ATA 2° AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA REVISÃO DO PLANO DIRETOR
2016-2026
APRESENTAÇÃO DO DIAGNÓSTICO, RESULTADOS E DIRETRIZES INICIAIS
23/03/2016

Aos vinte e três dias dias do mês de março de dois mil e dezesseis, às dezenove horas e
trinta minutos, aconteceu na Câmara Municipal de Vereadores de Guarapuava a 2°
Audiência Pública da Revisão do Plano Diretor do Município de Guarapuava para o
período de 2016 a 2026. Com a presença de autoridades, conselheiros do Concidade e
comunidade em geral registrados em lista de presença anexa. A abertura oficial da
Audiência deu-se pelo Secretário de Habitação e Urbanismo Flávio Alexandre, que
explanou sobre a importância da revisão do Plano Diretor, que segundo o Estatuto da
Cidade, é o instrumento básico da política de desenvolvimento e expansão urbana. O
secretário Flávio Alexandre ainda explicou que o Plano Diretor é parte integrante do
processo de planejamento municipal, e que o Plano Diretor atual, constante da Lei
Complementar 16/2006, está prestes a completar seus 10 anos de vigência. Mostrou a
série de legislações urbanísticas vigentes, seus conflitos, suas atualizações. Na
sequência foi passada a palavra à Engenheira Cartografa Monica Rodrigues Brisolla
Rubio, que fez a apresentação do diagnóstico, dos resultados das enquentes realizadas
com a população, das contribuições individuais e das contribuições das diversas
entidades e de profissionais. A Engenheira Monica em função das reuniões realizadas,
diagnóstico e estudos técnicos e leitura comunitária, explanou as propostas para a revisão
do Plano Diretor e das legislações urbanísticas. O conteúdo da apresentação é anexo a
esta Ata. Havendo concluído as explanações das propostas salientou que deu se início à
terceira fase, que se refere à última audiência de apresentação do projeto de lei e também
das legislações complementares, e que após o encerramento das atividades, previsto
para abril ou início de maio de 2016, o projeto de Lei será enviado à Câmara Municipal.
Terminada a explanação o Secretário de Habitação e Urbanismo abriu para participação
dos presentes. Respondidas as perguntas e dados os devidos esclarecimentos solicitados

o Secretário deu por encerrada a audiência. Nada mais havendo a ser tratado, eu Mônica
Rodrigues Brisolla Rúbio lavrei a presente Ata que segue acompanhada da lista de
presença.

