e elucidativa. 

 AUDIÊNCIAS PÚBLICAS 

As audiências públicas são cerimônias formais que devem seguir o regimento 

predefinido – item 8.7 - Regimento Interno para Condução dos Trabalhos de Audiência 

Pública de Revisão da Lei do Plano Diretor de Colombo, anexo. 

A divulgação e convite para as audiências públicas e oficinas comunitárias tam-

bém serão realizados pela Prefeitura Municipal de Colombo, através dos meios de co-

municação oficiais e outros escolhidos pela ETM. Assim como as oficinas, a divulgação e 

os convites deverão ser feitos com pelo menos 15 dias de antecedência.  

Os participantes formularão perguntas e as respostas serão dadas durante a au-

diência. Caso haja um volume grande de perguntas, estas serão respondidas virtual-

mente, após o evento, por veículo de comunicação oficial da Prefeitura.  
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Constará, com as respostas do plenário, no relatório da audiência, cópia do edital 

de convocação, temas discutidos, registro fotográficos do evento, lista de presença dos 

participantes, parecer da ETM e equipe Technum sobre os produtos da audiência, e có-

pia da Ata da Audiência. 
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 MATERIAL DE DIVULGAÇÃO 

Embora não especificados no Termo de Referência os itens que compõe o mate-

rial de divulgação em detalhe, a equipe Technum desenvolveu o logotipo da revisão do 

plano. O logotipo foi apresentado na Reunião Técnica 1 e aprovado pela ETM após al-

guns ajustes.  

5.1 Logotipo da Revisão do Plano Diretor 

O logotipo da Revisão do Plano Diretor transmite os principais temas que influ-

enciarão o processo da revisão (Figura 3), além de ser visualmente compatível com os 

outros logotipos da administração de Colombo, como o da Prefeitura Municipal. O logo-

tipo foi aprovado pela ETM em reunião e através de comunicação virtual.  

Figura 3 – Esquema ilustrativo do Logotipo da Revisão do Plano Diretor 

 

Fonte: Technum Consultoria 
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 CRONOGRAMA DAS ENTREGAS, ATIVIDADES E EVENTOS 

O cronograma para a Revisão do Plano Diretor do município de Colombo encon-

tra-se descrito a seguir. O prazo máximo desse Plano é de 180 (cento e oitenta) dias 

corridos, contados a  partir da data de assinatura do contrato, desta forma: 

Data de início: 09 de abril de 2018. 

Data de encerramento: 05 de outubro de 2018. 

Total de dias corridos: 179 dias. 

6.1 Cronograma das entregas 

 O cronograma está dividido em 4 fases, sendo que as fases 2, 3 e 4 possuem 

entregas de parciais de produto organizados da seguinte forma: 

• Produto 1 - Mobilização e 25% Análise Temática 

Entrega prevista: 09/05/2018 – 30 dias da data da assinatura contrato. 

• Produto 2 - 50% Análise Temática  

Entrega prevista: 07/06/2018 – 59 dias da data da assinatura do contrato. 

• Produto 3 - 75% Análise Temática  

Entrega prevista: 06/07/2018 – 88 dias da data da assinatura do contrato. 

• Produto 4 - Diagnóstico e Análises do Município, 50% Diretrizes para (Re) orde-

namento Territorial 

Entrega prevista: 07/08/2018 – 120 dias da data da assinatura do contrato. 

• Produto 5 - Diretrizes para (re) ordenamento territorial e 50% Plano de Ação e 

Investimento e Institucionalização do PDM 

Entrega prevista: 06/09/2018 – 150 dias da data da assinatura do contrato. 

• Produto 6 - Apresentação e consolidação do PAI e a Institucionalização PDM       

Entrega prevista: 05/10/18 – 179 dias da data da assinatura do contrato. 
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O quadro a seguir ilustra a distribuição das fases nos meses/semanas do prazo e 

as datas de entrega dos produtos: 

 

 

 Entrega de produtos 

Fonte: Technum Consultoria 

As entregas dos produtos serão feitas em meio digital nas datas predefinidas e, 

após correção, serão entregues os relatórios impressos (meio físico) em 03 vias quando 

as fases estiverem concluídas.  

6.2 Cronograma das atividades e eventos 

Durante o processo de revisão, haverá reuniões, oficinas técnicas/comunitárias 

e audiências públicas, conforme a diretriz de participação social contemplada pelo 

termo de referência do processo, definida pela Lei Federal n.º 10.257/2001 (Estatuto da 

Cidade). 

As reuniões e oficinas técnicas entre a contratada e os técnicos da prefeitura 

ocorrerão em todas as fases do processo, distribuídas ao longo das entregas dos produ-

tos. 

Os eventos de participação social ocorrerão nas fases 2, 3 e 4 e incluem quatro 

oficinas comunitárias (previstas para as fases 2 e 3) e quatro audiências públicas (pre-

vistas para as fases 2, 3 e 4). A divulgação destes eventos fica a cargo da contratante. 

O quadro a seguir demonstra toda a programação prevista: 

Mês

Semanas 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Fase 1

Fase 2

Fase 3

Fase 4

OutubroAbril Maio Junho Julho Agosto Setembro

1
2 3

4
5

6

Quadro 1 – Cronograma das fases e entregas 
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Quadro 2 - Cronograma dos eventos técnicos e de participação social 

 

Fonte: Technum Consultoria 

Duração da 

fase
Atividades Datas Local

1ª Fase – Mobilização e estruturação para Revisão do PDM

09/04/18 a 

09/05/18     

30 dias

   Reunião técnica nivelamento técnico 

conceitual
Qua 18/04/18 SEDUH

2ª Fase -  Análise Temática Integrada 

   Visita de campo Sab 28/04/18 Colombo

   Reunião técnica e coleta de informações Qua 30/04/18 Technum

   Oficina Comunitária Diagnóstico Seg 21/05/18 Maracanã 18:30

   Oficina Comunitária Diagnóstico Seg 28/05/18 Sede 18:30

   1ª Audiência Pública Qua 13/06/18 Sta Terezinha 18:30

   Oficina Técnica 1 à confirmar à confirmar

   Reunião técnica e coleta de informações Sex 11/05/2018 SEMA

   Reunião técnica e coleta de informações Qua 23/05/2018 SANEPAR

   Reunião técnica e coleta de informações à confirmar à confirmar

3ª Fase – Diretrizes e Proposições

   Reunião técnica à confirmar à confirmar

   Reunião técnica à confirmar à confirmar

   Oficina Técnica 2 à confirmar à confirmar

   Oficina Comunitária Diretrizes Seg 06/08/18 São Gabriel 18:30

   Oficina Comunitária Diretrizes Sex 10/08/18 Maracanã 18:30

   2ª Audiência Pública Sex 27/07/18 Sede 18:30

   3ª Audiência Pública Sex 24/08/18 Sta Terezinha 18:30

4ª Fase – Plano de Ação e Investimento e Institucionalização do Plano Diretor Municipal

   Reunião técnica à confirmar à confirmar

   4ª Audiência Pública Sex 19/09/18 São Gabriel 18:30

   Oficina técnica 3 à confirmar à confirmar

09/04/18 a 

07/08/18  

120 dias

07/08/2018 a 

05/10/18 60 

dias

10/07/2018 a 

07/09/18 60 

dias

CRONOGRAMA DE EVENTOS PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE COLOMBO
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 ANEXO  

8.1 Quadro CDP – Condicionantes, Deficiências e Potencialidades 

Tema Condicionante Deficiência Potencialidade

Quadro Modelo CDP
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8.2 Ata de Reunião Técnica 01 e Lista de Presença 

Ata 01 

Reunião Técnica de Revisão do Plano Diretor do Município de Colombo 

Local: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação de Colombo 

Data: 18 de abril de 2018 

 

A Primeira Reunião Técnica de Revisão do Plano Diretor de Colombo foi realizada 

no dia 18 de abril de 2018, na sede da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano 

e Habitação. Participaram da reunião, representando a Prefeitura Municipal de Co-

lombo, a Secretária de Desenvolvimento Urbano e Habitação e Coordenadora da Equipe 

Técnica, Tânia Tosin; o Secretário de Indústria, Comércio, Turismo e Trabalho, Antônio 

Ricardo Milgioransa; o Secretário de Planejamento, Márcio Strapasson; o Secretária da 

Fazenda, Alessandra da Silva; o Secretário de Governo, Gilberto Pavin e o Secretário de 

Meio Ambiente, Evandro Busato. Representando a Technum Consultoria SS, participa-

ram: Izabel Borges, sócia diretora da Technum e Coordenadora Geral do Plano Diretor; 

Gustavo Taniguchi, Coordenador Geral Executivo do Plano Diretor; Maximo Miquelis, 

engenheiro cartógrafo e Anabelli Simões Peichó, arquiteta. 

A reunião começou às 10h15 com apresentação dos participantes da reunião. A 

Coordenadora Geral Izabel Borges apresentou a Tecnhum, a área de atuação da em-

presa e a experiência da empresa adquirida em 35 planos diretores realizados por todo 

o Brasil. Questionada sobre questões como a conurbação com Curitiba e os desafios 

ambientais como o Karst. Ela comentou que realmente é um desafio, mas que poderá 

ser vencido. 

 



 
 

 

  P á g i n a  | 37 

 

 O Coordenador Geral Executivo Gustavo Taniguchi salientou a importância da 

parceria com a prefeitura e a participação da sociedade para vencer o desafio de elabo-

rar o plano diretor. Em seguida, foram apresentados os objetivos da reunião: apresen-

tação da equipe, e da identidade visual da revisão (logomarca), definições de participa-

ção social, metodologias, coleta de informações e sanar quaisquer dúvidas. 

Em seguida, foi apresentada a equipe que irá trabalhar no desenvolvimento do 

plano. Na sequência, a arquiteta Anabelli Simões Peichó apresentou a logomarca e o 

conceito envolvido. Foi sugerido que a logo também simbolizasse o plano de desenvol-

vimento econômico. 

Após uma breve discussão sobre a logomarca, foi apresentado o cronograma das 

audiências. Foi sugerido pelo Secretário Municipal da Indústria, Comércio, Turismo e 

Trabalho, Antônio Ricardo Milgioransa, o alinhamento com as audiências de desenvol-

vimento econômico. Foi apresentada como sugestão oficina comunitária na segunda 

fase. Nesse momento, seria discutido com a população o primeiro diagnóstico desen-

volvido pela Technum. 

Em seguida, foi apresentada a metodologia de trabalho proposta para o municí-

pio de Colombo. Analisar de forma cruzada as características da cidade e seus habitan-

tes, sob as óticas ambientais, históricas, urbanas, formais e informais. Realidade exis-

tente x realidade planejada. Excesso de legislação pode favorecer a informalidade. A 

metodologia das oficinas técnicas também foi apresentada, enfatizando novamente a 

importância das oficinas comunitárias. 

Foi mencionada, para a segunda fase do plano, a importância da união de dados 

econômicos e ambientais já existentes com os dados levantados pela equipe técnica. 

Problemas de mobilidade e limitações ambientais foram citados. 60% do município en-

contra-se em áreas de preservação ou com limitações de uso do solo. Problemas gera-

dos por carências não abordadas no último plano diretor foram pontuados, como ocu-
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pações irregulares na área rural da cidade, exploração mineral executada sem regula-

mentação nas fronteiras do município e limitações impostas por legislação ambiental. O 

turismo rural foi mencionado como forte tendência e opção para alinhar os objetivos de 

desenvolvimento com a necessidade de desenvolvimento econômico. A reunião técnica 

foi encerrada às 11h20. 

Imagens dos participantes 

 
  

 
Fotos: Technum. 
 



 
 

 

  P á g i n a  | 39 

 

Lista de presença 
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8.3 Roteiro da 1ª e 2ª Oficina Comunitária – Mapa Diagnóstico 

1ª e 2ª Oficina Comunitária – Mapa Diagnóstico 

Data __/__/__ – Duração 2 horas 

Objetivo 

Discutir o cenário colombense atual, a partir do ponto de vista dos cidadãos e 

representantes dos diversos segmentos civis. As observações obtidas irão validar e com-

plementar os produtos desenvolvidos na fase de Análise Temática Integrada. 

Apresentação (20 min) 

1. Os objetivos da Revisão do Plano Diretor de Colombo 

2. A Equipe Technum 

3. Orientação sobre a dinâmica da Oficina Mapa Diagnóstico 

Fase 1 - Apoio (30 min) 

• Divisão dos presentes em equipes; 

• Cada equipe receberá um mapa de apoio com as divisas municipais de Colombo 

(com nomes dos municípios limítrofes), divisas de bairros (com nomes de todos os bair-

ros), sistema viário básico (com nomes das principais avenidas e ruas), hidrografia (com 

nomes dos principais rios, córregos e lagos) e material para demarcações livres; 

• O grupo deverá escolher um relator, que será responsável, posteriormente, por 

sintetizar e listar as situações atuais identificadas pelos demais em conjunto, não tendo 

nenhuma vantagem sobre as decisões tomadas; 

• O grupo identificará as características ou situações que ocorrem na cidade, 

tanto as positivas quanto as negativas. 

• Após discussão em grupo e demarcações no mapa feitas pelo desenhista, o 

relator utilizará as pautas temáticas para listar as potencialidades e deficiências por 

tema e cores correspondentes:  

• Habitação/Infraestrutura/Equipamentos Públicos - Laranja 

• Mobilidade/Transporte Público/Sistema Viário - Amarelo 
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• Ambiental/Drenagem – Verde 

• O grupo indicará um representante para cada tema, o relator e o desenhista 

podem ser escolhidos. 

Intervalo (10 min) 

Fase 2 - Temática (30 min) 

• Os representantes temáticos de cada equipe se reunirão, de acordo com seu 

tema, e listarão de 5 aspectos positivos e negativos em comum entre os grupos anteri-

ores, consultando os mapas desenhados anteriormente. 

• O novo grupo irá produzir um novo mapa por tema – mapeando os pontos 

positivos e negativos já sintetizados. 

• Dentre o grupo de representantes por tema, um integrante deverá ser esco-

lhido para apresentar os produtos para os demais participantes – o mapa síntese preli-

minar e os apontamentos. 

Fase 3 - Síntese (25 min) 

Os mapas serão expostos e cada representante temático terá 5 min para apre-

sentar os aspectos positivos e negativos do seu tema (Habitação, Mobilidade ou Ambi-

ental) enquanto a equipe Technum produzirá um mapa síntese baseado nos aponta-

mentos de todos os temas. 

Finalização da Oficina (5 min) 

A equipe técnica da prefeitura e a contratada farão os agradecimentos. 

 

8.4 Roteiro Ilustrado das Oficinas Comunitárias e Modelos das Pautas Te-

máticas – Diagnóstico 

Roteiro Ilustrado 
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Fonte: Technum Consultoria 

 

  



 
 

 

  P á g i n a  | 44 

 

Pautas Temáticas 

 

POSITIVO NEGATIVO
Nova rede de saneamento nas ruas X e Y do 

bairro A

 Falta de saneamento nas ruas X e Y do bairro 

A

Escola pública de fácil acesso
Escola pública de difícil acesso para os 

moradores da região rural.

 

HABITAÇÃO / INFRAESTRUTURA / 

EQUIPAMENTOS PÚBLICOS

OFICINA COMUNITÁRIA MAPA DIAGNÓSTICO
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POSITIVO NEGATIVO
Nova linha de ônibus ligando A à B atende à de-

manda
Dificuldade de chegar em A partindo de B

Não há congestionamento nos horários de pico 

na região central
Engarrafamento na área central

 

MOBILIDADE / TRANSPORTE PÚBLICO /

SISTEMA VIÁRIO

OFICINA COMUNITÁRIA MAPA DIAGNÓSTICO



 
 

 

  P á g i n a  | 46 

 

 

 

 

 

POSITIVO NEGATIVO

Limpeza do rio da cidade Sujeira no rio da cidade

Não há mais alagamentos no bairro x em dias 

de chuva
Alagamento no bairro X em dias de chuva

 

AMBIENTAL / DRENAGEM

OFICINA COMUNITÁRIA MAPA DIAGNÓSTICO
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8.5 Roteiro da 3ª e 4ª Oficina Comunitária – Mapa Diretrizes 

3ª e 4ª Oficina Comunitária – Mapa Diretrizes 

__/__/__ – Duração 2 horas 

Objetivo 

Desenvolver soluções para os aspectos positivos e negativos já analisados do ce-

nário colombense atual a partir do ponto de vista dos cidadãos e representantes dos 

diversos segmentos civis. As observações obtidas irão validar e complementar os pro-

dutos desenvolvidos na fase de Diretrizes e Proposições. 

Apresentação (20 min) 

1. Os objetivos da Revisão do Plano Diretor de Colombo 

2. A Equipe Technum 

3. A dinâmica da Oficina Diagnóstico e seus produtos 

4. Cenários tendenciais desenvolvidos pela contratada 

5. Diretrizes e proposições preliminares desenvolvidas pela contratada 

6. Orientação sobre a dinâmica da Oficina Mapa Diretrizes 

Dinâmica (30 min) 

• Divisão dos presentes em equipes; 

• Cada equipe receberá um mapa de apoio com as divisas municipais de Colombo 

(com nomes dos municípios limítrofes), divisas de bairros (com nomes de todos os bair-

ros), sistema viário básico (com nomes das principais avenidas e ruas), hidrografia (com 

nomes dos principais rios, córregos e lagos) e material para demarcações livres; 

• O grupo deverá escolher um relator, este será responsável mais tarde por sin-

tetizar e listar as diretrizes e proposições idealizadas pelos demais em conjunto, não 

tendo nenhuma vantagem sobre as decisões levantadas; 
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• A partir dos materiais disponíveis para a 3ª e 4ª Oficina: Mapas Diagnóstico da 

1ª e 2ª Oficina, Cenários tendenciais e diretrizes e proposições preliminares desenvolvi-

dos pela equipe Technum e ETM, os grupos irão discutir soluções que devem constar na 

Revisão do Plano Diretor, da forma mais específica possível. 

• Após a discussão, as diretrizes e proposições devem ser listadas nas pautas te-

máticas pelo relator do grupo e demarcadas no mapa. 

• Habitação/Infraestrutura/Equipamentos Públicos - Laranja 

• Mobilidade/Transporte Público/Sistema Viário - Amarelo 

• Ambiental/Drenagem – Verde 

• O grupo indicará um representante para cada tema, o relator e o desenhista 

podem ser escolhidos como representantes. 

Intervalo (10 min) 

Fase 2 - Discussão com os representantes temáticos (30 min) 

• Os representantes temáticos de cada equipe se reunião, de acordo com seu 

tema, e listarão de 5 a 10 soluções para os aspectos positivos e negativos que aparece-

ram em comum entre os grupos anteriores, consultando os mapas desenhados anteri-

ormente e produzindo um novo mapa por tema – mapeando as soluções já sintetizados; 

• Dentre o grupo de representantes por tema, um integrante deverá ser esco-

lhido para apresentar os produtos para os demais participantes – o mapa síntese preli-

minar e os apontamentos. 

Fase 3 - Leitura Dinâmica (25 min) 

Os mapas serão expostos e cada representante temático terá 5 min para apre-

sentar as soluções do seu tema (Habitação, Mobilidade ou Ambiental) enquanto a 

equipe Technum produzirá um mapa síntese baseado nos apontamentos de todos os 

temas. 

Finalização da Oficina (5 min) 

A equipe técnica da prefeitura e a contratada farão os agradecimentos.  
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8.6 Modelo das Pautas Temáticas das Oficinas Comunitárias de Diretrizes 

 

PONTOS POSITIVOS E NEGATIVOS DIRETRIZES

Falta de saneamento nas ruas X e Y do bairro A Implantar redes de saneamento

Nova rede de saneamento nas ruas X e Y do 

bairro A

Orientar a comunidade à fazer as ligações na 

rede de esgoto corretamente e manter 

fiscalização
Escola pública de difícil acesso para os 

moradores da região rural.

Implantar nova escola mais próxima dos

moradores

Escola pública de fácil acesso
Incentivar as crianças e adolescentes a

frequentarem a escola

HABITAÇÃO / INFRAESTRUTURA / 

EQUIPAMENTOS PÚBLICOS

OFICINA COMUNITÁRIA MAPA DIRETRIZES
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PONTOS POSITIVOS E NEGATIVOS DIRETRIZES

Dificuldade de chegar em A partindo de B
Estudar a região para implantação de novas

conexôes
Nova linha de ônibus ligando A à B atende à de-

manda
Manter a comunidade informada da nova linha

Engarrafamento na área central
Construir com a população novos hábitos de

transporte, melhorar o transporte público
Não há congestionamento nos horários de pico 

na região central
Manter os hábitos de transporte alternativo

MOBILIDADE / TRANSPORTE PÚBLICO /

SISTEMA VIÁRIO

OFICINA COMUNITÁRIA MAPA DIRETRIZES
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PONTOS POSITIVOS E NEGATIVOS DIRETRIZES

Sujeira no rio da cidade

Orientar a comunidade sobre educação 

ambiental e criar uma política de limpeza e 

manutenção

Limpeza do rio da cidade Implantar espaçoes de lazer ao longo do rio

Alagamento no bairro X em dias de chuva
Implantar mecanismos de contenção da água

da chuva mais eficientes
Não há mais alagamentos no bairro x em dias 

de chuva

Utilizar as mesmas estratégias do bairro x em

outros bairros da cidade

AMBIENTAL / DRENAGEM

OFICINA COMUNITÁRIA MAPA DIRETRIZES
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8.7 Regimento interno sugerido para condução dos trabalhos de audiência 

pública de Revisão da lei do Plano Diretor de Colombo 

REGIMENTO INTERNO PARA CONDUÇÃO DOS  
TRABALHOS DA AUDIÊNCIA PÚBLICA DE REVISÃO 

PLANO DIRETOR DE COLOMBO 
 

CAPÍTULO I 
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 
Art. 1º - A realização da Audiência Pública, em cumprimento à exigência da Lei Federal 
n.º 10.257/2011 (Estatuto da Cidade) e da Lei Municipal n.º 875/2004 que institui o 
Plano Diretor do Município de Colombo, tem como objetivo geral dar continuidade a 
Revisão do Plano Diretor do Município de Colombo. 
 
Art. 2º - A Audiência Pública terá como objetivo específico a apresentação, apreciação 
e colher subsídios sobre a minuta do anteprojeto de lei para a Revisão do Plano Diretor.  
 
Art. 3° - Os editais de convocação para as Audiências Públicas deverão ser publicados, 
no mínimo, no órgão oficial de imprensa e no site da Prefeitura de Colombo, com 15 
dias de antecedência da sua realização.  
 
Parágrafo único. Fica facultado ao executivo municipal, efetivar a divulgação e convo-
cação para as Audiências Públicas, por outros meios idôneos como convites, publicação 
em murais, divulgação em meios de comunicação, etc.  
 
Art. 4º - A audiência pública é franqueada a qualquer pessoa, física ou jurídica, pública 
ou privada, que poderá, mediante inscrição na forma prevista neste regimento, apre-
sentar críticas e sugestões e participar dos debates. 
 
Parágrafo único. Os participantes da audiência pública registrarão, obrigatoriamente, 
seu nome, telefone, endereço eletrônico e entidade ou empresa que representa (se for 
o caso) em lista de presença, que ficará disponível durante toda a sessão em local aces-
sível. 
 
Art. 5º - A Audiência Pública será realizada com exposições e debates orais, na sequên-
cia e forma disciplinada neste regimento; sendo facultada, somente quando imprescin-
díveis, a apresentação de documentos escritos. 
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Art. 6º - Da mesma forma que ao público em geral, o acesso à Audiência é livre aos 
meios de comunicação, sendo permitidas filmagens, gravações ou outras formas de re-
gistro. 
 

CAPÍTULO II 
DA CONDUÇÃO DOS TRABALHOS 

 
Art. 7º - A Audiência Pública será aberta pela Prefeita Municipal ou seu representante, 
sendo facultada na abertura da sessão a palavra também a representante do poder le-
gislativo municipal e autoridades presentes. 
 
Art. 8º - Após a abertura, a audiência será conduzida por um representante da Secre-
taria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação de Colombo, devendo os tra-
balhos observar a seguinte ordem: 
 
I - apresentação dos objetivos da audiência; 
II - aprovação do regimento interno; 
III - debates orais após a apresentação de cada tema; 
IV - encerramento. 
 
Art. 9º - São prerrogativas do responsável pela condução dos trabalhos: 
 
I - designar um ou mais secretários para assisti-lo na condução dos trabalhos; 
II - realizar ou delegar a apresentação das propostas; 
III - decidir sobre a pertinência das intervenções orais; 
IV - decidir sobre a pertinência das questões formuladas; 
V - dispor sobre a interrupção, suspensão, prorrogação ou postergação da sessão, bem 
como sua reabertura ou continuação, quando o repute conveniente, de ofício ou a pe-
dido de algum participante; 
VI - alongar o tempo das elocuções, quando considere necessário e útil. 
 
Art. 10 - São atribuições dos responsáveis para secretariar e auxiliar na condução e 
organização da audiência: 
 
I - inscrever os participantes, de acordo com a ordem das solicitações; 
II - controlar o tempo das intervenções orais; 
III - registrar o conteúdo das intervenções; 
IV - sistematizar as informações; 
V - elaborar a ata da audiência e remetê-la à Secretaria Municipal de Planejamento Ur-
bano. 
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CAPITULO III 
DOS PARTICIPANTES E DA REALIZAÇÃO DA AUDIÊN-

CIA 
 
Art. 11 - Todos os presentes, considerados participantes da audiência pública pelo seu 
interesse em contribuir com a Revisão do Plano Diretor, tem: 
 
I - os seguintes direitos: 

a) manifestar livremente suas opiniões e debater as questões tratadas no âmbito 
da audiência pública, de acordo com o regulamento; 

b) apresentar propostas e sugestões sobre o teor das Leis a serem revisadas. 
II - os seguintes deveres: 

a) respeitar o Regimento Interno da audiência pública; 
b) respeitar o tempo estabelecido para intervenção e a ordem de inscrição; 
c) portar-se bem e tratar com respeito e civilidade os participantes da audiência e 

seus organizadores. 
 
Art. 12 - É condição para a participação nos debates, a prévia inscrição. 
 
§ 1º - A inscrição será feita na própria audiência através do preenchimento de formulá-
rio próprio, que estará disponível a partir do início dos trabalhos. 
 
§2º- As inscrições para manifestações encerrar-se-ão logo após a respectiva apresenta-
ção do tema da Audiência específica. 
 
§ 3º - A ordem de inscrição não determinará a sequência dos debatedores. 
 
§ 4º - A manifestação dos inscritos se dará de forma escrita e será oportunizado ao 
inscrito o pronunciamento de forma oral; caso seja necessário a equipe de apoio poderá 
auxiliar na formulação das perguntas por escrito. 
 
Art. 13 – Os inscritos sorteados, após a apresentação do tema da Audiência Pública em 
debate, disporão de 02 (dois) minutos para preleção individual, podendo reformular ou 
complementar sua manifestação apresentada por escrito nos prazos deste regimento, 
deverão ater-se exclusivamente ao tema discutido. 
 
§ 1º - Todos os participantes inscritos, selecionados para preleção individual e presentes 
na ocasião do chamamento, terão direito a voz. 
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§ 2º - Somente os participantes previamente inscritos no horário estabelecido no artigo 
3º terão direito a voz e voto, quando for o caso. 
 
§ 3º - Não será permitida a cessão da palavra dos inscritos a terceiros. 
 
Parágrafo Único. Fica estabelecido que após o pronunciamento do inscrito, a mesa fará 
as suas considerações. O inscrito não terá direito à réplica ou tréplica. 
 
Art. 14 - A dinâmica da Audiência Pública, a forma das inscrições e o tempo de mani-
festação poderão ser modificados pelo responsável pela condução dos trabalhos, se-
gundo a conveniência e o andamento dos trabalhos, sobretudo para facilitar o entendi-
mento da proposta e o recebimento das contribuições. 
 
Art. 15 - Ao final dos trabalhos, do que se passar na Audiência Pública será lavrada ata 
pelo secretário, da qual constarão: 
 
I - o dia, a hora e o local de sua realização; 
II - o nome das autoridades, expositores e técnicos de apoio presentes; 
III - a lista de presença dos demais participantes, que deverá ser anexada à Ata; 
IV - os fatos ocorridos na Audiência Pública; 
V - a síntese dos debates orais. 
 

CAPÍTULO IV 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
 
Art. 16 - Todos os procedimentos não previstos neste regulamento serão decididos 
pelo responsável na condução dos trabalhos. 
 

 

 

 

 

 


