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ATA DA 1ª AUDIÊNCIA PÚBLICA DE REVISÃO DO PLANO DIRETOR DE 
FAZENDA RIO GRANDE - PR 

Data: 25/08/2021 Local: PARQUE MUNICIPAL MULTIEVENTOS 
 
Aproximadamente às dezenove horas e cinco minutos da quarta-feira, dia vinte e cinco de agosto do ano de dois 
mil e vinte um, deu-se início à Primeira Audiência Pública da Revisão do Plano Diretor de Fazenda Rio Grande e 
institucionalização do Plano de Mobilidade. A audiência ocorreu de forma híbrida: presencialmente no PARQUE 
MUNICIPAL MULTIEVENTOS, no endereço Avenida Brasil, número duzentos e vinte cinco, Bairro Industrial um, 
Fazenda Rio Grande, Paraná e transmitida ao vivo pelo youtube pelo link: 
<https://www.youtube.com/watch?v=1WQY7FEjyR0>. A divulgação da Audiência foi feita por vários meios 
apresentados no Anexo 1.  Foram respeitados todos os protocolos sanitários e distanciamento social por conta 
da pandemia de COVID-19. Compareceram presencialmente na Audiência um total de cem pessoas. A lista de 
presença se encontra disponível no Anexo 2. A audiência foi iniciada com orientações feitas pelo CAIO FÁBIO 
DOS SANTOS (mediador), conforme Edital de Convocação e Regimento Interno (Anexo 3), assim como eventuais 
publicações realizadas nos canais e mídias sociais oficiais da Prefeitura de Fazenda Rio Grande. Foram 
chamados para compor a mesa: NASSIB KASSEM HAMMAD (Prefeito); Coronel LANES RANDAL PRATES 
MARQUES (Secretário Municipal de Urbanismo e Presidente das Sessões da Audiência Pública, conforme artigo 
dez do Regimento Interno publicado previamente); SANDRO PROTEÇÃO (Vereador); TALITA LIMA SOUZA 
(Secretária da Mulher). O Prefeito fez uma fala de agradecimento e então o mediador informou os procedimentos 
de andamento da audiência (conforme no Anexo 4). Às dezenove horas e quinze minutos foi passada a palavra 
para WALTER GUSTAVO LINZMEYER (arquiteto e urbanista da empresa Ecotécnica Tecnologia e Consultoria, 
consultoria vencedora da licitação para revisão do Plano Diretor Municipal) para que apresentasse a primeira 
parte da audiência. Foram dadas instruções para cuidados em relação à COVID-19. WALTER GUSTAVO 
LINZMEYER fez uma introdução sobre o que é um Plano Diretor, com base na Política Urbana da Constituição 
de mil novecentos e oitenta e oito e o Estatuto da Cidade de dois mil e um. Após apresentou as quatro fases que 
compõem o Plano Diretor. Afirmou que o Plano Diretor tem fases e etapas, e essas etapas, e que o Estado do 
Paraná é bastante protagonista, propondo quatro fases: a primeira fase, o objeto da presente audiência pública, 
é a fase de mobilização, o plano de trabalho, onde se apresenta como será feita a participação com a sociedade 
e como os Consultores, junto aos gestores da Equipe Técnica do Município ouvirão a sociedade e materializarão 
as informações. Para isso, ele afirma que há uma segunda fase, de diagnóstico, um levantamento de dados 
diversos. Walter coloca alguns pontos levantados, como por exemplo: Qual é o tamanho da população de Fazenda 
Rio Grande? No que tange ao ambiental o município está bem ou não? Como está a questão da mobilidade e as 
várias ações que estão acontecendo? Afirmou que é feito um levantamento, que é dividido em três etapas e que 
gera três produtos distintos de diagnóstico com focos específicos. E, levantadas todas essas informações, 
encaminha-se para a terceira fase, de propostas. Afirma que ao final do processo isso tudo é materializado em 
dois objetos: (i) os projetos de lei, que serão encaminhados à Câmara Municipal e o (ii) Plano de Ação e 
Investimentos, o PAI, em que se coloca o que precisa ser feito e quanto custará ao Município. Walter coloca que 
isto é planejar, fazendo uma analogia ao orçamento de casa - contudo, na Gestão Pública, planeja-se os próximos 
10 anos. Walter afirma que durante todo esse processo são feitas diversas reuniões, oficinas com a comunidade 
em vários locais de Fazenda Rio Grande, bem como Audiências Públicas ao final de cada etapa para apresentar 
o material. Afirma, ainda, que ao final do processo é feita uma conferência, que auxilia a gestão, o prefeito, o 
secretário e os vereadores para aprovação dessas legislações. Um cronograma físico que vai falar as fases, quem 
vai participar, quem são os responsáveis, datas e produtos. Voltando a falar de Diagnóstico, Walter afirma que 
são  discutidas metodologias de levantamento de informações. Afirma que podem ser informações da prefeitura, 
pode ser informação do governo estadual/federal, pode ser informação do cidadão que mora no bairro. Coloca 
que também é feita uma avaliação do planejamento e gestão do município, que é uma parte interna, para levantar 
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dados de pessoal e infraestrutura. Walter afirma que a primeira fase, na qual ocorre a presente audiência, trata 
dessas estratégias de como fazer esse trabalho, envolvendo inclusive mapas, imagens de satélite e outras 
informações. Afirma que é importante elaborar uma série de mapas, porque muitas vezes as questões estão 
espacializadas no território, acontecendo num determinado ponto, como no cruzamento de uma rua com a outra, 
numa beira de um rio, etc. Na sequência, reafirma que a fase dois, diagnóstico, é dividida em três produtos. Afirma 
que são tratados pontos como uso e ocupação do solo, áreas aptas para ocupação urbana, ao desenvolvimento 
na área rural, entre outros. Afirma que outras áreas têm problemas ambientais, dificuldades ou restrições ou são 
aquelas que não podem ser ocupadas. Walter também afirma que são tratadas as capacidades da infraestrutura, 
drenagem, e iluminação pública, vias urbanas, equipamentos e demais serviços que atendem a população como 
um todo. Afirma que, uma vez a informação levantada, ela é comparada ao território, cruzando com a necessidade 
da população. Afirma que a partir disso se analisa a capacidade de suporte, inclusive ambiental, de turismo e de 
várias outras questões do município. Além disso, Walter coloca que são analisadas questões de moradia e 
questões fundiárias. Afirma que o Município é uma cidade dormitório. Na sequência, comenta que a terceira fase 
do diagnóstico analisa a parte de mobilidade. Coloca que o Município já possui um plano de mobilidade. Afirma 
que na sequência se analisa também a parte de suporte de gestão. Isto é, como o Município interage com a 
população através dos seus conselhos, como se dá o controle social, por exemplo. Afirma que o cruzamento de 
todas essas informações são balizas para que se estabeleçam objetivos para o plano diretor. E, conforme 
anteriormente afirmado, esses objetivos levam em consideração aspectos regionais, naturais, da instituição do 
município, da prefeitura, da câmara, social, escola, saúde, uso e ocupação do solo, indústria, moradia, serviços, 
comércio, infraestrutura e serviço público. Coloca um exemplo: diagnosticando aspectos regionais, são analisados 
fluxo, circulação, condicionante ambiental. Pergunta qual seria o objetivo:  “passar uma rodovia? Ferrovia? Área 
industrial pode ou não ser construído no município? Tem alguma região de manancial? Então, são várias 
informações que são analisadas. Fluxo migratório, que horas que o pessoal sai para trabalhar? Que horas eles 
chegam do trabalho? Faz a compra no município ou não?”. Na sequência, afirma, que para todos os 
questionamentos, também se desdobra área urbana e rural como um todo. Walter então afirmou que, para os 
aspectos sociais, são levantados pontos como distribuição e idade da população. Afirmou que estes pontos 
definem localização de equipamentos sociais, por exemplo. Afirmou que são também analisados aspectos da 
base econômica, envolvendo os três diferentes setores. Na sequência, apresentou dados levantados acerca da 
população, que no último censo, que já tem mais de dez anos, era de oitenta e um mil e que a população estimada 
em dois mil e vinte e um era de cento e dois mil, sendo a vigésima terceira maior população do estado do Paraná. 
Apresentou ainda que o salário mínimo médio na cidade era de dois vírgula quatro salários mínimos, sendo a 
posição trinta e quatro no estado do Paraná. E que o PIB era de vinte e cinco milhões, colocando o Município na 
posição duzentos e trinta e quatro do estado. Afirmou que estes exemplos são formas de se analisar a situação 
do Município. Na sequência, afirmou que a administração pública, em geral, é responsável por dezoito por cento 
dos empregos no Município, e mostrou dados de outros setores, afirmando que isso pode demonstrar dados sobre 
a dinâmica econômica do Município. Na sequência, demonstrou a quantidade de estabelecimentos por setor. 
Afirmou então que todos os dados levantados, de todos os temas, geram gráficos, tabelas e informações técnicas. 
Ainda, que isso é cruzado com uma leitura da comunidade. Voltando a tratar de diagnóstico afirma que várias 
questões são analisadas, como comunicação, serviços, infraestrutura, social, na parte de habitação, saúde 
educação, assistência social, cultura, esporte, lazer, aspectos institucionais, é a parte interna, parte de gestão. 
Questionou “como é que a prefeitura, os vereadores e as suas leis refletem a condição do município? Então, é a 
estrutura administrativa, são suas leis. Perguntou se o município tem atrativo fiscal, econômico na tributação? 
Para, por exemplo, atrair empresas?” Ainda afirmou a importância de se ter um sistema de informações atualizado 
sobre o Município, e que o diálogo da sociedade com a gestão também é importante. Afirmou que Fazenda Rio 
Grande já possui uma série de instrumentos e planos discutidos e elaborados, que são informações que 
contribuem com o Plano Diretor. Reafirmou a importância da população no processo, questionando-se: “qual é a 
sensação e impressão da população sobre aquilo? O serviço é de qualidade? O que precisa ser melhorado? Está 
faltando infraestrutura?”. Afirmou que nas oficinas Comunitárias é utilizada uma metodologia chamada 
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Apresentou ainda que o salário mínimo médio na cidade era de dois vírgula quatro salários mínimos, sendo a 
posição trinta e quatro no estado do Paraná. E que o PIB era de vinte e cinco milhões, colocando o Município na 
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Condicionantes, Deficiências e Potencialidades (CDP), em que se combate tudo aquilo que é uma deficiência no 
Município, se melhora aquilo que ele tem latente e que pode ser desenvolvido, que são as potencialidades. Afirma 
que tudo aquilo que é uma condicionante depende de autorização do Governo Estadual ou do Governo Federal. 
Afirma que tudo isso faz parte do escopo do Plano Diretor. Afirmou que é a partir da parte do diagnóstico que se 
entra na proposta, e que se propõe um reordenamento. Coloca que as propostas para garantir a cidade 
sustentável dependem do uso de instrumentos do estatuto da cidade para impulsionar o desenvolvimento, seja 
para atrair indústrias, seja para melhorar as condições de habitação no município, entre outros. Na sequência, 
citou alguns exemplos de aplicação de instrumentos, como a transferência do direito de construir em Curitiba. Na 
sequência, afirma que a cidade é planejada com critérios, e que qualquer proposta para o Município é definida 
em curto, médio, e longo prazo, definindo prioridades, pois não é possível fazer tudo. Afirmou que o PAI possui 
quatro fases e que a institucionalização do PDM conta com cerca de nove a treze leis que são encaminhadas ao 
legislativo. Afirma que também se coloca o Sistema de Informações do Município, e que o Plano Diretor pode 
propor mudanças na estrutura administrativa do Município. Afirma que tudo isso acontece sob a égide do processo 
participativo. Na sequência, coloca que todas as quatro fases do PDM citadas são acompanhadas, ouvidas e 
discutidas com a sociedade, para que através de audiências e reuniões e oficinas possa se ter a construção 
coletiva de todo esse processo e de todas as informações. Afirmou que a equipe da consultoria tem muita 
experiência. Na sequência, explicitou quem participa de todo esse processo: a equipe técnica municipal, o grupo 
de acompanhamento, os conselhos municipais, a consultoria, representantes do poder legislativo e a população 
em geral. Afirma que aquelas pessoas que não representam se encaixam como população nas audiências 
públicas. Afirmou que a equipe técnica municipal é formada por representantes das secretarias municipais, 
nomeadas por portaria ou decreto, com as atribuições de fiscalizar, acompanhar e coordenar. Na sequência, 
afirmou que o grupo de acompanhamento é paritário entre a sociedade civil e o poder público, também com a 
função de acompanhar e fiscalizar, representando segmentos da sociedade. Afirmou que este grupo também é 
criado através de decreto e que um dos objetivos da Audiência Pública é sensibilizar para a participação neste 
grupo. Na sequência, apresentou os membros da Equipe Técnica da Consultoria. Afirmou que a população geral 
participa por meio dos eventos. Na sequência, apresentou os canais de comunicação: internet, diário oficial, 
imprensa, mídia física e convites, e que tudo sempre estará disponibilizado no site da Prefeitura. Apresentou então 
o cronograma. Afirmou que a pandemia moldou muito o processo, e o que poderia ter sido feito internamente sem 
a participação da sociedade, foi feito - a leitura técnica. E agora será ouvida a leitura da sociedade. Às dezenove 
horas e cinquenta e cinco minutos foi realizada uma dinâmica interativa através do site <menti.com>. Participaram 
trinta e quatro pessoas na dinâmica interativa, presencialmente ou virtualmente. Foram realizadas três perguntas 
(conforme Anexo 5): 1. “Cite três palavras de algo que te dê orgulho em FRG”. As três palavras mais comentadas 
das vinte respostas foram: trabalho, desenvolvimento e qualidade de vida;  2. “Cite três palavras que representem 
algo que pode ser melhorado em Fazenda Rio Grande”. As três palavras mais comentadas das vinte e seis 
respostas foram: Educação, transporte/trânsito e saúde. E 3. “Qual forma de comunicação você acredita ser mais 
eficiente para sugerir, participar, receber notícias sobre a sua cidade?”. As respostas (de um total de vinte e nove) 
foram (por ordem de mais votados, sendo que mais de uma opção poderia ser escolhida): Whatsapp (vinte e seis), 
Facebook (dezoito), Instagram (dezoito), Site da prefeitura (quinze), Rádio ou TV (oito) e Carro de Som (três). 
Após a dinâmica pelo site Mentimeter, WALTER GUSTAVO apresentou as próximas atividades a serem 
realizadas para o andamento do Plano Diretor: “Nossas atividades no Plano Diretor tem a ver com a participação 
da sociedade. Então,  vai acontecer no dia primeiro de setembro, quarta-feira, das dezenove às vinte e duas 
horas, no ginásio Gurizão CEFAZ, outra audiência pública exatamente igual, com os mesmos protocolos, as 
informações vão ser parecidas. Se você acha que algum colega, alguém que seja interessante participar, ver, 
presenciar, convidar ou quiser vir de novo participar, estão todos convidados. O edital de convocação dessa 
audiência e da CEFAZ foram feitas. Nós vamos ter cinco oficinas comunitárias para ter a leitura da população (em 
que deve dizer para nós o que eles acham daqueles aspectos sobre a cidade). Então, dia vinte e oito, sempre das 
nove horas ao meio dia, a gente vai ter na Escola Municipal 26 de Janeiro, onze de setembro na Escola Nossa 
Senhora de Fátima (todos esses são sábados para possibilitar às pessoas que trabalham, e que se dispuserem, 
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a participar conosco deste processo dessa discussão), Escola Municipal Francisco de Assis no dia dezoito, no dia 
vinte e cinco de setembro na Escola Professora Valdinéia dos Santos e dia dois de outubro na Escola Municipal 
Francisco Quirino Machado. Em outubro iniciaremos a segunda audiência do Plano Diretor para dar a devolutiva, 
para mostrar para vocês a leitura técnica e a leitura da sociedade, que é a fase dois do Plano Diretor, como eu 
tinha mostrado.” (conforme Anexo 6). A partir das vinte horas e cinco minutos foram apresentadas as formas de 
contato para participação na audiência, sendo elas: manifestações presenciais por escrito em papel com os 
técnicos disponíveis no local (Anexo 7); Chat do YouTube; QR code no folheto (Anexo 8) que destina ao 
Formulário, disposto no link: 
<https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScsyrYfWNEl4MbM4v1FOsFyLcEgV7lgeGxw-
zIjFrWG1Cqmdg/viewform>; e-mail: audienciapublica@fazendariogrande.pr.gov.br ou Telefone (WhatsApp): +55 
(41)991347933. Todas as perguntas e manifestações feitas pelo formulário do QR Code estão dispostas no Anexo 
9 e pelo WhatsApp no Anexo 10. As respostas às perguntas e manifestações não lidas ou comentadas durante o 
evento foram respondidas no Anexo 11. As perguntas foram lidas pelo mediador do evento e respondidas por 
WALTER GUSTAVO. A primeira pergunta foi da pessoa com sigla GAOC DO BAIRRO IGUAÇU: “Quais as 
melhorias serão aplicadas para o Plano Diretor na área da educação, visto que nossa abordagem do tema é bem 
genérica, lançada um olhar apenas na macrovisão da educação, sendo que podemos enquanto município trazer 
novas propostas, melhor estrutura diante do cenário atual?”. WALTER GUSTAVO respondeu que o processo 
ainda está no início, no lançamento do Plano Diretor, mas que nas oficinas as pessoas poderão trazer os assuntos 
e serão discutidos esses assuntos, além da própria pesquisa feita pela equipe técnica sobre o assunto. A segunda 
pergunta foi de REM DO BAIRRO EUCALIPTOS: “Qual será a composição do novo zoneamento? Isto é mapa 
das nomenclaturas, do zoneamento com aprovação do novo diretor? Haverá mudança do zoneamento atual? 
Qual a localização que teve a referência a referida mudança?  E qual era o zoneamento da área específica de 
cada mudança caso tenha sido alterado?”. WALTER GUSTAVO respondeu que ainda não se sabe onde haverá 
mudanças no zoneamento, estamos ainda nas fases de mobilização e início do diagnóstico e parte das propostas 
será ainda discutida com os técnicos da prefeitura e com a população nas oficinas comunitárias. Mas sempre será 
mostrado antes e depois de cada área e o que está sendo proposto a alterar ou ajustar. A terceira pergunta foi de 
VLK DO BAIRRO EUCALIPTOS: “Sobre a expansão e criação de novas camadas de asfalto e sabendo que o 
município é uma grande expectativa de encontrar fósseis da população indígena e outros povos. Sendo escavado 
encontrado peças, há uma demanda de atenção para a preservação dessas peças de terrenos há uma destinação 
para tal peças?”. WALTER GUSTAVO respondeu que devido à especificidade do assunto, é necessário fazer um 
levantamento de onde há esse tipo de ocorrência, mas que tudo o que entrar em pauta será analisado se é bom 
ou ruim para o Município e então as decisões serão feitas. A quinta pergunta foi de RMFC DO BAIRRO GRALHA 
AZUL: “De acordo com o estatuto das cidades o plano diretor tem que ser construído de forma coletiva e com 
participação e acompanhamento da sociedade civil. O artigo dois, o artigo quarenta e três, quarenta e quatro e 
quarenta e cinco consagra a gestão democrática das cidades, o envolvimento da sociedade no processo de 
construção e controle. A participação pública é um preceito básico, por esse motivo e, levada em consideração a 
pandemia, em participação de entidades apenas poesia virtual, minha sugestão é abrir o prazo de cinco dias para 
entidades da sociedade civil se manifestarem sobre a participação do grupo de acompanhamento, já que foi 
divulgado com antecedência que seria feita essa escolha nessa audiência”. WALTER GUSTAVO respondeu que 
está correto, a audiência foi divulgada e serão abertos prazos para outras pessoas participarem do grupo de 
acompanhamento, que serão compostos por pessoas de entidades representativas no município, a ser melhor 
explicado mais tarde, mas o cidadão também pode participar das audiências para trazerem suas demandas. A 
sexta pergunta foi de WF DO BAIRRO JD. VENEZA: “O plano diretor visa corrigir o expansionamento (SIC) 
imobiliário irresponsável que tem ocorrido em Fazenda Rio Grande?”. WALTER GUSTAVO respondeu que a 
cidade é um conflito de interesses. É preciso que sejam colocadas as discussões no coletivo, algumas ações em 
vez de valorizar a cidade podem prejudicá-la, por isso é importante achar um equilíbrio para desenvolver a 
economia, proteger o meio ambiente, melhorar a qualidade de vida e a infraestrutura na cidade. Mas existem sim 
instrumentos no Estatuto da Cidade para combater a especulação imobiliária e é um assunto que será discutido. 
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A sétima pergunta foi de WCS DO BAIRRO EUCALIPTOS: “Como acessar os conselhos municipais de Fazenda 
Rio Grande como calendários e reuniões?”. WALTER GUSTAVO respondeu que no site da prefeitura. A oitava 
pergunta foi de PGS DO BAIRRO NAÇÕES: “A proposta do novo plano diretor ao longo de sua construção 
também ficará disponível para consulta pública?”. WALTER GUSTAVO respondeu que todo documento público 
será disponibilizado no site da prefeitura. O prazo estabelecido pelo estatuto das cidades para disponibilização 
dos documentos é de quinze dias antes da audiência em que será discutido. A nona pergunta foi de SN DO 
BAIRRO STA. TEREZINHA: “Qual é a forma que está sendo feita a contagem de moradores de Fazenda Rio 
Grande?”. WALTER GUSTAVO respondeu que o Plano Diretor não tem o escopo de realizar um censo e 
contagem, mas pegamos os dados do IBGE para análise, utilizando dados oficiais de projeção de população. 
Ciência, tecnologia e conhecimento subsidiam nosso trabalho. A décima pergunta foi de GMA DO BAIRRO 
NAÇÕES: “Qual o órgão responsável pelos dois semáforos da BR-116 em frente da Plastilit do posto vinte e um? 
Quando eles não funcionam geram muitos transtornos no trânsito do município”. WALTER GUSTAVO respondeu 
que essa pergunta estava mais relacionada ao Plano de Mobilidade e seria respondida mais tarde, mas se for 
importante para o Plano Diretor, será abordado nele também nas próximas etapas. A décima primeira pergunta 
foi de WF DO BAIRRO JD. VENEZA): “A COMEC já realizou planos diretores bem-sucedidos em outros 
municípios?”. WALTER GUSTAVO respondeu que a COMEC (Coordenação da Região Metropolitana) tem o 
dever de revisar, fiscalizar e acompanhar os planos diretores dos municípios da região metropolitana, não 
desenvolvê-los. A décima segunda pergunta foi de RC DO BAIRRO EUCALIPTOS: “Com relação à moradia para 
a população de baixa renda, o que o plano diretor prevê?”. WALTER GUSTAVO respondeu que o Plano Diretor 
vai pegar as informações e diagnósticos feitos, identificar onde falta moradia, onde tem áreas vazias, e poderá 
fazer uma proposta para áreas de habitação e virar uma diretriz do Plano Diretor. Às vinte horas e trinta minutos, 
devido ao tempo e conforme a programação dos eventos, de acordo com o edital de convocação da audiência, 
previsto e publicado previamente, buscou-se dar continuação à programação, sendo proposto encerrar as 
participações, pelas manifestações, nessa primeira parte da Audiência. Foi informado que as eventuais perguntas 
não respondidas no momento serão respondidas por meio digital posteriormente. Houve uma manifestação do 
Senhor CARLOS, na plateia, que pela falta de microfone, não foi possível ouvir pela internet, tendo sua fala 
replicada então pelo Arquiteto e Urbanista WALTER GUSTAVO LINZMEYER para registro, tanto na transmissão, 
quanto em ata. O Senhor CARLOS contestou a forma da audiência pública. Citou a resolução recomendativa 
número vinte e cinco do Ministério das Cidades que dita uma forma de acontecer da audiência pública e citou, 
também uma orientação do Ministério Público sobre processos participativos em momento de pandemia que não 
pudessem ocorrer de forma virtual exclusivamente porque as pessoas mais carentes poderiam não ter acesso à 
internet e meios de comunicação semelhantes. Como resposta, WALTER GUSTAVO LINZMEYER, da 
consultoria, afirmou que a Ordem dos Advogados do Brasil, Seção do Paraná (OAB/PR), através da Comissão de 
Direito Urbanístico também se manifestou a respeito de processos participativos em planos diretores, citando a 
possibilidade de improbidade administrativa aos gestores, caso não façam audiências públicas sem participação 
popular, e que por isso pode acontecer de forma virtual. Citou também que o  Conselho de Arquitetura e Urbanismo 
do Paraná (CAU/PR) também vem discutindo tal tema, sendo apontado como solução ao processo participativo 
democrático um novo formato, de audiências públicas híbridas, ocorrendo tanto presencial, com todos os 
protocolos sociais e sanitários, como virtual, para que se possa promover demais participações por questões de 
distanciamento, impossibilidade presencial, entre outros. Reforça que esta audiência está acontecendo de modo 
híbrido, de forma que quem puder e quiser participar presencialmente, respeitando-se os protocolos e regimento 
interno, pode ir ao local do evento e quem não estiver confortável pode participar assistindo de casa, enquanto 
aos que não possuem acesso pela internet também pode ir ao local do evento. Além disso, caso alguém não 
tenha conseguido participar desta audiência, poderá participar na próxima audiência pública, a ocorrer na próxima 
quarta-feira, dia primeiro de setembro, no CEFAZ (Ginásio Gurizão), além dos demais processos comunitários 
que ainda ocorrerão entre setembro e outubro do presente ano. Após, foi aberta uma possibilidade ao Senhor 
CARLOS fazer uma pergunta. Devido a falta do microfone, não foi possível transcrever a pergunta realizada. Após 
sua fala, teve a intervenção do Secretário de Urbanismo, Coronel LANES RANDAL PRATES MARQUES, 
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presidente das Sessões da Audiência Pública, conforme artigo dez do regimento interno publicado previamente, 
afirmando que não há espaço para todos falarem devido ao tempo do evento e aos protocolos fitossanitários, 
conforme estipulado no próprio regimento interno, pedindo então que ele fizesse a pergunta para ser respondida 
e dada sequência na audiência. Na sequência, WALTER GUSTAVO sintetizou novamente a manifestação de 
Carlos, sobre o qual questiona a resolução número vinte e cinco de dois mil e cinco do Ministério da Cidade e das 
manifestações do Ministério Público do Paraná sobre o processo participativo. WALTER GUSTAVO afirmou que 
a divulgação da audiência seguiu o regulamento do Plano Diretor de Fazenda Rio Grande que é mais restritivo 
que o próprio Estatuto da Cidade, exigindo que a audiência seja divulgada com trinta dias de antecedência e não 
quinze dias, como estipula o Estatuto da Cidade. Ainda, comentou que existem vários canais para manifestações 
e perguntas. WALTER GUSTAVO pediu então que o Senhor CARLOS encaminhasse sua manifestação em uma 
das plataformas disponíveis. Carlos manifestou que esse formato de audiência não satisfaz a forma que ele 
entende ideal conforme as normas. Após, às vinte horas e quarenta minutos foi passada a palavra para o 
Secretário Coronel LANES RANDAL para informes sobre o Grupo de Acompanhamento (vinte e três membros) e 
apresentação do segundo momento da audiência que corresponde à parte de mobilidade urbana. De acordo com 
o Secretário, foram solicitadas inscrição das instituições que farão parte do Grupo de Acompanhamento. Algumas 
instituições já mandaram os nomes de seus representantes, conforme apresentado a seguir: Poder Público 
Federal (um representante): Adriano Breve Coral - Fundação Nacional de Saúde (ainda a confirmar). Poder 
Público Estadual (um representante): Francisco Cesar Farat - Auditor Fiscal da Secretaria de Estado da Fazenda. 
Poder Público Municipal ou de Entidades Civis de Representação do Poder Público Municipal (sete 
representantes): Doriane Marisa Bruner Ramardi, Talita de Lima Souza, Givanido Francisco Pego, Marquilon de 
Oliveira Lima, Lanes Randal Prates Marques, Ricardo Luis Torquato Linhares e Nilsa Salete Brizola Rosa. 
Sociedade Civil organizada/Entidades e movimentos populares (três representantes): Suzano Nascimento 
(Associação Curdos Brasil MC), Isabel Odete da Luz Alves (Reduto de Meninas), Vitor Luiz Crelin (Rep. Eventos 
Culturais) e Michele Bandacheszki (Rep. Eventos Culturais). Por serem três representantes e quatro indicados, 
um deles não será efetivado, ainda a ser definido por sorteio, conforme Regimento Interno. Entidades 
Empresariais (três representantes): Gastão Fabiano Gonchorovski, Delmira de Lourdes Ramos, Haroldo Isaque. 
Entidades de Trabalhadores (dois representantes): Marisa Josélia Oliveira de Sá (Associação de catadores de 
materiais recicláveis Comunidade Unida de Fazenda Rio Grande), Vanessa Aparecida Barbosa (Associação de 
catadores de materiais recicláveis Comunidade Unida de Fazenda Rio Grande). Entidades profissionais 
acadêmicas e de pesquisa (quatro representantes): Hideki Yanagita (CREA), Fabiano Constantino Assunpção 
(CAU) (a confirmar), Edu Franco (UFPR), Rodrigo Berté (Uninter). ONGs (dois representantes): Desola Fenícia 
Baroni Dias (Projeto Barnabé) e Elisiana Renata Aparecida Pimenta (ONG Mulher, tu estás livre). Os nomes a 
confirmar serão confirmados na próxima audiência. Outras instituições poderão solicitar ao longo da semana a 
participação nos grupos de acompanhamento. Questionado por um cidadão presente na audiência, o qual não se 
identificou sobre o processo de convocação das instituições, o Secretário respondeu: “Foram convocadas todas 
as instituições de acordo com o regimento da Audiência, devidamente publicado com trinta dias de antecedência. 
Uma Segunda Audiência Pública ocorrerá com mesmo formato e composição no dia primeiro de setembro de dois 
mil e vinte um para completar o que não foi finalizado. A comunicação se deu através de comunicação geral.” Às 
vinte horas e quarenta e cinco minutos, o Secretário Municipal de Urbanismo Coronel LANES RANDAL PRATES 
MARQUES começou a apresentação da institucionalização do Plano de Mobilidade Urbana elaborado pela 
empresa URBTEC. O secretário enfatizou a importância da priorização do transporte público, que transporta mais 
pessoas que o individual. Também foi apontada a importância do uso de ciclovias. Foram apresentadas as 
contagens volumétricas feitas no município: pesquisas de caminhabilidade tiveram mil setecentas e noventa 
pessoas abordadas e oitocentas e oitenta e nove pessoas entrevistadas. A pesquisa de ciclomobilidade teve 
duzentas e setenta pessoas abordadas e cento e trinta e oito pessoas entrevistadas. Alguns dados encontrados 
foram: cinquenta e seis por cento dos entrevistados se deslocam exclusivamente a pé, trinta por cento  dos 
entrevistados consideram que mais segurança e calçadas mais largas são importantes, quarenta por cento  dos 
entrevistados escolheram a bicicleta como modal por ser mais barato, trinta e cinco por cento  por ser mais rápido 
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a divulgação da audiência seguiu o regulamento do Plano Diretor de Fazenda Rio Grande que é mais restritivo 
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e perguntas. WALTER GUSTAVO pediu então que o Senhor CARLOS encaminhasse sua manifestação em uma 
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Sociedade Civil organizada/Entidades e movimentos populares (três representantes): Suzano Nascimento 
(Associação Curdos Brasil MC), Isabel Odete da Luz Alves (Reduto de Meninas), Vitor Luiz Crelin (Rep. Eventos 
Culturais) e Michele Bandacheszki (Rep. Eventos Culturais). Por serem três representantes e quatro indicados, 
um deles não será efetivado, ainda a ser definido por sorteio, conforme Regimento Interno. Entidades 
Empresariais (três representantes): Gastão Fabiano Gonchorovski, Delmira de Lourdes Ramos, Haroldo Isaque. 
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confirmar serão confirmados na próxima audiência. Outras instituições poderão solicitar ao longo da semana a 
participação nos grupos de acompanhamento. Questionado por um cidadão presente na audiência, o qual não se 
identificou sobre o processo de convocação das instituições, o Secretário respondeu: “Foram convocadas todas 
as instituições de acordo com o regimento da Audiência, devidamente publicado com trinta dias de antecedência. 
Uma Segunda Audiência Pública ocorrerá com mesmo formato e composição no dia primeiro de setembro de dois 
mil e vinte um para completar o que não foi finalizado. A comunicação se deu através de comunicação geral.” Às 
vinte horas e quarenta e cinco minutos, o Secretário Municipal de Urbanismo Coronel LANES RANDAL PRATES 
MARQUES começou a apresentação da institucionalização do Plano de Mobilidade Urbana elaborado pela 
empresa URBTEC. O secretário enfatizou a importância da priorização do transporte público, que transporta mais 
pessoas que o individual. Também foi apontada a importância do uso de ciclovias. Foram apresentadas as 
contagens volumétricas feitas no município: pesquisas de caminhabilidade tiveram mil setecentas e noventa 
pessoas abordadas e oitocentas e oitenta e nove pessoas entrevistadas. A pesquisa de ciclomobilidade teve 
duzentas e setenta pessoas abordadas e cento e trinta e oito pessoas entrevistadas. Alguns dados encontrados 
foram: cinquenta e seis por cento dos entrevistados se deslocam exclusivamente a pé, trinta por cento  dos 
entrevistados consideram que mais segurança e calçadas mais largas são importantes, quarenta por cento  dos 
entrevistados escolheram a bicicleta como modal por ser mais barato, trinta e cinco por cento  por ser mais rápido 

REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL E INSTITUCIONALIZAÇÃO DO PLANO DE MOBILIDADE DE FAZENDA 
RIO GRANDE 

 

REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL E INSTITUCIONALIZAÇÃO DO PLANO DE MOBILIDADE DE FAZENDA 
RIO GRANDE 

ATA 1ª AUDIÊNCIA PÚBLICA, 25/08/2021 
7 

e vinte e dois por cento  por ser mais saudável e cinquenta e sete por cento  dos entrevistados acham importante 
mais ciclovias. Foi apresentado também os pontos de contagem volumétrica de capacidade viária e saturação 
das interseções, apontando que várias interseções têm se saturado nos últimos anos ou tendem a saturar nos 
próximos anos. Foram apresentados os principais acessos ao município e proposições: Acessos por Curitiba (BR 
116, Avenida Francisco Ferreira da Cruz e Ponte da Caximba); Acesso por Araucária; Acesso por Mandirituba. 
As proposições apresentadas foram: Avenida Francisco Ferreira da Cruz - alargar vias com infraestrutura para 
pedestres e conexão com São José dos Pinhais;  a Ponte da Caximba - transposição do Rio Iguaçu (duas 
possibilidades); Revisão da Hierarquia viária; Implantação de doze binários - estudos a serem complementados; 
Plano de alargamento de vias com capacidade saturada (Avenida Brasil, Avenida Portugal, Avenida Paraná e 
Avenida Cedro); Implantação de trincheira no Gralha Azul; Proibição de estacionamentos nos recuos frontais; 
Orientação de tráfego com nova sinalização; Instalação de abrigos para paradas de ônibus; Expansão em cento 
e sessenta quilômetros de rede cicloviária, divididos em curto (até cinco anos), médio (cinco a dez anos) e longo 
prazo (dez a quinze anos); Infraestrutura pedonal contínua; Travessias elevadas; Propostas de caminhabilidade 
(cinquenta e oito trechos). Foi também apresentada a síntese dos investimentos estimados por prazo: curto prazo: 
cinco milhões, cento e trinta e quatro mil reais, médio prazo: trinta e quatro milhões, quinhentos e setenta mil reais, 
longo prazo: setenta e cinco milhões, novecentos e trinta e cinco mil reais, sendo o total estimado: cento e quinze 
milhões, seiscentos e trinta e nove mil reais. Foram apresentadas também contribuições feitas pela Associação 
Comercial: proposta de expansão da Linha Verde por sistema trinário com integração por dezoito trincheiras e 
seis estações de ônibus com serviços públicos e comércio. Ainda é necessário fazer estudo de viabilidade. Foi 
apresentado como instituir o plano de mobilidade urbana: pela incorporação do LDO, PPA e LOA; Integração com 
o Plano Diretor; Integração com a Região Metropolitana; Gestão Democrática; Criação do Fundo Municipal de 
Mobilidade Urbana, dentre outros. A partir das vinte e uma horas e dez minutos foi aberto para participação do 
público das formas citadas anteriormente (QR Code, e-mail, WhatsApp ou equipe no local). A pergunta feita por 
JP DO BAIRRO EUCALIPTOS: “Tem algum plano para estender as vias do centro da cidade para que os carros 
possam estacionar em frente ao comércio local? Hoje percebemos que está difícil estacionar o carro próximo ao 
terminal velho, somente concorrendo com os estacionamentos particulares que ainda são poucos.” O CORONEL 
LANES respondeu que primeiro é importante seguir que o plano traz como fator principal o transporte público, 
incentivando e melhorando o transporte público para o deslocamento das pessoas, depois áreas reservadas ao 
estacionamento de veículos. Complementou dizendo que é importante, primeiramente, haver uma cidade 
organizada para estacionamento, para caminhabilidade, para deslocamento por meio de bicicletas e 
deslocamento por meio de transporte coletivo. Como não foram registradas outras perguntas além dessa, foram 
respondidas as perguntas feitas anteriormente na primeira parte da audiência. Foi resgatada a pergunta sobre 
semaforização da rodovia, de quem seria a competência para regularizar a sinalização. Para responder a 
pergunta, foi chamado então Senhor  DAVI, diretor do órgão municipal de trânsito. Ele respondeu que ainda não 
há certeza sobre o assunto nem um documento que outorgue a responsabilidade a nenhum órgão efetivamente, 
apesar de já ter sido solicitado à concessionária Arteris, mas que a prefeitura auxilia na manutenção dos mesmos, 
pois também é dependente deles. Ele falou ainda sobre uma proposta de substituição de semáforos, porém, o 
valor é grande. Serão feitas dispensa de licitação para adquirir produtos de forma imediata da COP e da 
DATAPROM para melhorias imediatas. O secretário afirmou então que já estão contratando projetos de trincheiras 
para resolver o problema dos semáforos. Outras perguntas feitas anteriormente foram então respondidas: (não 
foi citado nome e bairro): “A cidade sofre com problema de falta de mobilidade urbana, trânsito caótico, falta de 
opções de acesso à BR, como o plano (diretor, no caso que estava citado) pode contribuir para a resolução deste 
problema?”. O Secretário respondeu que o plano de mobilidade traz essas opções, interligando áreas das cidades 
que ficam separadas pela rodovia por meio de trincheiras, melhoria do transporte público, com prioridade ao 
transporte público e os meios de deslocamento por bicicletas e também valorizando a caminhabilidade. Outra 
pergunta de LRD DO BAIRRO STA. TEREZINHA: “Com relação à ciclomobilidade, hoje temos apenas três 
ciclovias em Fazenda Rio Grande, sendo a da Avenida Nossa Senhora Aparecida muito precária. O plano diretor 
deveria contemplar ciclovias ligando os bairros do município a curto prazo. Hoje não temos nem sinalização de 
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trânsito nem Educação de trânsito, isso impede muita gente usar a bicicleta como modal, tirando muitos carros 
da rua”.  O Secretário respondeu que o plano prevê cento e sessenta quilômetros de ciclovia ao todo, sendo, 
primeiramente, vinte e seis quilômetros de ciclovia para implantação nos próximos anos. Após a conclusão do 
projeto, o mesmo será apresentado e por fim, haverá a contratação da obra para implantação. Uma cidade se 
constrói aos poucos, primeiramente é importante ter um plano bem definido, projetos bem realizados e finalmente 
uma execução adequada. Em um horizonte mais curto então, será implantado esse anel cicloviário com os vinte 
e seis quilômetros para melhoria nos deslocamentos. Foi lida então a pergunta de SW DO BAIRRO NAÇÕES: 
“Existe alguma tratativa com o Governo Federal e Estadual sobre a autopista, trincheira, mobilidade em torno da 
raia e sobre a trincheira na Rua Pernambuco?”. O Secretário respondeu que neste momento existem tratativas 
concretas sobre projetos de duas trincheiras, regularização da BR 116 com possibilidade de custeio pelo governo 
do estado. Projetos serão feitos com recursos do município e na sequência serão feitos mais estudos. Porém não 
há previsão de trincheiras para outras vias além da BR 116, também não é abordado no plano. CL DO BAIRRO 
EUCALIPTOS: “A parte da chegada à cidade pela BR 116 nos horários de pico sempre congestionado devido ao 
semáforo que ali há na intersecção com a BR 116, o interessante seria um plano de ação da FAZTRANS até que 
fosse possível contribuir um viaduto ou trincheira. Há alguma ação prevista? O Secretário respondeu que 
trincheiras são necessárias, porém, em questões de trânsito em área de rodovia federal é muito difícil o poder 
público municipal intervir. Há uma possibilidade longínqua de um termo de cooperação entre o município e o 
Governo Federal para fiscalizar a rodovia, mas são obras demoradas, como a Linha Verde em Curitiba. Mas há 
esperança de que os projetos de trincheiras em Fazenda Rio Grande sejam muito mais rápidos e eficientes do 
que um eventual termo de cooperação. Pergunta de WF DO BAIRRO JD. VENEZA: “Há a intenção de se executar 
o plano de mobilidade junto com o plano diretor?”. O Secretário respondeu que Sim, os dois planos estão 
interligados e um influencia o outro. Então tudo que está previsto no plano de mobilidade será contemplado no 
plano diretor e existe exequibilidade e compatibilidade. Pergunta de CAZ DO BAIRRO NAÇÕES: “Foi mencionado 
pelo Coronel Prates em sua apresentação que a ACINFAZ deu sugestões para o plano de mobilidade urbana. 
Quando foi oportunizada a possibilidade de sugestão da sociedade civil organizada e da população como um 
todo?”. O Secretário respondeu que sempre. Não só quando na época de revisão dos planos, mas existe um 
comitê no município para receberem as propostas. As maiores contribuições são as institucionais, tem uma força 
maior, mas não impede o cidadão de participar e contribuir para o plano. Todas as contribuições são recebidas e 
avaliadas. Em relação ao plano diretor, haverão oficinas comunitárias em vários momentos distribuídas em várias 
escolas do município para ouvir as demandas da população de forma mais aproximada e menos formal. Pergunta 
de WF DO BAIRRO JD. VENEZA: “O Plano de mobilidade enseja a diminuição do elevado número de radares 
eletrônicos posicionados na cidade?”. O Secretário respondeu que a implantação de radares foi uma das 
propostas feitas por um estudo técnico. Contudo, se for constatado o excesso de radares, então poderá ser feita 
a retirada desses, desde que pautada por um novo estudo técnico. Mas tanto os radares quanto a fiscalização 
humana visam combater apenas as ações ilegais, desta forma, os que cumprem a lei não são prejudicados. 
Pergunta de FM DO BAIRRO PIONEIROS: “Quanto à viabilidade do projeto de trincheiras e revitalização da 
rodovia BR-116 como apresentado. Temos real condição de execução do projeto? Existe um cronograma de 
etapas e um plano de captação financeira para sua execução? Acompanhamos a desidratação do projeto linha 
verde que à princípio seria privado de semáforos, mas demonstrou a dificuldade que o poder público tem a 
executar projetos de Pontes e trincheiras. Como esperam apresentar ao legislativo parcial ou em sua totalidade?”. 
O Secretário respondeu que para esse propósito será feito um estudo de viabilidade técnico-econômica. Esse 
estudo vai fundamentar a escolha do tipo de investimento a ser feito, se cem por cento do público (seja Municipal, 
Estadual ou Federal) ou público-privado. Ele será executado, apresentado, discutido e decidido à frente se ele se 
demonstrar viável. O medidor CAIO FÁBIO DOS SANTOS reforçou que ainda estava aberta a recepção das 
perguntas e informou os meios para realizá-las. Pergunta de JS DO BAIRRO GRALHA AZUL: “A sinalização da 
Fazenda só tem duas pessoas trabalhando sendo que a equipe tinha que ser no mínimo dez. O plano de 
mobilidade urbana vai dar atenção na sinalização?”. O Secretário respondeu que o plano dá atenção muito 
específica à sinalização, apontando em detalhes onde deverá haver a sinalização indicativa. Quanto ao número 
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trânsito nem Educação de trânsito, isso impede muita gente usar a bicicleta como modal, tirando muitos carros 
da rua”.  O Secretário respondeu que o plano prevê cento e sessenta quilômetros de ciclovia ao todo, sendo, 
primeiramente, vinte e seis quilômetros de ciclovia para implantação nos próximos anos. Após a conclusão do 
projeto, o mesmo será apresentado e por fim, haverá a contratação da obra para implantação. Uma cidade se 
constrói aos poucos, primeiramente é importante ter um plano bem definido, projetos bem realizados e finalmente 
uma execução adequada. Em um horizonte mais curto então, será implantado esse anel cicloviário com os vinte 
e seis quilômetros para melhoria nos deslocamentos. Foi lida então a pergunta de SW DO BAIRRO NAÇÕES: 
“Existe alguma tratativa com o Governo Federal e Estadual sobre a autopista, trincheira, mobilidade em torno da 
raia e sobre a trincheira na Rua Pernambuco?”. O Secretário respondeu que neste momento existem tratativas 
concretas sobre projetos de duas trincheiras, regularização da BR 116 com possibilidade de custeio pelo governo 
do estado. Projetos serão feitos com recursos do município e na sequência serão feitos mais estudos. Porém não 
há previsão de trincheiras para outras vias além da BR 116, também não é abordado no plano. CL DO BAIRRO 
EUCALIPTOS: “A parte da chegada à cidade pela BR 116 nos horários de pico sempre congestionado devido ao 
semáforo que ali há na intersecção com a BR 116, o interessante seria um plano de ação da FAZTRANS até que 
fosse possível contribuir um viaduto ou trincheira. Há alguma ação prevista? O Secretário respondeu que 
trincheiras são necessárias, porém, em questões de trânsito em área de rodovia federal é muito difícil o poder 
público municipal intervir. Há uma possibilidade longínqua de um termo de cooperação entre o município e o 
Governo Federal para fiscalizar a rodovia, mas são obras demoradas, como a Linha Verde em Curitiba. Mas há 
esperança de que os projetos de trincheiras em Fazenda Rio Grande sejam muito mais rápidos e eficientes do 
que um eventual termo de cooperação. Pergunta de WF DO BAIRRO JD. VENEZA: “Há a intenção de se executar 
o plano de mobilidade junto com o plano diretor?”. O Secretário respondeu que Sim, os dois planos estão 
interligados e um influencia o outro. Então tudo que está previsto no plano de mobilidade será contemplado no 
plano diretor e existe exequibilidade e compatibilidade. Pergunta de CAZ DO BAIRRO NAÇÕES: “Foi mencionado 
pelo Coronel Prates em sua apresentação que a ACINFAZ deu sugestões para o plano de mobilidade urbana. 
Quando foi oportunizada a possibilidade de sugestão da sociedade civil organizada e da população como um 
todo?”. O Secretário respondeu que sempre. Não só quando na época de revisão dos planos, mas existe um 
comitê no município para receberem as propostas. As maiores contribuições são as institucionais, tem uma força 
maior, mas não impede o cidadão de participar e contribuir para o plano. Todas as contribuições são recebidas e 
avaliadas. Em relação ao plano diretor, haverão oficinas comunitárias em vários momentos distribuídas em várias 
escolas do município para ouvir as demandas da população de forma mais aproximada e menos formal. Pergunta 
de WF DO BAIRRO JD. VENEZA: “O Plano de mobilidade enseja a diminuição do elevado número de radares 
eletrônicos posicionados na cidade?”. O Secretário respondeu que a implantação de radares foi uma das 
propostas feitas por um estudo técnico. Contudo, se for constatado o excesso de radares, então poderá ser feita 
a retirada desses, desde que pautada por um novo estudo técnico. Mas tanto os radares quanto a fiscalização 
humana visam combater apenas as ações ilegais, desta forma, os que cumprem a lei não são prejudicados. 
Pergunta de FM DO BAIRRO PIONEIROS: “Quanto à viabilidade do projeto de trincheiras e revitalização da 
rodovia BR-116 como apresentado. Temos real condição de execução do projeto? Existe um cronograma de 
etapas e um plano de captação financeira para sua execução? Acompanhamos a desidratação do projeto linha 
verde que à princípio seria privado de semáforos, mas demonstrou a dificuldade que o poder público tem a 
executar projetos de Pontes e trincheiras. Como esperam apresentar ao legislativo parcial ou em sua totalidade?”. 
O Secretário respondeu que para esse propósito será feito um estudo de viabilidade técnico-econômica. Esse 
estudo vai fundamentar a escolha do tipo de investimento a ser feito, se cem por cento do público (seja Municipal, 
Estadual ou Federal) ou público-privado. Ele será executado, apresentado, discutido e decidido à frente se ele se 
demonstrar viável. O medidor CAIO FÁBIO DOS SANTOS reforçou que ainda estava aberta a recepção das 
perguntas e informou os meios para realizá-las. Pergunta de JS DO BAIRRO GRALHA AZUL: “A sinalização da 
Fazenda só tem duas pessoas trabalhando sendo que a equipe tinha que ser no mínimo dez. O plano de 
mobilidade urbana vai dar atenção na sinalização?”. O Secretário respondeu que o plano dá atenção muito 
específica à sinalização, apontando em detalhes onde deverá haver a sinalização indicativa. Quanto ao número 
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de técnicos no serviço, o aumento de gastos gerará também ônus para a população. Mas num futuro próximo 
haverá melhorias estruturantes, tanto pelo fundo criado para a mobilidade, quanto por aportes de recursos que 
foram destacados tanto no plano plurianual como na lei de diretrizes orçamentárias. Pergunta de AC DO BAIRRO 
CENTRO: “A sinalização das vias ‘placas com o nome de rua’ são de alguma maneira previstas dentro do plano 
de mobilidade?”. O Secretário respondeu que sim, existem várias possibilidades, uma delas a participação da 
iniciativa privada que, através de contrapartidas, poderá contribuir sim com a sinalização toponímica (informações 
a respeito do nome das ruas). Pergunta de MM DO BAIRRO EUCALIPTOS: “Qual a solução para o sistema 
colapsado de transporte público entre Fazenda Rio Grande e Curitiba? Ônibus extremamente lotados entre as 
cinco horas às nove horas da manhã e das dezessete horas às vinte horas?”. O Secretário respondeu que com a 
proposta de BRT com via exclusiva, tornando-o mais confortável, muito mais estruturado, de menor custo e maior 
velocidade. Resta avaliar se o estudo de viabilidade técnico-econômica vai demonstrar o projeto viável. O 
mediador CAIO afirmou que não havia mais perguntas. Então o Secretário Coronel LANES RANDAL afirmou que 
o Governador RATINHO JUNIOR, na última reunião que teve com doutor NASSIB, prometeu as trincheiras e 
pediu para o município apresentar seu projeto. Será contratada a Universidade Federal para elaboração dos 
projetos, num processo de negociação avançado e que se pretende apresentar esses projetos ainda em dois mil 
e vinte e um para angariar recursos e concretizar essas obras. Outra pergunta foi feita no momento, pela falta do 
microfone não foi transmitida pelo youtube, então o Secretário RANDAL sintetizou a pergunta do Vereador SANTO 
PROTEÇÃO se haveria algum plano em torno do Jóquei. A resposta foi de que o Plano fez uma avaliação e 
propostas para a área, mas que ainda será discutido sobre o assunto, se será viável ou não, se há necessidade 
de desapropriação, quanto vai custar e se o município tem capacidade de execução. Às vinte e uma horas e trinta 
e cinco minutos foi encerrada a Audiência Pública com uma fala do Secretário em agradecimento à participação 
da população, da equipe da prefeitura, dos servidores públicos, vereadores, secretários e, em especial, à empresa 
Ecotécnica pela apresentação, estrutura disponibilizada e aos cidadãos e cidadãs que contribuíram com 
questionamentos e sugestões para contribuir com o desenvolvimento da cidade. Os comentários no Chat do 
YouTube feitos simultaneamente à transmissão estão nos Anexos. 
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Anexo  1:  Publicações  Oficiais  na  mídia  e  Canais  de  Comunicação  da  Prefeitura  Municipal  de  Fazenda  Rio  Grande  (Jornal,                    
Facebook,   Instagram   e   Flyer).     
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FAZENDA 
RIO GRANDE 

O Prefeitura Fa~cla ... 

FACEBOOK 
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FÃZENDA 
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fnel'ldariogrande_of,lcl.al 
- FU-énola Rio G~nd~ 
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FLY 

Conw'ldam0$ vocii para Nflklp.v do •Vittil« 
AUDliNCl1A PUIILICA DE LANÇMIENTO 
DA IEYISÃO DO PLANO DIRETOR 
MUNICIPAL E INSTI1VIÇÃO DO PLANO 
DE MOIIILIDADE 

Data: ~ 1 202, 
Morârfo: llilh ài; 22h 
LIIGII: Pi!rque Hu11lclp~ 1 Hultl~ve;ntc~ 
End.; Áv. Bra!!IIU, n" 2:i.!i, 8,alrro hu:l:111slir.tal 11\ 
1'1m1mda Rl:o G raDdta/PR 

Data: Ollo.i/2021 
Hol'i1!rfa: 19h .iis .Z2h 
Local: C,EFAZ (GTnãslo Gurlzã.o) 
!;;!'d,: S,lo Ga.,rl!!I, r,'2 983, 
(esgulnca com Av. Santa M6n lca) 
Baltlro Sa.ntll Tere-zlnha, Fazenda Rfo Grande/PR 

PREFEITURA DE 

FAZENDA 
RIO GRANDE 

Convite p.ara impressão 
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FAZENDA 
RIO GRANDE 

JORNAL A SEMANA 
(3 edições -· Edita 1) 

Quando Deus entra em campo: 
um livro especial para quem 

curte futebol 

A SEMANA 
~ ·-3 . ll'aiÜ"~""· Cdl1lilblo • 23 • lllhO•itn 

Pandemia afeta sono dos 
brasileiros e leva ao a11mento do 

consumo de remédios para dormir 

FÃZENDA 
RIO GRANDE 

Fazenda Rio Grande 
adere ao Programa 

Recupere e visa 
retomada 

econ6mlca da 
. reglle ..... 



REVISÃO   DO   PLANO   DIRETOR   MUNICIPAL   E   INSTITUCIONALIZAÇÃO   DO   PLANO   DE   MOBILIDADE   DE   
FAZENDA   RIO   GRANDE   

  

   

REVISÃO   DO   PLANO   DIRETOR   MUNICIPAL   E   INSTITUCIONALIZAÇÃO   DO   PLANO   DE   MOBILIDADE   DE   
FAZENDA   RIO   GRANDE   

ATA   1ª   AUDIÊNCIA   PÚBLICA,   25/08/2021   
18   

 

PREFEITURA DE 

FAZENDA 
RIO GRANDE 

OG, EDIP,1$ EPIJBLICACO!:.S 

aa~r-====--== 
• .:,.,:;~.::;:.=-a} ... ___ __ -
='~~rh± .. -... -

......,. ,:e-~ 

-· 35--=:&-~--=:u-~-=: 

PREFEITURA DE 

FAZENDA 
RIO GRANDE 

~.::;::,. ___ -=-;;;,m;;;-_~-=-;;~ .. ~.::::::==:;--;==:::::::::::: 

----·~-:::;:--
-~ 
&:TE:r-=:T-;:e;.-,-..~ 
===-..==::ê·nsmã~ zzx:~..:==:: 

~Ma!IIII~• 
....,. ...... M -m-•-• _,.,...,..... __ 
~-;ii;.&.-= 
6!=:~-==-~-=-=--~ 
i:i:;;-•--·==-.... --
i&:fã5•~.r::::---::-__,: 
~'!,_ ........... ~, ...... 

---------. ......_ __ ~_ ~.._... ________ _ ~---;-..:.-----., _____ , 
..... -----.. ... --...,..._ ___ __..._ 
--

=.=::.:a-:=::~--=== ~-.,..--~-"'~,--1 .... _____ _ 
::.~,.:::::::.-,-,. ....... ---·---~---~-

~..= L...., ____ __,__ ~.-;.•---------
ª -~;--... -- ........... ==--=-~-___,,.-.----==---·----, __ .,__,,_ __ ._ __ . ..,..._ __ ·-------------

re:t:L L...._ 

§f!..1§1e5i.~~ 
:'T..._ __ ~;.-:,==--
!t,,,,:;,;;.....,s:,;"""'=-------==------=:-~• 1 =-=m: 

-------~ -------==5E7/7tir®'"=!...ê."'ii =~===='-====-~ -... ·-
~~~-!!, • ..._"' .... _ .. _'!I.C .. 

~lrlt&ft-™*= ... ,,., .. , •• -.:=e.="--

~~-·-·· -,..--=,msi:;;i:;;::.~ 

·-. 

. 

,..._.._,__ 
~~~~~.::!:!.-': .,,_,___ __ 
---------· 

.,.,::::m:_ ,~-.-~ . 
~,a:""·-~·~~__,_ .. _, 

----,.-~-
~~~~&::3 
~~------11'~ 

::z,~;=-=:~~ --



REVISÃO   DO   PLANO   DIRETOR   MUNICIPAL   E   INSTITUCIONALIZAÇÃO   DO   PLANO   DE   MOBILIDADE   DE   
FAZENDA   RIO   GRANDE   

  
Anexo   2:   Lista   de   Presença   (cem   pessoas   presentes).   

REVISÃO   DO   PLANO   DIRETOR   MUNICIPAL   E   INSTITUCIONALIZAÇÃO   DO   PLANO   DE   MOBILIDADE   DE   
FAZENDA   RIO   GRANDE   

ATA   1ª   AUDIÊNCIA   PÚBLICA,   25/08/2021   
19   

  

PREFEITURA DE 

FAZENDA 
RIO GRANDE 

~ FÃzENDA 
RIO GRANDE 

Lista de Presença 

1' Au~iéncla Pública da Revisão do Plano Olretor Municipal e instllLH:lonallzação do Plano 
de Mobilidade 

Nomctomplcto: \,Jll,r M <~\s"tlw'o J.i1r ,_, 
CPF: 02.i:3, ~1- ~(, -64- , 
Bairro en1 que r<:side e/ou trobalha: 

,1i'., f:~ fcF:~ 
Representante de entidade pública ou pri,•ada? 
&, s,m, quol'! .SM ;l:l=~iCA. Tuú-1,-0~<._1 A. .... 
Con<atos (tcleíon";_ .,, il, whotsApp): ~\61'1:'A- C(,1 . (õ$8 6\JSií3l~l~ • ,_,".C ),\,1 
Assinatura: 1 ,l ,, ~- ' ., . 
~me cmnpleto: 

CP~ 

Bairro e~ue reside e/ou IJ'abalha: 

RepreS<:nlat:~tidade pública 011 privada? 
Se sim, qual? 

Conlalos (telefone, e1~l, whalSApp): 

Assinatura: ' ' Nome CQmpleto: " CPF: " Bairro cm que reside e/ou trab9.lha~ " Representante de entidade pública ou privada?~ 

Se sim, qual? 

Contatos (telefone, em.ail, whatsApp): " As...~inab.rra: " '\ Nome completo : --""' CI•f: "' Baim> em que reside e/ou trob<llho: "-, 
Representante de enti dado p<\blica ou privada? 

Se sim, qual? 

Contatos (te lefone, email, whatsApp): " Assinatura: " 

FizENDA 
RIO GRANDE 
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FAZENDA 
RIO GRANDE 

FÃZENDA 
RIO GRANDE 

FizêiM 
RIOGRAN0E 

Lista de PreS&nça 

1' Audlêncla Púb.lica da Re,isão do Pia.no Diretor Municipal e hstitucionallução do Plano 
do Mobilidade 

Notnéwrnpleto:~,..__. /1? YL ,.,,., /7/Jt,~( 
CPF: os Q ,-4 < .5,-,q_ Qo 

Bairro em que reside e/ou trabalha: 

Representante de en1idade pública ou privada? 
Se sim, qual? 

C</ntatQS (telefone, email, whauApp): 

As:si.ru1tur.a: 

Representante de entidade públi<á ou priva a? 

Se sim.qual? lu,·\C-i 

Representante de eotidadc pública ou pi·ivada? 
Se sim, qual? 

Se sim, qual? 

Contatos (telefone, emoil, whot.,App) : 
Assinatura: 
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FAZENDA 
RIO GRANDE 

FÃZENDA 
RIO GRANDE 

~~·FÀ2ENDA Jl'!L RIO GRANDE 

Li•ta d• Presença 

1' Audiência Pública da Revisão do Plano Diretor Municipal e r,stitucionallzação do Plano 
de Mobilidade-

Nome completo: 

Rcprcscntante de entidade póblica ou prl ' 

Se sim, qual1 

Representante de cnlidade pública ou privada? 
Se oim, qual? 

Repre.sentonte de entidade pública ou pri½lda? 

Se slm, qual? .~ · 

Conmtos (telefone, ematl, what<App); G\ 9 e) 1-fu"\S i . 
Assinatura, 

Representante d• entidade publlcaou privada, 
Se sim, q uai? 
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PREFEITURA DE 

FAZENDA 
RIO GRANDE 

FizENDA 
RIO GRANDE 

~FAZENDA 
RIO GRANDE 

Lista de PreHnça 

11 Audiência Pública da Revi,io do Plano Diretor Munlclpal e lnstltucionaliza.çõo do Pfano 
do Mobilidade 

~ o.me completo: Lú, .,., ___ ,:, 
.M 

CPF: O?t,, <'vlc, 6> 00 
Bairro em que reside e/ou trabalha: /.. tPLit,f'Ú A;?-v,t__ 
Representante de entidade pú büca ou privada? 

Se sim. qual'/ 

Contatos (telefono. email, whatsApp): '-1 :J'](( v - y CÇ/ -
Assinatura; .. 
Nome completo: ,c:_11 RL.c:>5; n-L 6e ,--r:,..., z...,_ "-' C. "1 r 
CPF: i·l.\O C.8..l. b 1 
Bairro em que reside e/ou trabalha: NASÕÉ:S 
R.tprescntante de entidade púb[ica ou privada? 

Se sim, qual? 

Cont•tos (telefone. email, whatsApp): y d.. - ')9 :y.:, '.l o'ir'-f 'I ½ 
Assinatura: rt:,,..->--, 

RcpL'<lsentante de e.Jílidadc públ ica ou privada? 

I--S,.•_s-,---im.,..._quo:-a,l?---,--::'=-'-'!:'-'-.--:-->;C'--/,-"é(;-_S-"':::""---"c..t.L'::'-'---':-~~~,_..___,h._--"'é'---'4=-===,'"'1-,,,-

Nome completo: 

CPF: 

Representante de entidade f)ú.blica ou pri;,rada? 

Se sim, qual? 
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FAZENDA 
RIO GRANDE 

FÃZENDA 
RIO GRANDE 

~ FAZENDA JE!IL. RIOGRANDE 

Lista de Presença 

1' Audiência Pública da Revlslc de Plano Diretor Municipal e lnstttuclonallZtJção do Pt.lno 
de Mobilidade 

Representante de eotidade pública ou privada? 

Se,irn, qual? P ,....__ ,_,._.._...~,.,_,,__- ~.._......: u. 

CPF; 
Bairro em que reside e/ou <ràbalba; 

ReJ>resen1011t< de oatidadc publica ou i,rivada? 

Se sim , qual'! ~< (._;,t' -'Z.C-:;. ;:::?;,v1 <-S 
Comatos (telefone, email, whatsApp): 9 '7§' yc> 7 / 1 
Assinatura.: 
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FAZENDA 
RIO GRANDE 

FÃZENDA 
RIO GRANDE 

~ FÃmNDA Jl!JIL, RIO GRANDE 

Lista de Presença 

1' Audiência Pública da Revisão do Plano Diretor Municip,al e lnstltuclonall,ação do Plano 
de Mobllldade 

Bairro om que reside e/ou trabalha: i"o:aJ, 
Representante de entidade públiéá ou privada? · CO.., 

Se sim. q uai? ~cl.u¼ d. mi. ru. =b 
Contatos (telefone, emBil, wh•15App): (ljr) 99J63 · %5~ 

Represemantc de entidade públ ica QU priv•da? 

Se sim, qual? 'te~ 
Coowtos (telefone, email, wharsApp): 

Assinatura: 

No,ne completo: /J ,,_,_,,/- rlr , J::cr°()OJ!O 
CPF: de, 72f4Vo<f "3 C. 
Bairro em que reside e/o~ trabalha: 

Representante de entidade publica ou privada? 
Se sim, qual? 

Conintos (tclcfom:. email, what<App): 

A>sinatura: AI~ .Y1 '- f)U 'f: t(f)J Jt.)-
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FAZENDA 
RIO GRANDE 

FÃZENDA 
RIO GRANDE 

ft~ FilEiiiÕA Jm. RIO GRANDE 

lista de Presença 

1' Audiêm:ia Púbtrca da Revi,ão do Plano D retor Munlclpal e Institucionalização do Plsno 
de Mobílicade 

Rcprcscntonte de entidade púb I ica ou privada? 
Se sim, quot? 

Contatos (telefone, email, w 

Ass'inatUL'a: 

Nome completo: 

lteprescnlanlc de entidade ptlblica ou privad•? 

Se sim, qual? , 

Conlfllos (telefone, 

Assinamra: 
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FAZENDA 
RIO GRANDE 

FÃZENDA 
RIO GRANDE 

lista de Presença 

11 Audi&ncla Pública da Revisão do Plano Drelor Municipal e Institucionalização do Plano 
de Mooilidade 

Reprc>enlante de e11tidade públiea 0 11 privada? 

Bairm em que reside e/ou trabalha: 'li"v11-...o 
Representante de entidade públiCll ou priVllda'! 

Se sim, qual? :.f''l'i\i,v ,r,,J "'-'o;.~~ 
Contatos (tdefooe, émail, whatsApp): i :b4 / (; GL,> 

Assinatura: 

Representante de entidade púbho• ou privada? 

S,, $iro, qual? 

Coo1atos (tel 
3 

Assinatura: 
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FAZENDA 
RIO GRANDE 

FÃZENDA 
RIO GRANDE 

FÃzENDA 
RIO GRANDE 

Lisla de Presença 

1• Audiência Pública da Revisão do Plano Olretor Municipal e lnstttucionall:zação do Plano 
de Mobllldade 

Representante do caridade pública ou privada? 
Se sim, qual? 

Rcprcscntan1e de entidade pública ou privada? 

Se sim, qual? ,i} 
Conlàlos ( 

s, sim, qual? 

Contatos (tel 

Assinarura: 

" Nome completo: ~\t,,jsg..~ .Wf>.I, à. 
CPF: oz,(,, 9 1'7"1'"\ -V-\ 
Baírn:, em que ,csidc e/ou trabalha: 

Rcprc,cataate de entidade pú~lica ou priv-4rla? 

Se sim. qual? }{?x,-,;5',ori... 
Contatos (u,lefone. •"J~il, whatsApp): 

Assínatum.: 
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FAZENDA 
RIO GRANDE 

FÃZENDA 
RIO GRANDE 

FÃZENDA 
RIO GRANDE 

Lista de Pl'l!$ença 

1' Audiéacia Pública da Revisão do Plano Diretor Munlçlpal e Institucionalização do Plano 
de Mobilidad& 

Nome compl<to: À_,,_,/ JJo. 
Cl'F' O'IJ 59 (, Q 1 / t 
ll•irro cm que reside e/ou ttabalha: IJ-,,,, CliJ., - r:- r~,. 
Representante de entidade públ ica ou privad•? ·>,ó'/:-
Se sim, qual? 

Contatos (telefone, email , whatsApp): ( 1) 9 9 './ 1 J. '1.9 11 
Assinatura: ÃLM"!;/ 

Reptesen!llnk de catidade pública ou privada? 

Se sim. qual? Co4f t/O .5 .,.,-<,(' e 
2 z_ 

Assinatura: 

Nome completo: ')'(\,.cfu~ 
CPF: Ch~ S\ofo .\--l'l -O':} 
Bairro em qu, tes.idc e/ou trabal ila: 

Representante de entidade pública ou privada? 
Se sim, qual? Ó--J. ~ 

Contatos (telefone, email, whaliApp): 

Assinatura: ~t:I 

Bairro em q 

Representonk 

Se sim, qual? 

Contatos (tolc 

A.:ssinatura: 

99:i-1 ,1 n . .2g 
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PREFEITURA DE 

FAZENDA 
RIO GRANDE 

FizENDA 
RIO GRANDE 

~FÃZENÕA JEll._ RIO GRANDE 

Lista de Presença 

1• Audiênçia P(lbllca da Revisão do Plano Diretor Munic ipal e iistitucio~alização do Pl•no 
de Mobilldâde 

Nome completo: 

Representonte de entidade público ou privado" 

Se sim, quat'> 'vJM 

Rcpresemante de entidade publico ou privada? 

Se sim , qual? 

Contato, (telefooe, email, wharsApp): 

Assinatura: 

Represem 

Se sim, qua WÍ,Ç eh- 4.C . 
Contatos (te 
Assinatura, 
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FAZENDA 
RIO GRANDE 

FÃZENDA 
RIO GRANDE 

~ FÃzENDA Jml. RIO GRANDE 

Lista de Presença 

1• Audiência P~blica da Revisão do Plano Dretor Municipa l e l~strtucionallzação do Plane 
de Mobilidade 

Nome completo: /}J::x:,.5,:,,../ /v I ê rf' ÁE ,._, 
CPF: Nl 593. B t / - :n--
Bairro cm que reside e/ou trabalha: e t.1é.4/. / ?llJ; 
Reprcsenurnte de entidade públiCá ou privad•? 

Se sim, qual? Ç/1.>·, - /;I' i'?FE ,-rv,\/'- _,,,., t;,J ,.,_., C/t>.f C 

Contatos (telefone, ';,'lj•il, whatsApp) : w- 9 ?s,"r- r9.I',< 
Assinatura~ ,_.._,.., 

Nome completo: )llit .. __ r.," . .. 7/ 'cÍ, /, f, 
CPF: 11 Q1 , .i., , , ,. ~-' 

() 

Bairro em q11e reside e/o" trub<llha; 'Jd.,,;_. í 
Representante de entidade pubLica ou prh'llda? 
Se sim, qual! ~l1L 'D1V A MV • 1C-1 i1/, 
Contato• (tclcfcmc, email, v.iiot.sApp}: ~, ~ri.e n (-,,. '~ 
Assinatura: \'b,M,,I l1,ru.\11, 

,, 
Nome completo: ;5i,..JJ t,rt.e,. <.-V..'( IJ /v\ \ íl/I:,J-·.,.___ J\.A vrc.L> 
Cl'F: 070 "' 2 e _ 4o'i - '?O 
Bairro em que rc,ide. e/ou trabalha: 

Rcprcscntame de cncidade públ ica ou privada? 
Se sim, qual? 1:': c_.o CF (' fv I V.. 
Co"làlO• (tclcfon!1ema~-' whatsApp): At C\ "1""114· '?734 
Ass"inatura: ~/ 

/1 
Nome complcto: /, )!, ,,.- f l , -,, ,--. ,r:, s_ L"" 
CPF: 01 '1 ·1l1r 2 6'-1 7'! 
Bairro em que re;ide e/ou trabalha: 

1 .. ':c..-r..-cw/r ,,,~ 
Rcprese11taa1c de entidade pública ou privada, 

, 

Se slm, q uaJ? }1,.i", 
Comatos (tekfone, email , whatsApp): li I {ié/1 }" ,_,"\.,.; j '1 
A!!.sinatura:~ -

I V 
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FAZENDA 
RIO GRANDE 

~ FÃmiÕA J!Bl1. RIO GRANDE 

Lista de Presença 

1' Audlê1'1cla Pública da Revisão do Plano Oi'etor Municipal• hsmucionalização lio Plano 
daMobillda~ 

FÃZENDA 
RIO GRANDE 

Nome completo: ç. /, 11 , ·~Ll'l,,,1(._ f4i?/J..,r'1 .:J or 1 J/ 
CPF: 

e)' i on. 3 '" e,.,_ 
Balrro em que r<side e/ou trabalha , f ·...-/ .1'L 11"' 
Rept"SOnUlnte de eatidadc pública ou privada? 

Se sim, quill? ,I\( \ 1 1 "ª V 12,. 1 ,-,_ n,Z 'lf (\,,1 "-
Contatos (lelcfonc, emoil, wha tsApp): 111 '''f;;;,11•1-1,v 
Assinatura: (jj' 

Bairro em que r<Side e/ou trabalha: e; ue, f L , l i" 
Representante de entldade públ ica ou privada? 

CPF: (fr). ffli -
Bairro em que reside e/ou trabnlha: Vt. 1ll ,~ 

Represemame de entid•de pública ou pri ada? 
Se sim, qual? "-vO(f; 

Comatos (telefore, email, whals/\pp) : lJC)1',· _ f)t-· 
Assinatura : 

1,t·,,:.4 

\;_,· ;,, ,-t L t ... 
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PREFEITURA DE 

FAZENDA 
RIO GRANDE 

FizENDA 
RIO GRANDE 

~ FAZENDA J!l!IC RIOGRANDE 

Usta d• Presença 

1' Audiência Pública da Revisão do Plano Direlor Municipal e Institucionalização do Plane 
de Mobil Idade 

Rej>~sontlllltc de entidade pública O• privada? 
Se sim, q lllll? 

Se sim, qu,ol? 

Representante de entidade pública ou pávada? 

Se sim, qual? .,At -~A#5 
Contatos (telefooe,_ em•il, whatsApp): (, / 9'-1 ( 
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FAZENDA 
RIO GRANDE 

FÃZENDA 
RIO GRANDE 

~FÃZENDA 
RIO GRANDE 

Lista de Presença 

11 Audiência Pública da Revisão do Plano Oretor Municipal e nstltudonalização do Pl•M 
de l'lfobi I idade 

Boirru cm que reside e/ou trabalho; /ilA':7}t1 ()705 
Representante de entidade pública ou priVllda? 
Se sim, qual? 

CPF: 
Bairru em que r<side elou trabalha : 

Repr0$entanl<: de eaúdade públ lca ou pri va"da. 
Se sim, qual? 

Representante de ent1dade pública ou privoda? 
Se sim, q uai? 

Coma,os (telefone. email, whatsApp) : 

Assíaatura: 

Represenum 
Se sim, qua.l? 

Contatos (tcl 

Assinatura: 
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FAZENDA 
RIO GRANDE 

FÃZENDA 
RIO GRANDE 

~ FÃZENÕA 
RIO GRANDE 

Lista de Presença 

1' Audiência Pública da Revisão do Plano D retor Municipal e lnslilucionalização do Plano 
do Mobilidade 

Bairro em que r<Sidc o/011 trabalha: A/ ,1 ax~ 
Representant~ de cntlg_ade pí1 blica ou pri vndo. 
Se <im, qual? /(; l\t) 

Assiuarura: 

Nome completo: 
/l,,--

CPr : 
IJ.ai.Jro em que re<ide e/ou lfal>ttlho; F 
Repn,s.-,nt~nt• de entidade publica ou privada? 
Se sim, qual? 

Ün/L 

Representante do entidade público ov privada? 
Se sím, qual? u 

Assinatura: 
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PREFEITURA DE 

FAZENDA 
RIO GRANDE 

FizENDA 
RIO GRANDE 

~ FÂZENÕA 
RIO GRANDE 

Li$ ta de Pr~ença 

1' Audiencia Pública da Revisão do Pl;,no o:reior Municipal e hstltucionalização do Plano 
de Mobilldade 

Nome compldo; - , .J,"... r-/o / ,.,, -, 
CPF: 

Bairro em que reside e/ou tr,1balba; C, _,._ _..., 
Representante de entidade pública ou privada? 

Se sim. qual? 

Contatos (telefone, email, whatsApp) : (;)<3q qÔ '.\ ( CJ e.( 
Ass.inatu.ra.: ) 11 ,-r.1 

Nome complero: 

CPI': 

Rep,.,,enLflatc de entidade pública ou privada? 

Se sim, qual? --;:?'lJ_. :...LJt,,.,1 0 ~ t 

Representante de entidade pública ou privada? 
Se s,m, q uai? 
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PREFEITURA DE 

FAZENDA 
RIO GRANDE 

FizENDA 
RIO GRANDE 

~FAZENDA JEl RIO GRANDE 

l ista de Pl'\lHnç., 

1• Audiêocia F'úbriça da Revi~o do F'laílo Diretor Muíllçlpal e lnslitucionalizaçãc do Plano 
de Mobilidade 

Nome oomplcco: G I LI) ..:V'"'" J':>rts,:.Íe=-
CPF OY\ 10_<,_ C.,~"l-~::, V 

Bairro cm que reside e/o u traba~he: Nc...c;c,:,"'..., 
Representante de enhdndc pública ou privada? 

Se sim~ (]Ual? P,.,._oJ.,JuP- jL Fo-2.,..,J,,.. C,.;o Grtl\J.Jd, 
Contatos (telefone, email, whatsApp): Yi ,'1'3H'l -cll.",'\ 
As.si11al1..l.Ia: "":V...i~, J,_) 

1 / 
Nomo completo: u'I_cm.ú1 uJ fl/4ndJ,.... 
CPF: Ô():'.\ - Gv ~ ! 309 - '01'" 
Bahro em que reside c:/0 11 1mlmJha: 1'l{~ 
Representante de entidade pública ou privada? 

Se sim. qual? 1 'Yl~ - ~a1,1-,,Ja... 
Contalí>s (telefone, email, whatsApp): (<'.j ~, lj '1'3i9- '.l~ 
As~ina.tura: 

Nome compfeto: t-,)--a.~,, .... rZ..::~n \;,e -J\, l,\ 
CPF: ;z_ '.}$ . ..ZI"C. 4-Yl- 2--(] 
Bairro em que reõidc ..Jou trabalha: C~tlt-Q 
Rcprcscnlantc de entidade pública ou pri"11da? 

I 
Se sl1n. q uol? r'Uf';>L-!L---1\ 
Coalatos (telefone, emall., whatsApp): 1(4.i} '14 <;.'.:/ 1 --s-c, Q' 
Msinatura: ~,.,,t..,-- ,,f.,.-<_,, . 

1 
Nome completo: fl ,:;--~,A. }X 

CPF; b4)- 'í O r 0-/--<> 11+ 
Bairro em que reside e/ou lrabalha· e,.- 1 J.' 

Representunte de entidade pública ou pr,vada? 
Se sim, qual? C-{ )'\..{, Ut.,(/J.A d.o ok-J 
Contatos (telefone, email, whalsApp): <.. l-\ ( ; ,01 J.__'( ~G°fk, 
Assinatura: 

~-- J----"Í 1,,__..,...-- -
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PREFEITURA DE 

FAZENDA 
RIO GRANDE 

FizENDA 
RIO GRANDE 

FizléN6A 
RIO GRANDE 

Lista de Presença 

1' Audiência Pública da Revisão do Plano Diretor Municipal e lnsUtuclcnallzaÇão do Plano 
de Mobilidade 

Bairiu em que reside e/ou trabalha: C,.i....; \,.,.'-::,-~ 
Representante do entidade pública o~,r'/-
Se sim, qual? Co,._,<::,\l<--s.P~v, _., 

Conta10; (tclefooe, email, whatsApp) : Li 1 '\C, <, u,~ '1 '1 ",":, 

N orne compl elO: ~-2& .L 2--, 
C?F: p 
Bai rro c:m qtfc reside e/ou trabalhe: ../4 v'.,., 
Rcpre.sentante de entidade público ou privada? 

Se sim, qual? -4--0.--
Contatos (telefone, email,, w~App): ,1, / f/-9,;!-? Z. pç;:,t::f(> 
Asslnatura: ,,.7/ 

Bairro e 

Representante de e 

Se ~im, qual? ,.__}..: """-\..:~ Qlv;,;,,. 
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FAZENDA 
RIO GRANDE 

FÃZENDA 
RIO GRANDE 

~FAZENDA JBj.. RIO GRANDE 

Lista de Presença 

1' Audiência Pl'.iblica da Revisão do Plano Diretor lllluqjç lpal e klstitucioílalização do Plano 
de Mobilidade 

Nome completo: .,:_/ ((Jl ih, 

Bairro em que r<sidc e/ou trabalha, 

Representante d< onlidade pilblicn ou privada? !.t;lll -

Se sim, qual? e, 1-1 V dv "'li M ft(,- · 

Reprcseotante d< emidade pública ou privada'! ""2,--; .1.,\ 

"1,1, (). ll)l/t-•. 

Se sim, q'"'l7 _ t... Ir ""Pé: IJ..tS,::',1--->i<S,j.L,c., 

Rep,-es,01an1e dó ontidadc pública ou pri vad•? /' 
Se sim, qual? "'r-"-'l, 

Assinatura: 

Nomi;;, completa~ e., .... 1 h,,..-c.+..-, 
CPF: O'li 'i~,~ 1,L 'f ;i "-

Baln-o cm qve reside e/ou trabalha.: ('...ó,V-ft.A ""- b ¼ '-,~~= I v--v-- , -c,;;1,._ 
Representante de enli<lildc pt'.iblica ou privada? 

Se sim, qual, 

Contatos (tolefor.e, email. whatsApp): '),\ j!l~ !;!-1 ..... ~,.., 
As:sinatura: (--,,. kt l'7 ~'-(.~ 
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FAZENDA 
RIO GRANDE 

FÃZENDA 
RIO GRANDE 

_ _ ·•lll •U •UTUR~ D I 

FAZENDA 
RIO GRANDE 

Listl do Presença 

1• Audiinçi~ Públlça da Revisão do Plano Diretor Munfçlpal e lnslttucionalização do Plano 
de Mobilidade 

Nome C<>111plçu,; NoN1G,uC: 1:'.-1.s,T 
CPF: a,,, "-:x, 11 7'::i'I -bc;. 
Bairro em que reside e/ou 1,obalha: 

RepresenlMre de enlidode público ou privada? ~,n..., 
Se sim, qual? Pf'..E" PE.c, n__, IZA- /ut:.,BlriJ l'ê, l.-0 
Contatos (telefone, email, whatsApp): ( 11~, 9'11Q(, 31'.\3~ 
Assil1.illun1: 1,(,.--.,,. , c~w. 

1/ 
Nome comple10 : il\J LI D. Aço.!,~ 6io "1CA 
CPF: CPlo "111 C'J \C. ·~ Bairro em qco reside e/ou trabalha: Filrl'\-l-l i:>í::>S 
Rep=nlante de entidade pública ou privrulo? 

Se sim, qual? 

Contato, {ldefoac, email, whatsApp): '--1 \ 0'8''o 11- 6GY~ 
A~sin~tum: <1tJ.J 

-Jj 
Nome c:ompfeto: 19/.,t/4-. /2.1LJ , /ÁJ tfi,,~; 
CPF: 06'( 1/0 g-39 ·380 ('.I 

Bairro em que rcdde: e/ou trabalha: f,, ., /] // .ÂvJ 
Rc:prcscntamc de entidade pllbl i on ,ou privada? 
Se si,n, qual? 

~'1 ó!IJI !J1t1Jcl {,1i:; (X r~1J<A 
Contatos (telefone, etnail, whatSApp): (/ !} ff :J58 .S: I 0-
Assinatura: {{'~., /(t,,vv, -

/ 
Nome completo: b iV u A JJ NO MPt.P.iv:5 A:rJ!:)tA fo~s 
CPF: o J, l º1 .f'-i '> 5'1- So 
Bairro em q ce reside e/ou trabalha: /Vflr CÔf,5 / vCA vl P CJS: 
ReJ>r<:SCnlantc dccntídade publica ou privada? 
Se sim, qual? '.'>IM. fa,C.t N F-A,t 
Cuntalo, (tclcfooc, cr1 ' il, whatsApp):_1[,-),_~-1'1 ç9 / UJ,'1\J\~/ILi rJ~/11-.loM._iJ,('. 
As.sina lura: <ts6 - -r,.ô~1~''0'1~ 

\)..) 
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FAZENDA 
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FÃZENDA 
RIO GRANDE 

~FÃZENÕA Ja1. RIOGRANDE 

Lista de Presença 

1' Audiência Póbllca da Revi,ão do Plano Diretor l/lunltlpal e ~stituoionalizaçáo do Plano 
do Mobil ida do 

RepNsenlante de entidade pública ou privada? 

Se sim, quol? 

Contatos (telefooe, cmuil, whalSApp):~,c. 

Rep,cscntante de entidade pública ou privada? 

Se sitn, quá 1? 

Bnirrocm que reside e/ou traoolha: (/1 f(,c'r :,,,11/J, , 
RcpNlsentante d, entidade publica ou privada? 

Se sim, qual? /11 2 f1t,1i.S 

, email, whàlsApp); 'NJ11s /Jrn 

Nome completo: ,J ""' E'<;; s r-,..p oô..c.c,::Q,l\ 
CPF: CA<:J.()':>ii.\59-sc 
Bairro em que relide e/ou trabalha:(~) E.'5'1"ADC:, <;. 

Representante de entidade pública ou pri,.,ada? 

Se sim, qual? p,;:::, ~C.A<; &~ cr.. n. ~., w-,.,,,J,..1D">R 

Contatos (telefo•e, en1ail, whawApp); ( "11) "l 'i /;;?~ o e; ~:, 
J\soinatura: Ô-o~ Ç,_o'-< ~,,.._ 

\.J~\= 
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FAZENDA 
RIO GRANDE 

FÃZENDA 
RIO GRANDE 

~dt F.izENÕA 
RIO GRANDE 

Lista de Presença 

1' Audiência Pú~llca da Revisão do Plano Diretor Muníclpa,l e ln•lttucionalização de Plano 
de Mabilid~de 

CPF, 0 \ s;: ?i::,Z. 21:Pi . 8w 
Bairro em que rcsidc e/ou trabalha: 

Representante de entidade pública ou privada? 

Se sim, q uai? 

Nome completo: j)v,,cP!vYA o.~ 
CPF: _3:M . 3"I :) . i!fl?- 9b 
Bairro em ~•• reside e/ou irabalha: ~,,.,r.;;, 
Represcniorue d< encidode pública ou privada 1 

Se sim, qual? rJ..-:o 
Contatos (telefor.e, email, what,;App); lo i'!9.4~ 0B1ci 
i\ssJJJalW'a'. /.},,,.c};u,y,4_ 

Nome completo: A.J r, ··•~ r L, P, > rr, A_,.. 
CPF: ( ;'1 f VJ ",. i;s r- ~() " 
Bairro em que reside e/ou trabalha: ":>-"1U 
Re-presénlantc de entidade pública ou pri,,ado? 

Se •im, qual? ,s~- ,~~J) J.,. l.J,,_1,.~ 
CónLnLos (telefone, email, whal$App) : i '/:} 2>1'Ui'-,,J 
Ass:inatura: h U d,.. e r,,c.,.__.--"" 
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PREFEITURA DE 

FAZENDA 
RIO GRANDE 

FÃmilSA 
RIO GRANOE 

Lista de Presença 

1• Audiência Pública da Revisão do Plano Dl~tor Municifl8l • ln~tituclonalizaçâo do Plano 
de Mobilidade 

Represenianre de entidade pública ou privada? 
Se sun, qual? • 

eprcscn nte e eo I a e püblica ao privada? 
Se sim, qual? 

Nome <<>mplclo; ArµD~ e CÁ.f,ÍT'\ G<ol.X;i.t_vE"l 
CPF: r"'iT 22, 2<'Í'i" 1:3+ 
Boirro em que reside e.lou trabalha; 0;,,L,T<e.c 

Representante de entidade pública ou privada? 

So sim, qual? l"I\ FRc;; 

Contatos (telefore, email, wbatsApp): 
• ó."1)::h mcc:s.ti=..-ftc..c· 9L-+tooi..=,, 

AssinaLuro: inl-o.... -

Nome completo~ 

Reprcscntanle de entidade pública ou privada? 

Se sim, qua l? Q 1 

FizENDA 
RIO GRANDE 
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FAZENDA 
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FÃZENDA 
RIO GRANDE 

~ FÀZENÕA Jl!I. ~IOGRANDE 

Lista do Presença 

1' Audiência Pública ela Revisão do Plano Dretor Municipal e nslitucionalização do Plano 
de Mobilidade 

Represeni"'1te d• entidade públ ica ou privada? 

Se sim, q uai? fo t\ l 1 \ 1 íflOJEI 5 

Rep,esenlante d• emidode pública ou privada? 
Se sim, qual? 

WL 

Nome C<>rnploto; KA/.f!d. (Af'J/JA,Jf~ 
ÇPf; ~5. L11Q. (i.,Jq - 40 
Baino em que reiide e/o~ !rnbalha: fJ (/11 '(')05 
Representa,,lc de ontidade pública ou privada? 
Se sim, qual? Si~, 6h-1-l',.~.p, 
Contatos {ld ofonc;,';'}':,ii, whatsApp): -41 9 ~C/<tt -4//ff 
A5s:im1tura: ;f/ 



REVISÃO   DO   PLANO   DIRETOR   MUNICIPAL   E   INSTITUCIONALIZAÇÃO   DO   PLANO   DE   MOBILIDADE   DE   
FAZENDA   RIO   GRANDE   

  

  
  

   

REVISÃO   DO   PLANO   DIRETOR   MUNICIPAL   E   INSTITUCIONALIZAÇÃO   DO   PLANO   DE   MOBILIDADE   DE   
FAZENDA   RIO   GRANDE   

ATA   1ª   AUDIÊNCIA   PÚBLICA,   25/08/2021   
44   

  

PREFEITURA DE 

FAZENDA 
RIO GRANDE 

FizENDA 
RIO GRANDE 

Lista de Presença 

1• AtJd]ência Pública da Revisão do Plano Diretor Municipal e kls6lucionalização do Plano 
de Mobilidad• 

Rc~rescntante do enlidade pública ou privadaº 

Sesim, qual? ;:i.:_,...... ,4~ '-'YYIJ..vvu.C,.: 

Contatos (telefome. omaH, whal:sApp): -'--IJ _ ':; :i, 0 q . --'\ 8 t 

Representanle do entidade pública ou privada? :, 1, \ 

Se sim, qual? -?~ 

,.,,. 

1 Nome completo, f,e(,- p1 /J't:::7'?/"",; 

Cl'F: o<ifo;)6?99 - J~ 
Bairro em que reside c:/011 trabalha, -frc fr/'~,,.;,, 
Repre.semante d• entidade pública ou privado? 
Se sim, qual"? ,/80 
Contatos (iekforn, ernaíl, whaMpp{1/_1)1B'I e;,'-- ((/J 7 
Assinatura: fd,,?t /Z_,/'JICr/1'5 

Se sim, qual? 

Contatos {lei 

AssiMtura~ 

/ 
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PREFEITURA DE 

FAZENDA 
RIO GRANDE 

PREFEITURA. MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE, PR 
REGIMENTO INTERNO IDAS AUDltNCIAS PÚBLICAS RELATIVAS AO 

PROCESSO DE REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL E 
INSTITUtÇÃO DO PLANO DE MOBILíDADE 

CAPITULO! 
DAS AUDIÊN:C11AS PÚ BL.1CAS 

Art. 1~. M Audiéncias Púl)llcas terã1;1 como ®JetivCJ ;imm1ir a, pubít::iidade (las propostas e atos 
admlnisll'atlvos, o acesso amp'lo e lnd.l&crlminad.o à& ln.foflll'laÇO!!S e ai participaçãél popular, 
in,clusive awavê5 de a5sociEl90es representativas tios Y · ios seg rne,itoo, dla ,comunidade. 

Parlgrafo ilnlco. As Aud nclai: Püblica~ !êm como dif\élriz ~!}Urer a patliâpeçS.o, ijOâal r10 
prooes5Q de revis:lkl e e[abora~o de Plano Direto, Municipal (POM~. bem como da lri.s.llulçãc 
110 Plano de Motillldad!! I.Jrcana ~PLAMOB), com 'li&ls.s. a i;J.emoc~ e. 1ra:m,p,arência âe 
51Yil gestão. 

Art. 2". As Audiências f'ú:tJIICa$. serao r~liZaC!as em éialas, horáfics e IOca:is, conforme s.eU'Si 
respeclNC!S editais de ,co.1wocaçao, publicadas no D.iérlo O ai l!I na págln-a !!f!atrónlca do 
Mul'!ICipfo. 

An, 3". Para, dlvulgaçao da reallzaça.o da Audl&ncl.1 Püllllca ~~!'ão, tilillZai'.10.G ll]ãtOS. 
cfi1,panfYeis 1=1e comunicaç~o social lje massa, i:re modo a mobilizar o oompareclmerno e 
parúQpiação da população, respettad.is as, medtdas sarútánas, llmlt:ações orçamen1artas e ci 
prlocipto d.i eí1eiência ~minis1Jativa. 

An. 40. Os ~eume.0100 e informações relaolona4~ ao.s temas a serem atiorda~s naà 
11udi~cias p'1bllc:as: esb:lo tflsponíVllis a todos os cidadãos a1ravê$ ~gutnt!!S l!rtdeti!IÇOS 
elêW!'lic~ 

1. Re\Jis!lo do Plano Diretor Murüapal 

www.fszoenda[!O(lrande.pr.gov brlseq-elanalurba,,ismolreyjsão-do-pl.enjHjwelor 

O. lf}&tiltilçao do Plano de Mobllildade 

w.vw.Fazendal'ltKJrande,pr.wv br/seçre-larla11Jrbanls!Jll,llrel(js3o1jr;i•P!!l®-d™'.bil!g_1,uJ~ 

!l'ar.igrafo liniCõ. Os in~F'ássado~ na ,àl:Jten;ção das infOrmaçóés e .inálli;e de docum.-nlo~ 
também podetão comparecer na Prefeitura Municipal d6 PrefeltJJ a Municipal de Fa:zl!lnda Rio 
Grande - çeci,etar;a M1micipa! ele Urba111srno, situ~a na Rua Jacilfandã ri" 300, llairro Certlto, 
neste Munlclplt>, na ttorano, das. 8:30 as 1 :2::00 hora.s e das 13..00 às 17:00 lloras. 

CAP'iTU LO li 
DAS F.ASES 

1 - P'rocedi inento de Revisão do Plano Diretor Municipal de F.!IUJnida Rio Granda,; 

l - f?rocellrnernto cJe ln.s,tiwiçêo dQ Plani;i de Mobilitlade 1.Jrbena. 

PREFEITURA DE 

FAZENDA 
RIO GRANDE 

t-
()?'r-, 
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PREFEITURA DE 

FAZENDA 
RIO GRANDE 

Art. 6". A rase relacionada tio PROCEDIMENTO OE Rl:.VISÁO DO PI.ANO DIRE.TOR 
MUNICIPAL (PDM) OE FAZENDA RIO GRANDE, confoflT)ê ,prei;{lnízam a$ ã~os 40, § 4°, 1 a 
11 1 e 43, li da Lei Federal n• 0"25712001 - Estaruío das Cidades. ~ra os seguintes t6'ilcos: 

1. Abemira wit;ii!I e ap~til,çâQ elas equipes en;.,o:fvi1Ja5 rw trabalho; 

li. Bll'é1>'1! ê~p,os~o sjnféb I!!' apmvação dl!!st@ Fh!,g1rne-.nro ln:témo; 

Ili, A?~es.el'lta~ o conteOclo à e~apal fase do proce= ele revisão, Cl0 Piam> Munrcipal· 

IV. E!ipãÇD para Jlarti:ipàÇãa dos ·nten~~!;adas, .alravés d,i! leilur.:i dea perglJllla~ e/ou 
considerações elou ~lnl6es e/ou crUicas ,apresentadas por escrito: 

V. l:iefITTição da ~ompc~i~D do Grupo d.e Arompa11hamento (GA} 

IJI. EílClermmeolo ® primeira íese 

An:. 7•. A ri;JaCIO~da ao f'ROCEDIMENliO DE iNSfl'fUIÇ.!iO DO PLANO DE 
MOBILIDADE- URBANA {~AMOB} IDE FAZENDA. RIO GRANDE:, terá os, segulnles tó,picos; 

1, A{lttl:sentaç:ão o ecn eúékl do Plano da, Mobtllcf.;lde, Utbanã (PI.AMQB); 

!I. Espaço pa,a pmlclpaçár., deis 1nterffsados, alra~és da leitura de perguntas e/ou 
oons.ideli!ÇÕte5 e/oLJ opir,iõ~ e/0\J criliiçQ:s ijpreserr!ades por e:sCl"iw; 

m. enc6frament1:1 d~ audJênclla. 

Art. 8°, O ,GRUPO DE ACOMPAriHAMfNTO (GA) d..-verá acompanhar, dellater e opinar nas 
dlfernnles rasas do processo da rC1Vlsa.o do PDM, poster10rmsntll, oooll1trulr para ,a rama.o 
(l05 irJ5'lí·Umentos, legai5 t1e, 5,1,1.i, er1iilÇl!o, aiDiliªn® 01;1 proce5o'SO ele· ?51r1icipaç;o cemoerá,1ico de 
~prê:s!lntaçao • mobtllz~o soe edade d111ranta. todo o prncesso. 

Art. 9". O GruD1;1 de Acomcoanllarnenlo !5erá oomcos.to i;ior 23 Mnle e i!&) fet!re51~t.mle .i 
:.atier. 

1 - do Podl!!r Puhlloo: 

a. (um) rep(esen nle d1;1 poder pübl!oo íederaJ; 

o. 1 (uml representante ao poder tP~IICCJ· K'ladua1; 

e. 7 {sete) re?feseliltantes do poder pcll:lllco municipal ou de entidades civis de representaça:o 
oo poder públíoc ~ nie:ipal; 

li - da Sociedade CMl o,,ga~da. 

d, 3 {tres) represenlantes de emidadea dos mo,,.imenl.os pop1Jlare5; 

e. 3 (lrê1a,J re~l\tartles de enticatjes e~r=nai5; 

f 2 f<loi~l repreeentantes de enlida<les d.e 11:àb.lltl.e.élO!'es; 

g. 4 fque!ro) represen a.nles de, en1i'dàdl;'S pl"Df1551ol'iai!l, acadêmicas e de pesquiSa ê 

h. '2 (dois) r'E!!presenlãntM dl!' Organizaçõ!!!!i ão-Govemamem'tais. 

§1" O procedl~11110 d'c escolha <los membros sei realizado por meio de inscriçtio cios 
ir1tere5!àladtl'~, dentro da represeJJ18ti~idacje de cagi!! categQ!'ia. 

i2º ~venc,o, n(lméil'o maiot de lnscnlos por caN!l(l(lria do qut1 o nr:lmarc d't!· vagas a ~scolha 
~erá realizada por meio de sorteío. 

PREFEITURA DE 

FAZENDA 
RIO GRANDE 
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PR E FEITURA DE 

FAZENDA 
RIO GRANDE 

C,APITU LO 1111 
DA ORGANIZAÇÃO DAS AUDJÊNCIAS PÚBUCAS 

Art. 10P. O Presidente da Sessão é respansável, pela organização d.os tratlalhos das aiJdléo::ias 
!! d-rá ad~tar as seguintes medidas. 

1. Designar um ou mais mod'P-radores e secretários para assbténcla; 

li. Ar resenl.ir Ql:,jelivos e regras de funckinamento de Aiudiêrn:lia, Ofdenando o cuíl!CI da~ 
manilllslaÇ:l)cs; 

Ili. Dí5P0r 50bre a irrterru pçêo, $U5~o. PfQITOQaçao 1XJ postergação da ~s30. bem como 
511.Jlll reabertura ou c1;1ntifl\1<1ÇBo, (luando o reputar cocr,oenien,e, tre o!ICIO ou a pellJ!lo <Se aJQum 
panlclparite; e 
IV. Permilír exfensêo d'olempo da5 manife5fflções. quando ecnsiderar necess:tirlo II lhll. 

§1"'. o praslcten~ da Se$sao sara o secret~!'iO Muníeipal de Ult!anlelflCl, q1.1e eITT i;u.i falta ou 
Impedimento, deslgr.arà outro mEITTJbro para sutJstJtul4o 

§2". Errte11d!H!e com1;1 Se~êo, o ler,1po QU período 11ecieesãrio p;;ira o desenvolvimento dlà!S 
atividades da referl(.fg Aud iencia PCibllca. 

Art. 11~. 5('.lo alribiJiQõee; dois} Moder.ii:k!J(e~). 1;1 serem e.'(eirçida5 eorn, eu~ilio Secretàrws 
designados: 

1, lnSC{ever os particil)ilrrtes, cie acorw cem a onfem d.as wlicitaç6es; 

li. Co.nlrola.r o t9llllpo das @il!po-slçõQs: 

111. R~is rar o C(mteildo da,s inf:evvenções; 

1\1. Apre&antar e debater o conll!8do a ser ap.1'8:Sentai:kl rlllranta o:s trab hOG; 

V. 61aborar a. Ata da Set.S:ão: e 
VI. f au:r a g1J11rtiE1 da clooumenraçl!o 1produ~da na re1J11ioo. 

CAPITULO •v 
DA PARTIC'IPAÇÁO PRESENCIAL E VIRTUAL 

Art. 11:2. IErn obsl!'tltãncia a naoossidaci& de enlirel'llame.nto i,a pandetfja, tia vírus óOVJD-111, a 
para::ipação presel'lciial na Audiência P!Thica sera regida pefas- _ medidas e protocobs de 
segur.inca sanitária e GQCiaJs cablvels e OOll1Jllem8i'lta& com a J)articipaçao remota via itl~met 
ou soja, as Audllnclas PQbllcas terãD formato híbrido - prnsonr:/11111 virtual. 

P<1r~gnfD Ó111i'c0. Será perrni1i::lo o olOE!$SC remoto e· li"'re a qUc1lquer ime~!õ5l~, re5peilandtJ 
os fütlil'êS impostos por ~SI.é f ~lmêr'IIC e pelos meios d'a oomunica.Çêo utilizl;lélés. 

li.ri'. 1 'll . A l''"r1i"ípáLyl5<> p,t~n~I ó~ co.-..1[.:.o:;,;~_da:i a<:> .iF""-"mólito ,.,.,.,,;..,., cjg l..càl, 
àbservada:s as recome.ndaç"iies das autOffd.ai:l!!s. 

Pu ágra.fo Onlco. O cn rio a0 defüw,ao das, WJQaS sera a ordem de 1lnsCli 9ão. em lls1a de 
presem;;..i, a ser di!oponibiliz<!Cla no di'á e• local de realização da referi'd~ Aud iência PQblica. 

Art.. 14. O pOblioo prasenclal,.dl'liJerá, ant@s adenlrar ao !Ocal da audleflcla p-OL'.lliea, ~ m at ª~-- _ _ 
11sla de presença que C(Jntera; 

,. ~QfM; . 

IL e rro em que ms'ld:e arou trabalha: 

IIL Ev.entual informação de repJesem~r;i, de en!itlecle pública cu pri~ada a i;iue pertence; 
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IV. Nümero di!í CPF; 

V. Conta,10s (nümer-o de telerooe, W1J'llrsApp, e-cmll, iltc.) 

Parãgrafo, Ünf.:o. A üsta de p(esença ficarâ CÍJSponlvel cturan:te toda a Sessão. 

Art. 15. O acosso ;li partlclpa~o virtual aM e-.,en.tos sera dispo itlilitado no canal do M.uinic[pto 
de Faz-enda Ri.o Gira.nele na plalllfQl'ma "youtube" que pode s&r acessado alrawis do l nk h llps:(l 
WWW.!lootube.c;.oml'channarltlCwrnzsdP6 BdyYRYgpUIGizxg , sendo q11e a parficipaçêo ~irtral 
não, tera li'nile de vagas. 

P.an'ig1rafQ, Õnito, A estabilidiilcfe dai imei;oet pode variar de região pa,a, região, assim como 
oepenàe (la qua1u;iaae aos eql.!lpamema5 utillzaoos - ceiu1ar, compuraaor ou noreooOO( - e -
portanto, poctera Influenciar na qualídado da ll'antmlss.lo ao paitij_ pante, 

CAPITULO V 
DA MIAINlfESTAÇÀO POPULAR 

Art. U. A m nttest.aç~ ~p,utar ~rá rcah a.da M de da aLJ,jlénci;i, med ente -~encltirnentõ 
de forn\lullirio dispooibil~do pela ct'Rlisstio orgi!llizadora, a qu podera se:r entregue cte forma 
fJsíca, as~ aimo atra~k cio endetl!!çõ efebtinECD 
.aUdjenciapulJlica@f~enrjariogr.inàe,pr,gov.br e/ou whalssApp n• (41) 99134-7933, 

§1ª. O o'bjl!llvo da patticipaçM popular é oportunizar i;IQS in1êr1,'S1S.ilclos o esáal'ecimemo de 
tluvid:as. aP'(ese11tação de proposlas, exposiç.a.o de opiniões e/ou criticas ~raiivas ao conte,'i11:lo 
spscl'llco da 1re,specttva ta.se_ 

§2". Após exposição de c-ad!ll pauta prevlstit. sera aberto tempo para a, leitura das 
man staço~ pCII' escrltti e, o Pre&h:tenta cteslgn;ar~ o r,e5p0n6'é.1rel ~ela resposta. 

§3". N:io H t M dMJlga.clas as ma,iitestaçõ-es anónimas ou que estejam fora da pertii'táncta 
temática das re5pedivas audiêm;i~. 

§4'", f adas as mart.11.es!a.Qões q,u& eslejam em oomormiêhãêfe oom este Ftegimenw ln.ierno ~roo 
litla$ em plenário, 

§5P. At; manifei;t.içõe'õ l)QderãiQ ~r r~ pl;)ndÍQ'.;iª em blOCQ, CQn wme 5ua eimilari~de e item 
debatido, a cr1Iérlo do PresJd.erne e/ou, Comissão Orga11[zadora, 

§iº. As fl'lgflifei;laçõe$ virt!J<!h, en'i/iaçi~ ao ent:le!'e9Q eletfõtlico e/ou w'hamlipp, $eráO 
respondidas ptllo mesmo meio digital caso não haja lempo Mbil. parei as tm;pos1ac1; durillntf! o 
lempo estibele-cicki, plira a tluraçkl tia a,i.itfiêqcia 

Art. 11. O kirmt.1làr"l!O de manifastaçàc deverá set p~nchi<lo no miJÔmo çom D.!õ segiJÍTTte:s 
dadc$; 

1, í>fOOle COO\pleto; 

U. Elo1irrQ em q"'e f~e e{w abilhª; 
m, Evenlus inwrmaçao de re,presemação de entitf.ade pQblica ou prwada a que pertence; 

1\1. NumeJO d~ CPF; 
V. Conratos (n(11mero de tfllefcn:<1, WhtrlsApp. ,e , eto,) 

Vl. E;içpl;)5,'lção da milllife~taç~ 

§1•. Os dados pe$SO\'ii$ do$ pMlcipantes 11~ $erã() Cft1JU1gac1os ao p(IO'IICQ ger<II, r~eitan@ a 
Lei nª 13.70912018 (Lei Geral tle Praleçlio 1re Dactos). sendo que no momento, da leitura seráoi 
in.formadas ª$ 1$85 iniciais do llr.:me completo do p~icipante, 
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~::i•. e reali~çào d.i a;_ diêrioi.-, e:sler,i,Q di5p,aniveiij em local fl(Õprio, repreee.11t.e~ es- d!o 
Poder Ex:ecutivo qire irão auxil ar os Inter-dos na api-ese1111aç,ao de manlfestaça.o conforme 
~spo5'1.l;l nElSte· Re9imen!Q inlem,:;i, 'm:h.1Sive, qu.indo neç;es5àfÍO, t(Jm;;indo nº1a 00$ teilTIOs da 
pmpMjção e repass.1nd0 para a m~ de: coordenaçao. 

§3". i;'. direito do p.irtieip1,1nte ~nífestar INremerrte ~ua:s qpi11ii)e!;I stltlre lil.5 q\l~tOes lratad:a~ na 
amllilo d:a Aud léncfa Flúbllca, ~liando as disipo~lç1!ies Pffi'llsla~ ni!IWI ,Regimsnio; 

A,rt. 1-8. sao deveres dos ?SliÜcip:an~; 

1. RÊ!Sfl!ritar o flegimen!o tn1erno ela A1Jcfiência ~b&a; 

li. Resi:iel!:iir as dlretr12:es repassadas pela Mesa O~nizadora. Inclusive com relac;ao à or,dem 
de atendi:mento 1pelo& r,e,presan!antes do Poder EJ;ecutivo para a apresentiÇão de 
manifei.la,põé'&; 

Ili. Tralar cem respeito e civllldade os parllcipantes e ~us organiza.(lores; 

IV, Ree;peilsr eis medii:lae e protC1::0IOI$ ~nitãrioa e i;;ociai5 eet~elecidos; e 

V. Preencller a lista de presença dlsponlbllf:zada pela Comlssao ·Organl:z.adora. 

CAPITIJLOVI 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 19. As Aui:llll-.nc&n Publlc:as lerão 1.e.mpo pMvlsto Ck! duraç1io de 3 (ll"h) horas. oom lnfclo 
ãs 1g (aez.en.ove} horas e término 11revistc• as 22 (1/inl:e e Cluaa) 

ArL 20. Ccmclurdas as ~-pcsíç6M a as ln~f"Wlnç6@"~. o PrMid!!11t~ d!!~ por conclnída a 
Aul:fiênciá !Pública.. 

Art. 21 _ Aplis es Auafü!ncia:s Pubíicas s'Bt".,D elaborada5 ata resumida c;ortlendo os, pon~ 
dlsculidos. devendo ser anexada à ista -de pre$ença. 

Parã,g,rafo Úl'lk:o. A ata sêirá publicãáa no diêrio oficial ê 11a página E!,letronfc.ã da M11nicipiD. 

An. 22. perguntas, opiniões, sugesto :s, crltleas. ou lnformaçtle~ emitidas na Atidi!nà11 
Pública er:ia carMer (;(lflSl.lltivn e rião-vinculanle, podenda Ser u1il~ê.$ n.i [n~ra, 
parclalmen~ ou não utilizadas, S(fmpre \lisando o in'teresse• pi'iblíco para a tormataçã.o da 
veraã0 finoal cios prajel.OS. 

Art. 2:! •. Es!l! reg fl"ll!'l'lto so!irá p11biloado com antBcfldêncía mfn:lma. dl!i 30 (lrfnta) dias conlada da 
primeiJai audiê Ilera, a s.er realizad!át 

Parágrafo llnieo. Pl'õp05las dl!! àlleração dl!!~h! ragírnl!fl to- podM.,.o ,s,er @n11iada.s pata o !!!<malli 
sudíencispubliea@m.eooariogran die.pr.gov.br.até se 23hSllrnin do dis 2'1 d'ie agCK!lo de 2021, . 

Art. 24. Os casos omissos. e 11tlic previstos riesie edilal 5edio a>Jaliaoi:,s pela. ComiS5ão 
Organiz..ltiora tias auifiê11cia5, 
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Pfogramaçlo ele Audilncla PúbUca 

DATA: 25 deagoa.to de 2021 (qllilr1a feira) 

HORÁRIO: das19hrs às 22hrs 
LOCAL: Centro Multi E.,.er,tos 
ENDEfl:EÇO: A'lt!nida Brasil, n"225-. Ba,,ro lnefostnal t, Fazenda Rio Granden>R 

COMPOSIÇÃO DA MESA: 
.,.._,.llO Ml.mlcipal - Nassib !<as~ Hammad, 
Sacl'etillo llu~eipal d• Urbanismo - Lanes Randa Prates Ma(QUea. 

Veniadllfil - Donane Mar1!1a Brun 111r H~mmad, 
Representant. do Elltldo ·••, 
Reprnantante do Ministorlo Publico ••• 

ORDEM 00 OIA; A aud1êni;.a pu':ll11;:a 541r;t realizada cm d as fases . .sl!l1do elas 

Procedimentos da Ravisão do Pl;ino Diretor Municipal de Fuendil Rio Grande ; 

1. -6.berrura ofioal e apresentaçac> :ias equ,p,e,s anYol'lldas "º lr;ib~lho- Hl.00 hrs - Caio; 

li. Sfe\'e !eJépo!11Çl!o g,nté,iea e aprc,;sção Cleste Regmer,10 Interno - 19 1 S hrs - Calo /Pratn; 

Ili. -6.presenra~ o c:on:1:n,;Jo à otapi11' l';isae di;i p,-50 de r9Vlsào da Plano Dlrelo, Municipal 
Ecotécnlc;a. 

IV. Espaoo para partmpa,aa elos interessadas aua,és d,1 1011'11 a de pergu tas etou oonsiói 
op1mOO$ erou érliicas ajlff!s.enladit!i par escnto - 20 DO hrs. 

V. Oefinty.30 aa tor1'$!0s,çào do Grupo de A=pa~halT'oento (GA) - 20 30 hra; 

VI. E0<:crramento da pr,1m~·,a l'.Jse - 20 40 liirs, 

li • Procedimentos d• '"stihriçlO do Piano de Mobllldllde Urbana. 

1. Apresentaçao o IXlllteiúdO <fO Plano ele Moll!hdade Urbana (Pl..AMOSI - 20 45 hrs. 

n. E$pili,O para partlc,paç:"3o (fois lntere$$ados atravts da leitu a de pergun1a5 eJou conslde 
õplftlÕtlli alou crlllCaS 31)1'eSe t.ldilS IXll' esorrto - 21 45 hrs; 

111. Eooerramen10 da auiilência • 22 00 hrs 
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Cite três palavras que representem um motivo de orgulho 
para você em Fazenda Rio Grande --- Iça 

_ .. _ .. --t locallzoçõo ---qualidade de vida 
...resc.:men trabalho . 1 1 ,.....,.'i-P"" ""IVI TI 

vereadores o e J II ii .,, populOÇOO & :, t e 1'.l ....- .!; 

Cite três palavras que representem algo que pode ser 
melhorado em Fazenda Rio Grande 

==-. 1"':""'-= & I ,... --·- l3 - ---l i :i;i transporte _ -
1 B :;; educaçao 

-.;o,- 6 ºE ~' ,! . parques º,.,._ t {! ;QIKJ< 1 1 =- 1 
o. -

1' Aud iência Pública da Revisão do Plano Diretor e Inst itucionalização do Plano de Mobilidade Urbana 
Repetição das principais mensagens do chat v 

312 visLJalizações • Transmissão ao vivo realizada há 21 horas 
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16 22 ÇJl O ;;) COMPARTILHAR ~+ SALVAR CiJ Raqu1:I Ecotécnica Boa noite1 
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Qual forma de comunicação você acredita ser mais 
eficiente para sugerir, participar, receber noticias sobre a 
sua cidade? e *' ,,_ ..• -~ Slte ~ eltÍ..to .,. ,-!r. •• ti r, 

RodloouTV Ccm>desan 

1 • Audi ência Públ ica da Revisão do Plano Diretor e Inst ituc ional ização do Plano de Mobilidade Urbana 
Repetição das principais mensagens do chat v 

312 visualizações • Tra nsmissão ao vivo rea lizada há 21 horas 16 22 ÇJl O ,::-.:> COMPARTILHAR =+ SALVAR C, Raquel Ecotêcnica Boa noite! 

Audiência Pública (Fase 1) 
01/09/2021, qua, das 19h às 22h - CEFAZ (Ginásio Gurizao) 

5 Oficinas Comunitárias 
28/08/2021, sáb, 9h - Escola Municipal 26 de Janeiro 
11/09/2021, sáb, 9h - Escola Municipal Nossa Senhora de Fátima 
18/09/2021, sáb, 9h - Escola Muniapal Franasco de Assis 
25/09/2021, sáb, 9h - Escola Municipal Profi Valdinéia dos Santos 
02/10/2021, sáb, 9h - Escola Municipal Francisco Quirino Machado 

Audiências Públicas (Fase 2) 
Em outubro (data e local a confirmar) 

1 ª Audiência Pública da Revisão do Plano Diretor e Inst itucionalização do Plano de Mobilidade Urbana 
Repetição das principais mensagens do chat v 

312 visual izações · Transmissão ao vivo real izada há 21 horas 
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16 2 2 ÇJl O ,::-.:> COMPARTI LHAR ::+ SALVAR C, Raquel Ecotécnica Boa noite! 
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FAZINDARIO C 
6 RAN DE R8/ISÃO 00 PLANO DIRETOR MUNICIPAL 

Modelo de ficha para manifestações - Primeira Audiência P,ública da revisão do IPlano 
Diretor Municipal 

Nome completo: 

CPF: 

Bairro em que reside e/ou trabalha: 

Representante de entidade pública ou privada? Sim( ... ) Não( ... ) 

Se sim, qual? 

Contatos (telefone, emai l, whatsApp): 

Manifestação: 

PREFEITURA DE 
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SEJAM BEM-VINDOS 

FÃZENDA 
RIO GRANDE 

Usem máscara, álcool em gel 
e mantenham o distanciamentol 

Ei, deseja participar 
da nossa audiência? 
Então faça a sua pegunta através 
do nosso formulário disponível 

pelo QR Code ou pelo link: 

https://bit. ly/ AudiênciaPúblicaFRG2021 

/ 

I I 

' 

1 , 

;l 

I 
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2610812D21 

Audiência Pública 

Audiência PM:ihcil 

Para panldpar, erwie equt suas dUvldas E! questionam~n.tos :sobre os assuntos l'.lautados nessa 
oudl~ncia, 
Seja claro e objetivo ao perguntar, pare que possas..- aproveitado de forma completa sua partí<:ipaç~o. 

E-meil • 

rala e lca mpaner@hotma,1.com 

Nome Completo: • 

Ralael Campaner 

Bairro em que reside: • 

Eucaliptos 

CPF: ' 

04~1042940 

Whatsapp: • 

-019994.64118 

Pergunta:• 

Qu• 1 é o projeto de uso oeupaçao de solo para ás áreas da PUC e se aLrnentará a área urbana do 
M unicipio? 

ES1e c-on1ts.:id,;:;i 11~0 !Clll criaido11ern apro-t.ado pt"IO-Google. 

nt.'3s:Ifdaa..g~.t.orn'li::tmeflllt~~t:;:$,-,Ol19F,:JE6J-93ChK-.K-daz:»KR'ti~adlttlff(!ijl005!::"-AC"(DBNh9_'ilt:"TICR0m031'117õl(]QBnwk.._. 1l2 

FizENDA 
RIO GRANDE 
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Audiência Pública 

ÁJ.Jdlêndl!I Püblk;:1 

Parai partie:ipar. ,envie aqui suas dllvidas e quf!sllonamentos sobr@ os .as:!luntos pautado.s nie$Sl;I 
audiência 
Seja claro e objetrvo ao pergunta,. para que possa ser aprov<>lt•do de forma compl•t• eua participação. 

E-mau · 

paulohpets@gmail.com 

Nome Completo: • 

Paulo Hennque do Nascimento Silvo 

Bairro em que reside: ' 

Gralha Awl 

CPF: • 

04851613113 

Whatsapp: • 

987979 109 

Pergunta: · 

A cidade sorte com um problema de falta de mobilidad• urbano. trãnsilJ caótico, ra11a de opções de 
ac-es.so à BR- Como o •plB110 dlre-tor pode contríbuir com .a res:olu9~0 desse probl@m,a? 

E-Sle conteüdo n.ão foi ,cnad(i tem apravado pelo Gi::ogJ1:1 

hllpiiõ·l,'óoai.googl~ íl:lfl!WQi1J111Lt2El'TIIXIIHl,lz!!i~PD~)~llOOZp!1K.R~il~r,<>11"$ol=.AC'iDB~rSSl,,)t!Kue()fzVU6QjQ:i::]_. 1t2. 

FizENDA 
RIO GRANDE 
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PREFEITURA DE 

FAZENDA 
RIO GRANDE 

25.ID8~1 

Audiência Pública 

Alli'Jl&ncbs.Públc.:i 

Pera participar, Mvie, aq1Ji suas dúvidas e que.stioname-nto.s s.obré os assuntos pélutados nessa 
audi-éncíri. 
Seja claro~ obje1ivo ao perguntar, para que possas..- aproveitado de forma completa sua participa,~o. 

E-mail • 

suzanooascimen.to@hotmaftcom 

Nome Completo: • 

Suzano n;:i.sclmen1o 

Bairro em que reside: • 

Santa Terezinha 

CPF: * 

0337384797 4 

Whatsapp: • 

991918721. 

Pergunta: • 

Qual il formç1 que estâ sendo fi!!'ita ç1 ~oritai;,em cJe moradores Dee fazenda Rio grande 'J 

Este conteodo ri&o fCJj erlildo J1Em ã.pravado pelo Google. 

FizENDA 
RIO GRANDE 
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FAZENDA 
RIO GRANDE 

2:5iOl!i/2021 Auiíiillnd111Nlilca 

Audiência Pública 
Para participar. en._,;e aqui suas ctúvida:s e quest ionam@mos sobre os ~ssunto$ pautados n.es.sa 
Budiêncla. 
Seja cloro e objetivo ao perguntar, para que possa ser •~roveitado de torma completa sua pattlolpação. 

E•ITJélil • 

pablogeorgiO@zipmail .com.br 

Nome Completo: • 

Pablo G!>0r9lo de Souza 

Bairro em que reside: • 

Nações 

CPF:• 

04770216971 

Whatsapp: • 

Pe rgunta: • 

A proposta do novo plano d.retor ao longo de suo cOnslrução lambém ncara disponl·1el para consulta 
públlca7 

E!!Je ÇOl'lle-údo n5D ÍIJf crl&OO riem BWOJ.t«1do pelo Gcople. 

t'illl]!l:/fdoi:s.QOO!ll~oon\lTorJM/dJ13mLG&nt::!d1'l·lt-.t2-&-Dlf:IPOE.6j,,9lChKvKdOZp;~h52&/6dUNre~~~YOfll'tg__fVitD:!!TEl0qk.~ l..t_flll ;ll:-fQllfl .. . 1f2 

FÃZENDA 
RIO GRANDE 
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PREFE IT URA DE 

FAZENDA 
RIO GRANDE 

-=• /wdiillm:ia F"Obllc9 

Audiência Pública 
Pilm JJa,ticipar. envie aqui suas dú'fi'idas e quesl ionam,entos !i:Obre os assuntos pauudos n.assa 
audlê1"1çi.a. 

Seja claro e objetiva ao pe,9untar. para qu• passa ser aproveitado de forma C<)mpleta suo partlclpação. 

E-mail • 

wagoer.ntt@gmall.com 

Nome Completo: • 

Wagner Fernandes 

Bairro em que reside: • 

Veneza 

CPF: • 

83825120 

Whatsapp: • 

991367082 

Pergunta: • 

O .que o plano diretor vi$a, corrigir no @xpanclonamento imobi ljárlo irres:,onsável que tem oc.orrldo na 
Fe~enda Rio Grande? 

Esie cont0Udo não iai ma.do rem 11p1cw..ido pi;,Jo GcogJe.. 

hllps.:,I/QOCi._.g~.«i1i"llfoon~ii11~t2Ern:iiitlitil.!S-Cltf9PCIE.6j-f13Ch~vKdl)l'p$/('t;lh5lSl'er1Uf,e9j)ór&l=ACYC)81>11n7~PG;ILJ05iJ$~b!iloí!4r lf.il 

FizENDA 
RIO GRANDE 



REVISÃO   DO   PLANO   DIRETOR   MUNICIPAL   E   INSTITUCIONALIZAÇÃO   DO   PLANO   DE   MOBILIDADE   DE   
FAZENDA   RIO   GRANDE   

  

REVISÃO   DO   PLANO   DIRETOR   MUNICIPAL   E   INSTITUCIONALIZAÇÃO   DO   PLANO   DE   MOBILIDADE   DE   
FAZENDA   RIO   GRANDE   

ATA   1ª   AUDIÊNCIA   PÚBLICA,   25/08/2021   
60   

  

PREFEITURA DE 

FAZENDA 
RIO GRANDE 

25i'CIBfZCIZ1 

Audiência Pública 

~~da Públtm 

Para p,.art1clp11r, @l"l'lfle aqui suas dúvidas@ que$110nementos sobre os .as:5u!ltos pautado:!:: nesee 
audi€r1cin. 

f) 

Seja claro e obifeU-vo ao pergurnar. para que possa se· aprovel1ado de f.>rma oomple~a ~ua pa,tic-ipaç:ãio. 

E-mail " 

walmirlrgpl'@)gmaikom 

Nome Completo: • 

Walmir Cardoso da Silva 

Bairro em que reside: • 

Euc:alipios 

CPF: • 

50100914991 

Whats~pp; • 

41 ~17008988 

Pergunta: • 

Como aoe.ss.ar os Conselhos Municipais de Fazenda Rio Grande. Corno calendárlos da reuoiões 

E!s:te oo,u.eooo nêo fõl criado rern aprovado pelo -G<:oaie-

~00!:-1JIJ08kl.carnJfonns/(J/t.3rl'IC..l2EmbdJl.lhtz:s.O~PC,e6j-,-30,K'"1',,d(IZIISKRP,~dr'.frq;tOfl11F-M:iYOONiRWd,tMtl\,'uS~Fat2D~J__ 1'2 

FizENDA 
RIO GRANDE 
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PREFEITURA DE 

FAZENDA 
RIO GRANDE 

Audiência Pública 
Para parUcipar. envie aqui suas dllv:idas e questlonamentois, sobre os a;suntos pautsdos nes:sa 
audiência , 
S•i• claro e objetwo ao pergunm, para que possa ser aproveitado de lorma compl•ta sua participação. 

E-mail • 

rutierre@hotmaH.com 

Nome Completo: • 

Ruti~ne Marcos Fetrel1a Coutinho 

Bairro em que reside: • 

Gralha Azul 

CPF: ' 

076501949j0 

Whatsapp: • 

4199B166024 

FizENDA 
RIO GRANDE 
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FAZENDA 
RIO GRANDE 

25/0M021 Aud'iêndaPóbni:a 

Pergunta: · 

De acordo com o Estatuto d.as CidadêS, o Plano Oirelor tem que se, construído de foJma coletiva e com 
participação ê acompanhamgnto da sociedsde ci'rlt O ar tigo 2·, li, anigos 43, 4l e 45. ccnsagm a 
ge,st~o derno-trética da cidlld-e. e o envolvimento da soc,i,edade no proc:e,sso de construção e controle, a 
par1 1clpaç.ao pUb lica é um prE!celto básico. Por fl.!;;Sei moH110 e le'-'.ao:lo e-m consiceraç:io a pandemia, e a 
part lcipaç.ão de entldade-s apenas por via \' lrtunl. lAinha sugestão f! abtir o p.razod@ .5 dlag para as 
en tidades da sociedade civil •• sot.-e • particlpaç~odo grupo de acompanhamento, já 
que não foi djvulgado com antecedéllcla que seria feito essa escolha nesta audl~ncla. 

Eaie i::cnteUdo não foi a1ado nem eprO'tiJdo peb Googl~-

nr-.t,:S::.1~00"9,çcm'JDf'Tmldi'13inL~1z..-DH!IPIJE6j.SJChK..«dO.Zpg(Rti~dillr-lM(IWlts~ACYOBN~.J.ri.Sll4Cdl~P4~2J.. . ti~ 

FÃZENDA 
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PREFEITURA DE 

FAZENDA 
RIO GRANDE 

25,'()8J'2021 

Audiência Pública 
Para r>articipár, envie :aqui suas dúvidas e que-!'.itionementos sobre os assuntos pautmdo.s 111e-ss:a 
audiência. 
Seja c:laroe objeti't'o aop@rguntar, para que possa ss- aproveitado de forma c-ompleta sua J)àilielpação. 

E-mail • 

rieardoemira~da@uor.oom.bt 

Nome Completo; • 

Ricardo Edeni lson Miranda 

Bairro em que reside: • 

Euc•llp,os 

CPF; • 

977 41620991 

Whats.app; • 

4199969886 

Pergunta: • 

Qual 5e<â a composição do novo z011eamento, is to é, mapa da$ nomenclaturas do zoneame-nto com a 
aprovação novo diretor ? Haverãi mudança do :zoneam-etito atual 7 Dual locali,zaç:11o cp.ie te..,e a referida 
mudança? E qual er.a o :wnea111e11to da ár@i!II esp@cHica.de cada mudarça (caso t~nl-,çi ç1heraOo)? 

I\Ups:JJ'dQC!S:,.gOG!)\s,corn'fotm!lliSl13ml'l2Errti~li:i-L)~PgEej--9X:l'iK.vKdOZii:sKRiiSr2~aiálr9~:a:"'-CYOONyqW3Jrq3Wt#JKRti';V1LC93\i~... tJ2 

FizENDA 
RIO GRANDE 
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PREFEITURA DE 

FAZENDA 
RIO GRANDE 

25.'JB!2(]21 

Audiência Pública 0) 

Para partiClpar, envie aqui :suas dtlvldas e questionamentos sobre os assuntos pautados 11essa. 
audiência. 

So/a claro e obj•tivo ao pe,guntar, para que possas.., aproveitado de forma eomplet• sua participação . 

E-mail • 

negra íusca@hotma i Leem 

Nome Completo: • 

gis@le- aparei,ida de cl~veira cti.aves 

Bairro em que resi cie: • 

Iguaçu 

CPF: • 

0050027B911 

Whatsapp: • 

41995526451 

Pergunta:• 

Quais melhorias serão apUea~as para o plaílo dlrolor na área da educa cão vlslo que nossa abordagem 
do terna é oem {le.n@rlca lança um olhar ap@nas na maC<o viseo da edu-caç~o,se-i'M:10 que podemos 
enqui;lnto municfplo ltaz.et no,..e proposta. melhor esltllturad~ dieinte do c@n.1rio a1ua l 

11t1pa,J/doc:s..go1>9iq:,C(lrn1íormlll'd11Jl'l'i1...12En1bd~hb-llH~ 6J-93C'fiK..t-W~Rh5:bf~rtêre:s.po11rw-ACVOONhVOQ,_ .IIQilfOIVEM(QJ.CmPB... 112 

FizENDA 
RIO GRANDE 
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Anexo   10:   Perguntas   e   manifestações   feitas   pelo    WhatsApp   
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PERGUNTAS   RELACIONADAS   AO   PLANO   DIRETOR   –   WhatsApp   -   25/08   

[20:11,   25/08/2021]   +55   41   9136-7082:    Wagner   Fernandes   netto   do   bairro   Jardim   veneza   

Quais   pontos   o   plano   diretor   atual   visa   corrigir   em   relação   ao   plano   diretor   de   2006?   

A   COMEC   já   realizou   planos   diretores   bem   sucedidos   e   outros   municípios?   

Há   intensão   de   se   executar   o   plano   de   mobilidade   junto   com   o   plano   diretor   ?   

O  plano  de  mobilidade  enseja  a  diminuição  do  elevado  número  de  radares  eletrônicos  posicionados  na                 
cidade???   

PREFEITURA DE 

FAZENDA 
RIO GRANDE 

25.Qa/2021 

Audiência Pública 

A!l'.l~ia Pübli:-.ii 

Para partlcípar, tmvie aqui suas dúvidas e queisfümamen.tos sobre os ~~suntos pautados riessa 
audi~nCla . 
Seja claro e. objetivo ao perguntar, para Q1Je possa ser aproveitado de forrm1 completa :5-Ua participação. 

E-mail • 

arl<emluka@~mait~om 

Nome Completo: • 

Anderson Rlbas 

Baírro em que resioe: • 

Pioneiro 

CPF: • 

021115868962 

Whatsapp: • 

Cidade maravilhosa 

Pergunta:• 

Centra l 

htlp!; './Mocs.googlQ.oomJl'°""81<1t1Jn,U2~b:lll-lhlz,-CIH!)POl=.ijj-9JChKvfül()Z,!1KFl:h5.L:ij;,dl\#ce-spoíl&:t• ACYD~1w--kt,k,-QJ!J\J'yCalaROH~!Mkn ... 1f1 

FizENDA 
RIO GRANDE 
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[20:11,   25/08/2021]   +55   41   9700-8988:   Walmir   

Boa   noite.   Como   ter   acesso   aos   Conselhos   Municipais?   Data   de   reuniões?     

O   responsável   pelo   semáforo   da   BR   é   o   Fastrans?   
     

[20:13,   25/08/2021]   +55   41   9931-8512:   Regina   Celia   Eucaliptos   

Com   relação   à   moradia   para   a   população   de   baixa   renda,   o   q   o   Plano   Diretor   prevê?   
     

[20:20,   25/08/2021]   +55   41   9790-8474:   Carlos   Alberto   Zanchi   bairro   Nações   

Por  que  em  plena  Pandemia  essa  audiência  está  sendo  realizada  sem  respeitar  a  Lei  Federal  10257/2001,                  
resolução  25/2005  pois  não  foi  feita  ampla  divulgação  para  garantir  a  participação  popular  e  a  gestão                  
democrática  da  cidade  e  por  que  não  está  sendo  respeitada  a  Nota  Técnica  04/2020  do  CAOP-MAHU  e  por                    
último  mesmo  diante  da  Pandemia  essa  audiência  deveria  para  garantir  a  participação  popular  adotar  as  11                  
medidas  elencadas  no  Ofício  Circular  05/2021  do  CAOP-MAHU?  Por  que  o  Formato  dessa  Audiência  Pública                 
não  permite  a  participação  com  perguntas  feitas  diretamente  pelas  pessoas  presentes  com  a  possibilidade                
de  debate  e  da  dinâmica  do  contraditório,  dessa  forma  que  está  ocorrendo  não  garante  a  participação                  
popular.   

Por   último   o   ofício   circular   005/2021   do   CAOP-MAHU   prevê   na   medida   9   

Foi  mencionado  pelo  Coronel  Prates  em  sua  apresentação  que  a  ACINFAZ  fez  sugestões  para  o  Plano  de                   
Mobilidade  Urbana,  quando  foi  oportunizada  a  possibilidade  de  sugestão  da  sociedade  civil  organizada  e  da                 
População   como   um   Todo?   
  

     

[20:22,   25/08/2021]   +55   43   8819-8060:   Everton   Luiz   bairro   Nações   

Boa   noite,   qual   sera   o   plano   diretor,   perante   a   preservação   ambiental.   

Só  pra  reforçar,  a  pergunta  é  referente,  a  ter  que  haver  desmatamento  pra  ligar  vias,  e  construir  prédios                    
públicos   ?   

     

  

[20:59,   25/08/2021]   +55   41   9816-6024   Rutierre   Coutinho   
Tenho   três   questionamentos   em   relação   a   participação   democrática   da   sociedade   civil.   

1-   Qual   foi   o   critério   de   escolha   das   entidades   inscritas?   

2-   Por   qual   canal,   formulário   ou   secretaria   as   entidades   interessadas   deveriam   fazer   essa   inscrição?   

3-  Qual  documento  constava  a  convocação  da  sociedade  civil  e  onde  foi  divulgada  (Site  oficial,  Facebook,                  
Instagram   etc)?   

PREFEITURA DE 

FAZENDA 
RIO GRANDE 
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Anexo  11:  Respostas  às  perguntas  e  manifestações  realizadas,  via   WhatsApp  +55(41)991.347.933  ou   QR  Code                
(papelete);   durante   a   1ª   Audiência   Pública,   não   lidas   ou   comentadas   durante   o   evento   
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Manifestação   WA#1   -   [20:11,   25/08/2021]   

Nome   Completo:   

Wagner   Fernandes   Netto   

Bairro   em   que   reside:   

Jardim   Veneza   

WhatsApp:   

+55(41)991.367.082   

Pergunta:   

Quais   pontos   o   plano   diretor   atual   visa   corrigir   em   relação   ao   plano   diretor   de   2006?   

Resposta:   

Difícil  responder  esta  pergunta  neste  momento,  de  início  dos  trabalhos,  mas  podemos  afirmar  que  a  cidade  é  dinâmica  e                     
construída  por  um  muitos  interesses  e  demandas.  É  preciso  que  sejam  colocadas  as  discussões  no  coletivo,  a  cidade  de                     
2006  tinham  demandas  que  com  passar  do  tempo,  podem  e  devem  ter  evoluído  ou  se  modificado;  por  isso  é  importante                      
encontrar  um  equilíbrio  para  desenvolver  a  economia,  proteger  o  meio  ambiente,  melhorar  a  qualidade  de  vida  e  a                   
infraestrutura  na  cidade,  daquele  momento,  inclusive  atualizando  para  este  novo  momento,  de  revisão,  desta  nova                 
cidade  em  2021.  Esses  pontos  a  evoluir,  o  que  não  está  bom  (deficiências)  e  o  que  pode  ser  melhor  aproveitado                      
(potencialidades),  é  uma  forma  de  se  pensar  e  debater,  seja  questões  de  2006,  seja  da  cidade  atual,  mas  o  importante                      
que  estes  assuntos  serão  discutidos  e  avançados  coletivamente,  neste  processo  de  revisão,  com  os  olhares  da                  
população  e  dos  técnicos,  em  futuras  fases  do  processo  do  Plano  Diretor  Municipal,  sempre  buscando  a  melhoria  e                    
incremento   da   qualidade   de   vida   da   população,   a   economia   e   a   proteção   do   meio   ambiente.   

Manifestação   WA#3   -    [20:20,   25/08/2021]   

Nome   Completo:   

Carlos   Alberto   Zanchi   

Bairro   em   que   reside:   

Nações   

WhatsApp:   

+55(41)997.908.474   

Pergunta:   

(1)   Por  que  em  plena  Pandemia  essa  audiência  está  sendo  realizada  sem  respeitar  a  Lei  Federal  10.257/2001,   (2)                    
resolução  25/2005  poos  (SIC)  não  foi  feita  ampla  divulgação  para  garantir  a  participação  popular  e  a  gestão  democrática                    
da  cidade  e   (3)   por  que  não  está  sendo  respeitada  a  Nota  Técnica  04/2020  do  CAOP-MAHU  e  por  último   (4)   mesmo                       
diante  da  Pandemia  essa  audiência  deveria  para  garantir  a  participação  popular  adotar  as  11  medidas  elencadas  no                   
Ofício  Circular  05/2021  do  CAOP-MAHU?   (5)   Por  que  o  Formato  dessa  Audiência  Pública  não  permite  a  participação                   
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1   BRASIL.   Lei  Federal  n.º  10.257,  de  10  de  julho  de  2001  -  Regulamenta  os  arts.  182  e  183  da  Constituição  Federal,  estabelece                                  
diretrizes  gerais  da  política  urbana  e  dá  outras  providências   (Estatuto  da  Cidade) .  Disponível  em:                
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/leis_2001/l10257.htm>.   Acessado   em:   30   ago.   2021.   
2   BRASIL,  Ministério  das  Cidades,  Conselho  das  Cidades.   Resolução  n.º  25,  de  18  de  março  de  2005  -   Resolve  emitir  as  orientações  e                                 
recomendações .   Disponível   em:   <https://mid.curitiba.pr.gov.br/2014/00146672.pdf>.   Acessado   em:   30   ago.   2021.   
3   MPPR,  Ministério  Público  do  Estado  do  Paraná  -  Centro  de  Apoio  Operacional  das  Promotorias  de  Habitação  e  Urbanismo  e  Proteção                       
ao  Meio  Ambiente  –  Núcleo  Habitação  e  Urbanismo  (CAOP/MAHU).   Nota  Técnica  n.º  04,  de  10  de  junho  de  2020  -   Ementa:  Revisão.                                 
Planos  Diretores.  Legislações  Urbanísticas  Correlatas.  Gestão  Democrática  Das  Cidades.  Obrigatoriedade.  Garantia  De  Pluralidade  De                
Sujeitos.  Participação  Substantiva.  Descumprimento.  Improbidade  Administrativa.  Ilegalidade  Da  Legislação.  Pandemia.  Covid-19.             
Medidas  Sanitárias.  Audiências  Presenciais  Ou  Em  Meios  Virtuais.  Óbices  Ao  Prosseguimento  Das  Revisões.  Prejuízo  À  Pluralidade  De                   
Participantes.  Acesso  Desigual  A  Equipamentos  Eletrônicos  E  À  Internet.  Necessidade  De  Repactuação  De  Cronogramas.  Suspensão                 
Do  Processo  De  Revisão.  Contratos  Administrativos  De  Assessoria  Técnica.  Princípio  Da  Mutabilidade.  Estado  De  Calamidade  Pública.                  
Fase  Legislativa  Da  Revisão.  Prosseguimento  Do  Feito  Salvo  Exigências  Da  Legislação  Municipal  Ou  Alterações  Substanciais  Do                  
Projeto.  Plano  De  Ação  De  Investimentos  (Pai).  Possibilidade  De  Prosseguimento.  Ano  Eleitoral.  Inexistência  De  Óbices.  Necessidade                  
De  Atuação  Do  Ministério  Público  Do  Estado  Do  Paraná .  Disponível  em:  < https://urbanismo.mppr.mp.br/arquivos/File/042020.pdf >.              
Acessado   em:   30   ago.   2021.   
4   MPPR,   Ministério   Público   do   Estado   do   Paraná   -   Centro   de   Apoio   Operacional   das   Promotorias   de   Habitação   e   Urbanismo   e   Proteção   
ao   Meio   Ambiente   –   Núcleo   Habitação   e   Urbanismo   (CAOP/MAHU).    Ofício   Circular   n.º   05,   de   9   de   junho   de   2021    -    Recomenda   a   
adoção   de   medidas   para   possibilidade   de   retomada   das   atividades   de   participação   social   na   elaboração   ou   revisão   dos   Planos   Diretores   
Municipais   enquanto   perdurar   a   pandemia   do   coronavírus .   Disponível   em:   
<https://urbanismo.mppr.mp.br/arquivos/File/Oficio_Circular_Retomada_participacao_durante_a_pandemia.pdf>.   Acessado   em:   30   ago.   
2021.   
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com  perguntas  feitas  diretamente  pelas  pessoas  presentes  com  a  possibilidade  de  debate  e  da  dinâmica  do                  
contraditório,   dessa   forma   que   está   ocorrendo   não   garante   a   participação   popular.   
(6)    Por   último   o   ofício   circular   005/2021   do   CAOP-MAHU   prevê   na   medida   9   
(7)   Foi  mencionado  pelo  Coronel  Prates  em  sua  apresentação  que  a  ACINFAZ  fez  sugestões  para  o  Plano  de                    
Mobilidade  Urbana,  quando  foi  oportunizada  a  possibilidade  de  sugestão  da  sociedade  civil  organizada  e  da  População                  
como   um   todo?   

Resposta:   

(1)   A  convocação  destas  Audiências  Públicas  atenderam  o  disposto  nos  Arts.  40,  §4º,  inciso  I  a  III  e  43,  II,  da  Lei                        
10.257/2001  ,  assim  como  o  estipulado  pelo  Plano  Diretor  Vigente  de  Fazenda  Rio  Grande  (2006),  tendo  sido  realizada                   1

ampla  divulgação,  seja  em  jornais  de  circulação  metropolitana  e  local,  bem  como  demais  meios  de  comunicação  de                   
massa  oficiais  (redes  sociais)  do  município;  também  a  luz  da  recomendação  da  Resolução  númeroº  25/2005  do                  
Conselho  das  Cidades  (ConCidades/BR)  ,  conforme  pode  ser  observado  no  (Anexo  01  -  Publicações  Oficiais  na  mídia  e                   2

Canais  de  Comunicação  da  Prefeitura  Municipal  de  Fazenda  Rio  Grande  -  Jornal:  A  Semana  de  23  de  julho  de  2021,  Ed.                       
693;  Facebook;  Instagram  e  Flyer/  Convite).  Cumpre  informar  que  além  do  Edital  de  Convocação,  também  foi  publicado                   
na  íntegra  o  Regimento  Interno  destas  Audiências,  ambos  com  previedade  de  30  (trinta)  dias.   (2)   Entendemos  que  as                    
recomendações  emanadas  pela  Resolução  númeroº  25  do  MC  também  foram  atendidas,  em  especial  ao  que  tange  os                   
Arts.  3º,  4º,  5º,  6º,  7º  e  8º  do  referido  documento,  estando  expressos  no  Regimento  Interno  publicado  previamente,                    
conforme  já  mencionado,  especialmente,  seus  Arts.  1º,  4º,  6º,  8º,  9º,  10,  12,  15  e  16  (RI).   (2)  (3)   (4)   Com  relação  a  Nota                          
Técnica  númeroº  04,  de  10  de  junho  de  2020,  do  CAOP-MAHU  ,  que  versa  sobre  a  garantia  de  substancialidade  do                     3

processo  participativo  de  Planos  Diretores  Municipais;  este  foi  atualizado  pelas   recomendações  dispostas  no  Ofício                
Circular  númeroº  05,  de  09  de  junho  de  2021  ,  também  do  CAOP-MAHU,  prevendo  a  possibilidade  de  retomada  das                    4

atividades  de  participação  social  na  elaboração  ou  revisão  de  Planos  Diretores  Municipais  enquanto  perdurar  a                 
pandemia  de  COVID19.  Em  síntese,  o  Ofício  Circular  elenca  uma  série  de  medidas,  ações  e  precauções,  sobretudo  face                    
ao  cenário  de  pandemia  do  coronavírus,  afim  de  traçar  e  garantir  que  este  processo  participativo  e  a  gestão  democrática                     
sejam  garantidos  a  todos,  de  forma  segura  e  inclusiva,  devendo  entre  outros  desenvolver  meios  técnicos  e  metodologias                   
para  a  realização  de  eventos  híbridos  a  este  processo  participativo.  Novamente  entendemos,  conforme  disposto  no                 
Regimento  Interno  já  informado,  há  claramente  procedimentos  de  Participação  Híbridos  (presencial  e  virtual),  conforme                
disposto  no  Capítulo  IV  deste,  de  forma  a  assegurar  a  participação  de  todos  interessados,  seja  presencialmente,  seja  de                    
forma  remota.   (5)  (6)   Apesar  de  entendermos  e  respeitarmos  a  opinião  do  manifestante,  não  é  correto  afirmar  que  não                    
se  permite  a  participação  e/ou  manifestação  dos  presentes  nos  eventos  presenciais,  pois  mais  uma  vez,  conforme  os                   
protocolos  de  segurança  fito-sanitários  e  de  distanciamento  social  necessários  ao  processo,  ficou  estabelecido,  inclusive                
em  Regimento  Interno  (Arts.  6º,  IV;  7º,  II;  Capítulo  V  -  Da  Manifestação  Popular,  Arts.  16  a  18),  a  prefeitura  municipal  de                        
Fazenda  Rio  Grande  disciplinou  como  iriam  ocorrer  tais  participações,  que  a  fim  de  se  evitar  compartilhar  e  dividir                    
objetos,  tais  como  papéis,  canetas,  pranchetas,  microfones  e  afins,  optou  por  disponibilizar  equipe  de  técnicos  e  suporte,                   
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para  que  as  perguntas  e  manifestações  pudessem  ser  registradas  por  escrito  e  encaminhadas,  tanto  no  modo                  
presencial,  quanto  no  virtual,  seja  através  de  eMail,  WhatsApp,  chat  (bate  papo)  do  canal  do  Youtube,  como  em  espaço                     
próprio,  no  Centro  Multieventos,  para  que  as  manifestações  pudessem  ser  registradas,  com  auxílio  de  computadores  e                  
ferramentas,  nas  plataformas  de  apoio,  até  mesmo  a  quem,  por  ventura,  não  tivesse  disponíveis  celulares,                 
computadores  ou  outros  meios  (Artigo  17,  §3º).  Ademais,  mesmo  não  previsto  falas  e  manifestações  orais,  face  aos                   
protocolos  adotados,  o  Senhor  CARLOS  teve  sua  fala  garantida,  mesmo  face  ao  adiantado  da  hora  e  programação  da                    
Audiência,  tendo  sua  fala  sido  sintetizada  e  replicada  para  os  registros,  tanto  na  transmissão,  quanto  na  lavratura  da  Ata                     
desta  Audiência,  de  forma  a  garantir  e  registrar  suas  manifestações.   (6)   Sobre  os  registros,  manifestações  e                  
participações,  dispostos  no  item  9  do  Ofício  Circular  númeroº  05/2021,  comentado,  entendemos  que  o  confronto  de                  
ideias  e  amplo  debate  e  manifestação  foi  atendido,  tanto  é  que  conforme  a  luz  das  leis,  regramentos  e  normativos                     
existentes,  foi  realizado  o  amplo  registro,  em  diversos  canais  e  formas,  estando  registrado  e  materializado  neste                  
documento,  transmissão  e  outros  que  tratam  da  memória  do  processo  participativo  e  gestão  democrática,  sendo                 
inclusive  respondido  todas  manifestações  e  perguntas,  conforme  estipulado  em  Regimento  Interno  próprio  (Arts.  6º,  IV;                 
7º,  II;  16;  17;  18  e  21).   (7)   Sempre,  durante  o  processo  de  elaboração  do  Plano  de  Mobilidades  Municipal  de  Fazenda                       
Rio   Grande,   respondido   pelo   próprio   Secretário   em   audiência,   como   pode   ser   visto   em   Ata.   

Obs.:   A   pergunta   foi   subdividida   em   partes,   destacadas   em   texto   azul    (1) ,   para   melhor   responder   a   manifestação.   

Manifestação   WA#4   -    [20:22,   25/08/2021]   

Nome   Completo:   

Everton   Luiz   

Bairro   em   que   reside:   

Nações   

WhatsApp:   

+55(43)988.198.060   

Pergunta:   

(1)    Boa   noite,   qual   sera   o   plano   diretor,   perante   a   preservação   ambiental.   
(2)    Só   pra   reforçar,   a   pergunta   é   referente,   a   ter   que   haver   desmatamento   pra   ligar   vias,   e   construir   prédios   públicos?   

Resposta:   

(1)   Como  apresentado  em  audiência  pública,  na  sessão  do  Plano  Diretor,  queremos  elevar  a  qualidade  de  vida  da                    
população  como  um  todo;  orientando  o  crescimento  e  as  condições  de  apropriação  dos  espaços  pelos  diversos  setores                   
e  atividades;  criando  condições  para  o  crescimento  harmônico  dos  espaços  urbano  e  rural.  Nesse  sentido  os  aspectos                   
ambientais,  assim  como  a  preservação  ambiental,  devem  ser  observados  e  fortalecidos,  sensibilizando  a  sociedade  para                 
a  responsabilidade  em  relação  ao  desenvolvimento  sustentável,  por  exemplo.   (2)   A  legislação  ambiental  vigente  no                 
Brasil  permite,  sob  certas  condições  e  preceitos,  eventual  intervenção,  inclusive  em  Áreas  de  Preservação  Permanente                 
(APPs),  para  intervenções  e  implementações  de  infraestruturas  e  serviços,  desde  que  sejam  de  interesse  público,                 
coletivo  e  atendam  todos  os  procedimentos  ambientais  e  de  licenciamentos  vigentes.  Dependendo  do  grau  de  proteção                  
ou  conservação  ambiental,  eventualmente,  edifícios  públicos  podem  ser  previstos  e  implantados  em  situações               
específicas,  contudo,  em  áreas  de  preservação  permanente,  tal  situação  é  quase  que  nula.  Ou  seja,  há  de  se  estudar,                     
caso  a  caso,  a  situação,  para  verificar  a  real  possibilidade  de  se  ocupar  ou  implementar  edificações  e  infraestruturas.                    
Tais  apontamentos  poderão,  no  momento  oportuno,  serem  indicados  e  explicitados,  de  forma  a  balizar  eventuais                 
tomadas   de   decisões   e   definição   de   políticas   e   diretrizes   de   desenvolvimento   harmônico   e   sustentável.   

Obs.:   A   pergunta   foi   subdividida   em   partes,   destacadas   em   texto   azul    (1) ,   para   melhor   responder   a   manifestação.   
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Manifestação   WA#5   -    [20:59,   25/08/2021]   +55   41   9816-6024   Rutierre   Coutinho   

Nome   Completo:   

Rutierre   Coutinho   

Bairro   em   que   reside:   

Não   informado   

WhatsApp:   

+55(41)998.166.024   

Pergunta:   

Tenho   três   questionamentos   em   relação   a   participação   democrática   da   sociedade   civil.   
(1)    Qual   foi   o   critério   de   escolha   das   entidades   inscritas?   
(2)    Por   qual   canal,   formulário   ou   secretaria   as   entidades   interessadas   deveriam   fazer   essa   inscrição?   
(3)   Qual  documento  constava  a  convocação  da  sociedade  civil  e  onde  foi  divulgada  (Site  oficial,  Facebook,  Instagram                   
etc)?   

Resposta:   

(1)   Seguimos  as  diretrizes  e  recomendações  da  Resolução  númeroº  25/2005  do  Ministério  das  Cidades,  bem  como  o                   
disposto  na  Lei  do  Estatuto  da  Cidade  e  Lei  do  Plano  Diretor  Municipal  de  Fazenda  Rio  Grande.   (2)   Conforme  Edital  e                       
Regimento  Interno  previamente  publicados,  através  dos  diversos  meios  e  canais  de  comunicação  disponibilizados  pela                
Prefeitura  Municipal  de  Fazenda  Rio  Grande  (eMail   audienciapublica@fazendariogrande.pr.gov.br ;  WhatApp           
99134.7933;  Site  fazendariogrande.pr.gov.br;  Sede  da  Prefeitura  Municipal  de  Fazenda  Rio  Grande,  sito  à  Rua                
Jacarandá,  300,  centro,  CEP  83823-901;  Telefone  (41)3627-8500;  ou  pelo  contato  com  o  servidor,  Senhor  HIDEKI,  no                  
Tel.  (41)3627-8526).   (3)   O  Anexo  01  (Publicações  Oficiais  na  mídia  e  Canais  de  Comunicação  da  Prefeitura  Municipal  de                    
Fazenda  Rio  Grande  -  Jornal:  A  Semana  de  23  de  julho  de  2021,  Ed.  693;  Facebook;  Instagram  e  Flyer/  Convite)                      
apresenta   todos   esses   documentos   e   formatos   de   convocação   e   sensibilização   da   população.   

Obs.:   A   pergunta   foi   subdividida   em   partes,   destacadas   em   texto   azul    (1) ,   para   melhor   responder   a   manifestação.   

Manifestação    QR   Code #12   

eMail:   

rafaelcampaner@hotmail.com   

Nome   Completo:   

Rafael   Campaner   

Bairro   em   que   reside:   

Eucaliptos   

CPF:   

045.410.429-40   

WhatsApp:   
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+55(41)999.464.118   

Pergunta:   

Qual   é   o   projeto   de   uso   ocupação   de   solo   para   às   áreas   da   PUC   e   se   aumentará   a   área   urbana   do   Município?   

Resposta:   

Conforme  informado  durante  a  Audiência  Pública,  o  processo  de  revisão  do  Plano  Diretor  Municipal  está  sendo  lançado                   
à  comunidade  e  sociedade  civil,  que  face  à  pandemia  de  COVID19,  avançou-se  nos  trabalhos  internos,  seja  nos                   
levantamento  de  dados  ou  reuniões  e  leituras  técnicas;  e  que  agora  ocorrerão  as  Oficinas  Comunitárias,  que  contará                   
com  as  leituras  da  sociedade  e  comunidade  em  geral;  que  juntas  as  leituras  técnicas,  balizarão  as  tomadas  de  decisão                     
quanto  às  possíveis  propostas  ou  ajustes.  Estas  leituras,  que  serão  oportunizadas  futuramente  a  todos,  nesta  próxima                  
fase,  a  Fase  2  -  Avaliação  Temática  Integrada  (diagnóstico),  serão  trabalhadas  a  leitura  de  diagnóstico  da  sociedade  e                    
comunidade,  utilizando-se  a  metodologia  das  CDPs  (Condicionantes,  Deficiências  e  Potencialidades),  que  ocorrerão              
conforme  as  datas  e  locais  diversos,  com  este  propósito  de  diagnóstico,  fase  anterior  a  3ª  Fase  -  Diretrizes  e  Propostas                      
para  uma  Cidade  Sustentável.  Nesta  3ª  fase  estas  leituras  de  diagnóstico  subsidiarão  as  discussões  e  tomadas  de                   
decisão  sobre  as  propostas  e  futuras  ações  do  PDM.  Ou  seja,  como  o  processo  está  iniciando,  ainda  é  cedo  para  afirmar                       
se  haverá  aumento  da  área  urbana  municipal,  assim  como  qual  é  o  projeto  de  uso  e  ocupação  de  solo  de  quaisquer                       
áreas,  sejam  elas  da  PUCPR  ou  outra  no  município;  pois  o  processo  irá  nos  guiar  aos  cenários  construídos,                    
coletivamente,   entre   as   leituras   comunitária   e   técnica.   
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Replay do chat ao vivo v 

Alessand ro Lunelli Boa noite a todos' 

O Everton Luiz Boa noite 

G carol gama Boa noite! 

O Raquel Ecotécnica Boa noite! 

Mareio Medeiros Boa noite. 

Mareio Medeiros FRG tem muito potencial de ser 
uma das melhores cidades da região 
metropol itana de Curitiba 

• Maisa Marques boa noite 

Elaine Gomes Fazenda Rio Grande, vem 
crescendo, e se tornando uma execelente cidade 

Coutinho Coutinho Fazenda Rio Grande, tem 
potencia l sim! só precisa ter vereadores que 
traba lhem para que isso aconteça, junto ao 
executivo, e não o contrário. 

• Franciele Costa boa noite 

O Fatima tuzi Marculino boa noite! 

Joeeneya Cordeiro Boa noite 

regina belo Boa no ita, 

Mareio Medeiros inf- ente a desunião da 

Replay do chat ao vivo v 

o 
o 
o 

Adeildo Ribeiro Boa noite. Acompanhando 

Rafaela Sardá Parabéns pelo traba lho •• 

Coutinho Coutinho zanchi não perde a 
oportunidade de passar vergonha ;;; 

Mareio Medeiros uma canaleta simples na BR 
ligando a FRG A Curitiba tem muito mais 
poss ibil idade de se concret izar do que esse plano 
de estação subterrânea 

Carmem Moraes Boa noite 

C. Lambert Boa noite, eu r,z uma pergunta pelo 
formulário. Poderiam verifica r? 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO 
GRANDE 

Olá C. Lambert. Sua pergunta foi referente ao 
Plano Diretor ou ao Plano de Mobilidade? 

Rutierre Coutinho Tenho três quest ionamentos 
em relação a participação democrática da 
sociedade civil. 1- Qual foi o critério de escolha 
das ent idades inscritas? 

Rutierre Coutinho 2- Por qual cana l, formulário ou 
secretaria as entidades interessadas deveriam 
fazer essa inscrição? 

Rutierre Coutinho 3- Qual documento constava a 
convocação da sociedade civ il e onde foi 
divulgada (Site oficial, Facebook, lnstagram etc)? 

PREFEITURA DE 

FAZENDA 
RIO GRANDE 

Rep lay do chat ao vivo v 

Mareio Medeiros infel izmente a desunião da 
Câmara dos vereadores com o execut ivo só 
prejudica a sociedade. É como dizia i velho ditado: 
"na briga entre o mar e o rochedo, quem apanha é 
a ostra." 

regina belo Essa lista de técnicos do município 
está desatualizada. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO 
GRANDE 

Envie sua pergunta aqui no Youtube ou no 
WhatsApp 41 9 9134-7933 

João Pedro Sehmidt acompanhando! 

• Elias Beleo acompanhando 

8 Carlos Daniel Kravchyehyn Filho Boa noite. 

a 

Robinson Lima • 

Adei ldo Ribeiro Boa noite. Acompanhando 

Rafaela Sardá Para béns pelo trabalho •• 

Coutinho Coutinho zanch i não perde a 
oportunidade de passar vergonha ;;; 

Mareio Medeiros uma canaleta simp les na BR 
ligando a FRG A Cur-·t i em muito mais 
poss ibil idade de se tizar do que esse plano 
de estação subterrân 
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