ATA 3° AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA REVISÃO DO PLANO DIRETOR
2016-2026
Projeto de Lei, da lei do Plano Diretor e ainda das Legislações Complementares

04/05/2016

Aos quatro dias do mês de maio de dois mil e dezesseis, às dezenove horas e trinta
minutos, aconteceu na Câmara Municipal de Vereadores de Guarapuava a 3° 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. Falou a respeito do processo de participação e do
cumprimento das etapas previstas na proposta metodológica que culminam nesta última
Audiência Pública. Na sequência foi passada a palavra à Engenheira Cartografa Monica
Rodrigues Brisolla Rubio, que fez a apresentação demonstrando todo o trabalho
realizado, as reuniões realizadas, a coleta das participações seja de cidadãos e
entidades, que culminaram na elaboração da proposta de Lei do Novo plano Diretor, Da
Lei de Zoneamento de Uso e Ocupação, do Código de Obras, Da Lei de Sistema Viário,
Da concessão Onerosa e do Imposto Progressivo. O conteúdo da apresentação é anexo
a esta Ata. Havendo concluído as explanações das propostas o Secretário de Habitação e
Urbanismo fez uma entrega simbólica dos projetos de lei e do caderno de mapa temáticos
do Plano Diretor ao Presidente da Câmara Municipal informando que em breve o
Executivo Municipal deverá estar enviando formalmente os projetos à Câmara. Após
palavra da Presidência da Câmara à Plenária e terminada a explanação o Secretário de
Habitação e Urbanismo abriu para participação dos presentes. Tanto vereadores quanto

participantes fizerem suas respectivas colocações, argumentações e questionamentos.
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, do
material usado na apresentação e do ofício encaminhado pelo Sindicom.

