
4ª AUDIÊNCIA PÚBLICA DE REVISÃO DO PLANO DIRETOR DE QUATRO BARRAS

 

Local: Auditório da Secretaria Municipal de Educação

Data: 19/03/2020  

Horário: 19h00 - 20h40 

 

Objetivo geral: 

Submeter à apreciação dos participantes 

Municipal, gerando debate aberto, com contribuições e questionamentos sobre o 

conteúdo apresentado. 

 

Objetivos Específicos: 

I. Resgatar as etapas do processo, os prazos e o escop

indicar quais serão os próximos passos

II. Apresentar propostas para o Plano Diretor

III. Gerar debate aberto, com contribuições e questionamentos sobre o conteúdo 

apresentado; 

 

MEMÓRIA DA AUDIÊNCIA: 

No dia 19 de março de 20

realizada a quarta Audiência Pública da 

Quatro Barras, com o objetivo

principais propostas para o Plano 

apresentado. 

A audiência teve início às 19

Prefeitura Municipal de Quatro Barras no Facebook, em consonância ao exigido pelo art. 

3º do Decreto Estadual nº 4.2

enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente 

do Coronavírus - COVID-19. 

A Coordenadora da Revisão do Plano Diretor pela Prefeitura Municipal de Quatro 

4ª AUDIÊNCIA PÚBLICA DE REVISÃO DO PLANO DIRETOR DE QUATRO BARRAS

Auditório da Secretaria Municipal de Educação 

Submeter à apreciação dos participantes as principais propostas do Plano Diretor 

, gerando debate aberto, com contribuições e questionamentos sobre o 

Resgatar as etapas do processo, os prazos e o escopo da revisão do Plano Diretor e 

indicar quais serão os próximos passos; 

propostas para o Plano Diretor; 

Gerar debate aberto, com contribuições e questionamentos sobre o conteúdo 

 

o de 2020, no auditório daSecretaria Municipal de Educação

a Audiência Pública da Revisão do Plano Diretor Municipal (PDM) 

objetivo principal de submeter à apreciação dos participantes 

principais propostas para o Plano Diretor, gerando debate aberto sobre o conteúdo 

A audiência teve início às 19h00, com transmissão ao vivo através da página da 

Prefeitura Municipal de Quatro Barras no Facebook, em consonância ao exigido pelo art. 

3º do Decreto Estadual nº 4.230/2020, o qual dispõe sobre as medidas para 

enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente 

 

A Coordenadora da Revisão do Plano Diretor pela Prefeitura Municipal de Quatro 
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4ª AUDIÊNCIA PÚBLICA DE REVISÃO DO PLANO DIRETOR DE QUATRO BARRAS 

do Plano Diretor 

, gerando debate aberto, com contribuições e questionamentos sobre o 

o da revisão do Plano Diretor e 

Gerar debate aberto, com contribuições e questionamentos sobre o conteúdo 

aSecretaria Municipal de Educação, foi 

Municipal (PDM) de 

de submeter à apreciação dos participantes as 

Diretor, gerando debate aberto sobre o conteúdo 

transmissão ao vivo através da página da 

Prefeitura Municipal de Quatro Barras no Facebook, em consonância ao exigido pelo art. 

ispõe sobre as medidas para 

enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente 

A Coordenadora da Revisão do Plano Diretor pela Prefeitura Municipal de Quatro 



Barras, Mariana Annibelli, abriu a audiência saudando a todos os expectadores, 

apresentando o formato inovador da audiência por meio de transmissão ao vivo, 

preservando a saúde dos munícipes devido à crise pandêmica do novo Coronavírus e 

ressaltando a importância dos cidadãos

fez a leitura do regulamento completo da audiência. Finalizada esta leitura, foi passada a 

palavra ao prefeito Ângelo Andreatta, que abriu oficialmente a audiência, reforçando a 

importância do andamento dos tra

apresentado naquela noite e compartilhando seus votos para o futuro do município.

Na sequência, foi passada a palavra ao 

Executivo da Revisão do Plano Diretor, Gustavo T

virtuais e reforçou o modelo de transmissão proposto pela Prefeitura, acordado com a 

COMEC (Coordenação da Região Metropolitana de Curitiba), visando garantir o 

andamento dos trabalhos e a realização do evento público c

seguridade da população. Na sequência, divulgou que os conteúdos a serem 

apresentados encontram-se à disposição nos canais 

Taniguchi relembrou os conceitos básicos do Plano Diretor e as etapas já cumpridas d

processo de revisão, explanando sobre o arcabouço jurídico

chamada “institucionalização” do PDM. Comentou também sobre os eventos técnicos e 

participativos já realizados, desde abril de 2019, dentre Oficinas Técnicas, Oficinas 

Comunitárias, Audiências Públicas, levantamentos e visitas técnicas em campo e 

Reuniões Técnicas.  

Em seguida, Gustavo Taniguchi adiantou aos expectadores os componentes e os 

objetivos da institucionalização do Plano Diretor, detalhando cada uma das Minutas de

Leis e de Decretos em elaboração conjunta entre Consultoria e Prefeitura Municipal. 

Explanou também sobre o Sistema de Planejamento e Gestão do Plano Diretor e como 

este sistema orientará o processo de implementação do Plano Diretor, pelo Poder 

Executivo Municipal e pela população.

Em seguida, o arquiteto e urbanista membro da equipe técnica de consultoria, Juliano 

Giraldi, tomou a palavra para apresentar as propostas territoriais do Plano Diretor. 

Neste momento, explicou sobre a proposta de manutenção da 

perímetro urbano de Quatro Barras e sobre a proposta das Unidades Territoriais de 

Planejamento. A estruturação do reordenamento territorial, na forma do 

Macrozoneamento Municipal, contemplará Macrozonas e Eixos Estratégicos Turísticos 

Logísticos e Industriais, contemplando a reestruturação viária e paisagística de 

importantes vias da cidade e da área rural. Foram apresentadas as propostas para o 

belli, abriu a audiência saudando a todos os expectadores, 

apresentando o formato inovador da audiência por meio de transmissão ao vivo, 

preservando a saúde dos munícipes devido à crise pandêmica do novo Coronavírus e 

ressaltando a importância dos cidadãos manterem-se em suas residências. Em seguida, 

fez a leitura do regulamento completo da audiência. Finalizada esta leitura, foi passada a 

palavra ao prefeito Ângelo Andreatta, que abriu oficialmente a audiência, reforçando a 

importância do andamento dos trabalhos, adiantando a agenda e o conteúdo a ser 

apresentado naquela noite e compartilhando seus votos para o futuro do município.

Na sequência, foi passada a palavra ao Diretor Geral da URBTECTM 

Executivo da Revisão do Plano Diretor, Gustavo Taniguchi, que saudou os expectadores 

virtuais e reforçou o modelo de transmissão proposto pela Prefeitura, acordado com a 

COMEC (Coordenação da Região Metropolitana de Curitiba), visando garantir o 

andamento dos trabalhos e a realização do evento público com a devida participação e 

seguridade da população. Na sequência, divulgou que os conteúdos a serem 

se à disposição nos canais online da Prefeitura.

Taniguchi relembrou os conceitos básicos do Plano Diretor e as etapas já cumpridas d

processo de revisão, explanando sobre o arcabouço jurídico-legal que compreende a 

chamada “institucionalização” do PDM. Comentou também sobre os eventos técnicos e 

participativos já realizados, desde abril de 2019, dentre Oficinas Técnicas, Oficinas 

nitárias, Audiências Públicas, levantamentos e visitas técnicas em campo e 

Em seguida, Gustavo Taniguchi adiantou aos expectadores os componentes e os 

objetivos da institucionalização do Plano Diretor, detalhando cada uma das Minutas de

Leis e de Decretos em elaboração conjunta entre Consultoria e Prefeitura Municipal. 

Explanou também sobre o Sistema de Planejamento e Gestão do Plano Diretor e como 

este sistema orientará o processo de implementação do Plano Diretor, pelo Poder 

Municipal e pela população. 

Em seguida, o arquiteto e urbanista membro da equipe técnica de consultoria, Juliano 

Giraldi, tomou a palavra para apresentar as propostas territoriais do Plano Diretor. 

Neste momento, explicou sobre a proposta de manutenção da abrangência atual do 

perímetro urbano de Quatro Barras e sobre a proposta das Unidades Territoriais de 

Planejamento. A estruturação do reordenamento territorial, na forma do 

Macrozoneamento Municipal, contemplará Macrozonas e Eixos Estratégicos Turísticos 

Logísticos e Industriais, contemplando a reestruturação viária e paisagística de 

importantes vias da cidade e da área rural. Foram apresentadas as propostas para o 
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belli, abriu a audiência saudando a todos os expectadores, 

apresentando o formato inovador da audiência por meio de transmissão ao vivo, 

preservando a saúde dos munícipes devido à crise pandêmica do novo Coronavírus e 

se em suas residências. Em seguida, 

fez a leitura do regulamento completo da audiência. Finalizada esta leitura, foi passada a 

palavra ao prefeito Ângelo Andreatta, que abriu oficialmente a audiência, reforçando a 

balhos, adiantando a agenda e o conteúdo a ser 

apresentado naquela noite e compartilhando seus votos para o futuro do município. 

 e Coordenador 

aniguchi, que saudou os expectadores 

virtuais e reforçou o modelo de transmissão proposto pela Prefeitura, acordado com a 

COMEC (Coordenação da Região Metropolitana de Curitiba), visando garantir o 

om a devida participação e 

seguridade da população. Na sequência, divulgou que os conteúdos a serem 

. 

Taniguchi relembrou os conceitos básicos do Plano Diretor e as etapas já cumpridas do 

legal que compreende a 

chamada “institucionalização” do PDM. Comentou também sobre os eventos técnicos e 

participativos já realizados, desde abril de 2019, dentre Oficinas Técnicas, Oficinas 

nitárias, Audiências Públicas, levantamentos e visitas técnicas em campo e 

Em seguida, Gustavo Taniguchi adiantou aos expectadores os componentes e os 

objetivos da institucionalização do Plano Diretor, detalhando cada uma das Minutas de 

Leis e de Decretos em elaboração conjunta entre Consultoria e Prefeitura Municipal. 

Explanou também sobre o Sistema de Planejamento e Gestão do Plano Diretor e como 

este sistema orientará o processo de implementação do Plano Diretor, pelo Poder 

Em seguida, o arquiteto e urbanista membro da equipe técnica de consultoria, Juliano 

Giraldi, tomou a palavra para apresentar as propostas territoriais do Plano Diretor. 

abrangência atual do 

perímetro urbano de Quatro Barras e sobre a proposta das Unidades Territoriais de 

Planejamento. A estruturação do reordenamento territorial, na forma do 

Macrozoneamento Municipal, contemplará Macrozonas e Eixos Estratégicos Turísticos e 

Logísticos e Industriais, contemplando a reestruturação viária e paisagística de 

importantes vias da cidade e da área rural. Foram apresentadas as propostas para o 



Eixos Estratégicos da Av. Dom Pedro II, Av. 25 de Janeiro, Av. São Sebastião e Estrada da 

Graciosa. 

A proposta de reestruturação do sistema viário básicoque condiz com a revisão da 

hierarquia viária, envolveu a adequação ao sistema viário metropolitano, instituído pela 

COMEC, a revisão e adequação das vias classificadas conforme a legislação vi

inclusão das novas diretrizes viárias de conexão entre bairros do município para a 

melhoria da mobilidade da população.

O arquiteto explicou ainda que, considerando que 81% do perímetro urbano integra 

áreas com incidência dos zoneamentos estaduai

do Iraí e da UTP (Unidade Territorial de Planejamento) de Quatro Barras, os outros 19% 

do perímetro urbano são de autonomia do município para a destinação de usos e das 

formas de ocupação do solo deste espaço.

Finalizada a apresentação das propostas, o arquiteto lembrou que o conteúdo, de forma 

detalhada, está disponível no site da Prefeitura e convocou a população a participar com 

perguntas, contribuições e sugestões para o Plano Diretor, agradecendo a participação 

dos expectadores e abrindo a etapa de participação do evento. Os questionamentos 

foram lidos conforme o recebimento de participações por meio do envio de mensagens 

através do WhatsApp. 

Gustavo Taniguchi complementou que o vídeo da audiência estará disponível 

no canal da Prefeitura no Youtube, e que participações poderão ser enviadas nos 

posteriores ao evento no WhatsApp e, também, via e

momento. 

A primeira pergunta lida durante a transmissão da audiência foi en

Letícia Cordeiro, questionando se é prevista a implantação de ciclovia no Eixo 

Estratégico da Estrada da Graciosa. Juliano Giraldi respondeu que a ideia central é 

reconhecer o seu potencial turístico a partir das questões paisagístico

valorizando o valor histórico e mantendo as características históricas, estruturação 

econômica, atividades gastronômicas e de turismo de natureza, fortalecendo essas 

características. E complementou que sim, a ciclovia existente 

e que a ideia é reestruturá

dimensão para comportar o trânsito de pedestres também. Mariana Annibelli 

aproveitou para questionar a questão histórica, se essa estruturação não fere o 

patrimônio histórico. Juliano Giraldi respondeu que o projeto prevê melhorias nas faixas 

já existentes, sem alterar o traçado original e a caixa da estrada.

Eixos Estratégicos da Av. Dom Pedro II, Av. 25 de Janeiro, Av. São Sebastião e Estrada da 

A proposta de reestruturação do sistema viário básicoque condiz com a revisão da 

hierarquia viária, envolveu a adequação ao sistema viário metropolitano, instituído pela 

COMEC, a revisão e adequação das vias classificadas conforme a legislação vi

inclusão das novas diretrizes viárias de conexão entre bairros do município para a 

melhoria da mobilidade da população. 

O arquiteto explicou ainda que, considerando que 81% do perímetro urbano integra 

áreas com incidência dos zoneamentos estaduais da APA (Área de Proteção Ambiental) 

do Iraí e da UTP (Unidade Territorial de Planejamento) de Quatro Barras, os outros 19% 

do perímetro urbano são de autonomia do município para a destinação de usos e das 

formas de ocupação do solo deste espaço. 

da a apresentação das propostas, o arquiteto lembrou que o conteúdo, de forma 

detalhada, está disponível no site da Prefeitura e convocou a população a participar com 

perguntas, contribuições e sugestões para o Plano Diretor, agradecendo a participação 

expectadores e abrindo a etapa de participação do evento. Os questionamentos 

foram lidos conforme o recebimento de participações por meio do envio de mensagens 

Gustavo Taniguchi complementou que o vídeo da audiência estará disponível 

no canal da Prefeitura no Youtube, e que participações poderão ser enviadas nos 

ao evento no WhatsApp e, também, via e-mail do Plano Diretor, a qualquer 

A primeira pergunta lida durante a transmissão da audiência foi enviada por Bruna 

Letícia Cordeiro, questionando se é prevista a implantação de ciclovia no Eixo 

Estratégico da Estrada da Graciosa. Juliano Giraldi respondeu que a ideia central é 

reconhecer o seu potencial turístico a partir das questões paisagístico

valorizando o valor histórico e mantendo as características históricas, estruturação 

econômica, atividades gastronômicas e de turismo de natureza, fortalecendo essas 

características. E complementou que sim, a ciclovia existente possui pontos degrada

e que a ideia é reestruturá-la para fortalecer o turismo ciclístico e aumentar sua 

dimensão para comportar o trânsito de pedestres também. Mariana Annibelli 

aproveitou para questionar a questão histórica, se essa estruturação não fere o 

órico. Juliano Giraldi respondeu que o projeto prevê melhorias nas faixas 

já existentes, sem alterar o traçado original e a caixa da estrada. 
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Eixos Estratégicos da Av. Dom Pedro II, Av. 25 de Janeiro, Av. São Sebastião e Estrada da 

A proposta de reestruturação do sistema viário básicoque condiz com a revisão da 

hierarquia viária, envolveu a adequação ao sistema viário metropolitano, instituído pela 

COMEC, a revisão e adequação das vias classificadas conforme a legislação vigente e a 

inclusão das novas diretrizes viárias de conexão entre bairros do município para a 

O arquiteto explicou ainda que, considerando que 81% do perímetro urbano integra 

s da APA (Área de Proteção Ambiental) 

do Iraí e da UTP (Unidade Territorial de Planejamento) de Quatro Barras, os outros 19% 

do perímetro urbano são de autonomia do município para a destinação de usos e das 

da a apresentação das propostas, o arquiteto lembrou que o conteúdo, de forma 

detalhada, está disponível no site da Prefeitura e convocou a população a participar com 

perguntas, contribuições e sugestões para o Plano Diretor, agradecendo a participação 

expectadores e abrindo a etapa de participação do evento. Os questionamentos 

foram lidos conforme o recebimento de participações por meio do envio de mensagens 

Gustavo Taniguchi complementou que o vídeo da audiência estará disponível na íntegra 

no canal da Prefeitura no Youtube, e que participações poderão ser enviadas nos dias 

mail do Plano Diretor, a qualquer 

viada por Bruna 

Letícia Cordeiro, questionando se é prevista a implantação de ciclovia no Eixo 

Estratégico da Estrada da Graciosa. Juliano Giraldi respondeu que a ideia central é 

reconhecer o seu potencial turístico a partir das questões paisagístico-ambientais, 

valorizando o valor histórico e mantendo as características históricas, estruturação 

econômica, atividades gastronômicas e de turismo de natureza, fortalecendo essas 

pontos degradados 

la para fortalecer o turismo ciclístico e aumentar sua 

dimensão para comportar o trânsito de pedestres também. Mariana Annibelli 

aproveitou para questionar a questão histórica, se essa estruturação não fere o 

órico. Juliano Giraldi respondeu que o projeto prevê melhorias nas faixas 



A segunda pergunta, de um expectador que não se identificou, questionou sobre a área 

mínima de apartamentos, que a

apenas um quarto. Juliano Giraldi respondeu que esta questão está sendo revisada no 

Código de Obras e Edificações do município e que a área mínima vigente pelo Código é 

de 60m², considerada bastante gra

que isso será alterado em função da atualização e revisão da legislação urbanística, para 

viabilizar produtos imobiliários acessíveis e condizentes com o mercado da construção 

civil atual. 

Em seguida, Gustavo Taniguchi mencionou outras duas contribuições questionando a 

forma de transmissão da audiência. Taniguchi explicou que estavam sendo utilizados os 

recursos disponíveis diante da situação presente naquele momento e que a audiência 

estava sendo transmitida ao vivo também pelo Facebook, após algumas reclamações 

com relação à transmissão via Youtube, aproveitando para reforçar que os vídeos serão 

mantidos à disposição nas plataformas digitais após o evento.

Finalizadas as participações ao vivo, Gustavo Taniguc

todos e convidou-os para a Conferência Municipal da Cidade, ainda sem data definida 

para realização devido aos acontecimentos recentes, mas, ressaltou a importância da 

participação pública neste evento que encerrará a revisão

Por fim, Mariana Annibelli agradeceu novamente aos expectadores, à equipe técnica da 

Prefeitura que viabilizou a transmissão e ressaltou que estarão abertos a todos as 

perguntas e respostas que forem enviadas, para avançarmos no processo

Plano Diretor. Reforçou, mais uma vez, que o vídeo completo do evento estará à 

disposição na página da Prefeitura e nos canais disponíveis nas redes sociais, divulgando 

o número de WhatsApp para envio das perguntas e contribuições, declarand

audiência encerrada. 

A segunda pergunta, de um expectador que não se identificou, questionou sobre a área 

mínima de apartamentos, que atualmente inviabiliza a construção de apartamentos de 

apenas um quarto. Juliano Giraldi respondeu que esta questão está sendo revisada no 

Código de Obras e Edificações do município e que a área mínima vigente pelo Código é 

de 60m², considerada bastante grande para um padrão mínimo. O arquiteto explicou 

que isso será alterado em função da atualização e revisão da legislação urbanística, para 

viabilizar produtos imobiliários acessíveis e condizentes com o mercado da construção 

Taniguchi mencionou outras duas contribuições questionando a 

forma de transmissão da audiência. Taniguchi explicou que estavam sendo utilizados os 

recursos disponíveis diante da situação presente naquele momento e que a audiência 

ao vivo também pelo Facebook, após algumas reclamações 

com relação à transmissão via Youtube, aproveitando para reforçar que os vídeos serão 

mantidos à disposição nas plataformas digitais após o evento. 

Finalizadas as participações ao vivo, Gustavo Taniguchi agradeceu a participação de 

os para a Conferência Municipal da Cidade, ainda sem data definida 

para realização devido aos acontecimentos recentes, mas, ressaltou a importância da 

participação pública neste evento que encerrará a revisão do Plano Diretor.

Por fim, Mariana Annibelli agradeceu novamente aos expectadores, à equipe técnica da 

Prefeitura que viabilizou a transmissão e ressaltou que estarão abertos a todos as 

perguntas e respostas que forem enviadas, para avançarmos no processo

Plano Diretor. Reforçou, mais uma vez, que o vídeo completo do evento estará à 

disposição na página da Prefeitura e nos canais disponíveis nas redes sociais, divulgando 

o número de WhatsApp para envio das perguntas e contribuições, declarand
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A segunda pergunta, de um expectador que não se identificou, questionou sobre a área 

tualmente inviabiliza a construção de apartamentos de 

apenas um quarto. Juliano Giraldi respondeu que esta questão está sendo revisada no 

Código de Obras e Edificações do município e que a área mínima vigente pelo Código é 

nde para um padrão mínimo. O arquiteto explicou 

que isso será alterado em função da atualização e revisão da legislação urbanística, para 

viabilizar produtos imobiliários acessíveis e condizentes com o mercado da construção 

Taniguchi mencionou outras duas contribuições questionando a 

forma de transmissão da audiência. Taniguchi explicou que estavam sendo utilizados os 

recursos disponíveis diante da situação presente naquele momento e que a audiência 

ao vivo também pelo Facebook, após algumas reclamações 

com relação à transmissão via Youtube, aproveitando para reforçar que os vídeos serão 

hi agradeceu a participação de 

os para a Conferência Municipal da Cidade, ainda sem data definida 

para realização devido aos acontecimentos recentes, mas, ressaltou a importância da 

do Plano Diretor. 

Por fim, Mariana Annibelli agradeceu novamente aos expectadores, à equipe técnica da 

Prefeitura que viabilizou a transmissão e ressaltou que estarão abertos a todos as 

perguntas e respostas que forem enviadas, para avançarmos no processo de revisão do 

Plano Diretor. Reforçou, mais uma vez, que o vídeo completo do evento estará à 

disposição na página da Prefeitura e nos canais disponíveis nas redes sociais, divulgando 

o número de WhatsApp para envio das perguntas e contribuições, declarando assim, a 



 

4ª AUDIÊNCIA PÚBLICA 

MEIO DE COMUNICAÇÃO: What

1. Nome: Bruna Letícia Cordeiro

Contato: (41) 9.9908 - 2786 

 

Pergunta: 

Oi, meu nome é Bruna Leticia e eu tenho uma dúvida.No eixo estratégico da estrada da 

graciosa.Não terá a implementação de ciclovia? Tendo em vista que este é um ponto 

potencial turístico e os ciclistas já fazem o uso 

 

Resposta: 

Tendo em vista a frequente circulação de ciclistas e da realização de eventos 

relacionados a esta prática na Estrada da Graciosa, juntamente de sua importância 

histórica e potencial turístico, o Eixo da Gr

reestruturação viária e paisagística

Estrada por meio da vegetação e pavimentação

potencialização econômica 

compartilhada. É proposta a inclusão de uma faixa de ciclovia em cada um dos lados da 

caixa viária, conforme ilustra o desenho abaixo.A “

desenho, constitui uma faixa de circulação tanto para pedestres,

qual deverá conter, no mínimo, 2,00m (dois metros) de largura.

Fonte: URBTECTM (2020). 

4ª AUDIÊNCIA PÚBLICA - CONTRIBUIÇÕES E PERGUNTAS

 

MEIO DE COMUNICAÇÃO: WhatsApp 

Bruna Letícia Cordeiro 

 

Oi, meu nome é Bruna Leticia e eu tenho uma dúvida.No eixo estratégico da estrada da 

graciosa.Não terá a implementação de ciclovia? Tendo em vista que este é um ponto 

potencial turístico e os ciclistas já fazem o uso da estrada.Seria de grande importância.

Tendo em vista a frequente circulação de ciclistas e da realização de eventos 

relacionados a esta prática na Estrada da Graciosa, juntamente de sua importância 

histórica e potencial turístico, o Eixo da Graciosa contará com um projeto de 

reestruturação viária e paisagística, resgatando de forma estratégica 

strada por meio da vegetação e pavimentação em pedra, juntamente com a 

 e turística, que inclui a previsão de uma faixa de 

É proposta a inclusão de uma faixa de ciclovia em cada um dos lados da 

caixa viária, conforme ilustra o desenho abaixo.A “calçada compartilhada

desenho, constitui uma faixa de circulação tanto para pedestres, quanto para ciclistas, a 

qual deverá conter, no mínimo, 2,00m (dois metros) de largura. 
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CONTRIBUIÇÕES E PERGUNTAS 

Oi, meu nome é Bruna Leticia e eu tenho uma dúvida.No eixo estratégico da estrada da 

graciosa.Não terá a implementação de ciclovia? Tendo em vista que este é um ponto 

da estrada.Seria de grande importância. 

Tendo em vista a frequente circulação de ciclistas e da realização de eventos 

relacionados a esta prática na Estrada da Graciosa, juntamente de sua importância 

aciosa contará com um projeto de 

égica a essência da 

juntamente com a 

faixa de ciclovia 

É proposta a inclusão de uma faixa de ciclovia em cada um dos lados da 

calçada compartilhada”, indicada no 

quanto para ciclistas, a 

 



 

2. Nome: Não identificado (a)

Contato: (41) 9.8815-5360 

 

Pergunta: 

Boa noite. 

Gostaria de saber se o novo pd vai alterar a área mínima de apart

a área mínima inviabiliza apartamentos menores, 1 quarto... Obrigada 

 

Resposta: 

O Código de Obras e Edificações integra o conjunto legislativo urbanístico do Plano 

Diretor Municipal e, portanto, está passando por revisão e atualização 

O Código de Obras vigente sofreu uma alteração pela Lei Complementar nº 01/2010, a 

qual alterou a área mínima útil dos apartamentos, regulamentando

(sessenta metros quadrados). Essa exigência de área mínima de fato inviabiliza 

apartamentos mais acessíveis.

A redação do Código será alterada e a proposta de artigo substitutivo é a seguinte:

“As unidades residenciais de edificações multifamiliares, verticais ou horizontais, serão 

compostas por, no mínimo, 1 (um) 

cozinha, e 1 (um) banheiro, com área total igual ou maior que

quadrados).”  

Os compartimentos das edificações serão classificados segundo a função preponderante 

neles exercida, que determinará seu dimension

ventilação e iluminação, a saber:

Compartimentos de permanência prolongada 

caracterizados como espaços habitáveis que demandam permanência confortável por 

tempo longo ou indeterminado, tai

lazer, ambientes de estudos, de trabalho, copas, cozinhas, áreas de serviço, lojas, salas 

comerciais e locais para reuniões. 

Compartimentos de permanência transitória 

temporário, caracterizados como espaços habitáveis que demandam permanência 

confortável por tempo determinado, tais como: vestíbulos, corredores, caixas de 

Não identificado (a) 

Gostaria de saber se o novo pd vai alterar a área mínima de apartamentos. Atualmente 

a área mínima inviabiliza apartamentos menores, 1 quarto... Obrigada  

O Código de Obras e Edificações integra o conjunto legislativo urbanístico do Plano 

Diretor Municipal e, portanto, está passando por revisão e atualização completas.

O Código de Obras vigente sofreu uma alteração pela Lei Complementar nº 01/2010, a 

qual alterou a área mínima útil dos apartamentos, regulamentando-

(sessenta metros quadrados). Essa exigência de área mínima de fato inviabiliza 

rtamentos mais acessíveis. 

A redação do Código será alterada e a proposta de artigo substitutivo é a seguinte:

“As unidades residenciais de edificações multifamiliares, verticais ou horizontais, serão 

compostas por, no mínimo, 1 (um) compartimento de permanência prolongada

cozinha, e 1 (um) banheiro, com área total igual ou maior que 30,00m² (trinta metros 

Os compartimentos das edificações serão classificados segundo a função preponderante 

neles exercida, que determinará seu dimensionamento mínimo e a necessidade de 

ventilação e iluminação, a saber: 

Compartimentos de permanência prolongada - compartimentos de uso constante, 

caracterizados como espaços habitáveis que demandam permanência confortável por 

tempo longo ou indeterminado, tais como: dormitórios, salas de estar, de jantar, de 

lazer, ambientes de estudos, de trabalho, copas, cozinhas, áreas de serviço, lojas, salas 

comerciais e locais para reuniões.  

Compartimentos de permanência transitória - compartimentos de uso ocasional e/o

temporário, caracterizados como espaços habitáveis que demandam permanência 

confortável por tempo determinado, tais como: vestíbulos, corredores, caixas de 
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amentos. Atualmente 

O Código de Obras e Edificações integra o conjunto legislativo urbanístico do Plano 

completas. 

O Código de Obras vigente sofreu uma alteração pela Lei Complementar nº 01/2010, a 

-a para 60,00m² 

(sessenta metros quadrados). Essa exigência de área mínima de fato inviabiliza 

A redação do Código será alterada e a proposta de artigo substitutivo é a seguinte: 

“As unidades residenciais de edificações multifamiliares, verticais ou horizontais, serão 

nência prolongada, além da 

30,00m² (trinta metros 

Os compartimentos das edificações serão classificados segundo a função preponderante 

amento mínimo e a necessidade de 

compartimentos de uso constante, 

caracterizados como espaços habitáveis que demandam permanência confortável por 

s como: dormitórios, salas de estar, de jantar, de 

lazer, ambientes de estudos, de trabalho, copas, cozinhas, áreas de serviço, lojas, salas 

compartimentos de uso ocasional e/ou 

temporário, caracterizados como espaços habitáveis que demandam permanência 

confortável por tempo determinado, tais como: vestíbulos, corredores, caixas de 



 

escadas, despensas e depósitos, vestiários e banheiros. Sótãos e porões quando 

devidamente dimensionados, iluminados e ventilados, poderão ser considerados como 

compartimentos de permanência 

Esta é uma proposta preliminar de texto para o Anteprojeto de Minuta de Código de 

Obras e Edificações Municipal, que ainda será encaminhada para aprova

COMEC e pela Câmara Municipal de Vereadores. Todo o conteúdo do Plano Diretor em 

elaboração será submetido às aprovações da COMEC e da Câmara. Diante disso, a 

importância da continuidade da participação e gestão popular do Plano Diretor junto à 

Câmara de Vereadores. 

 

3. Nome:Nicoly 

Contato: (41) 9.9829-1498 

 

Pergunta: 

Olá, me chamo Nicoly. Gostaria de saber se o plano diretor prevê algum tipo de 

incentivo à preservação/revitalização de prédios históricos, visto que várias edificações 

históricas já foram derrubadas, e também entram como incentivo turístico para a 

região. 

 

Resposta: 

No conjunto de propostas do Plano Diretor de Quatro Barras está sendo prevista a 

aplicação do instrumento urbanístico chamado Transferência do Potencial Construtivo, 

que permite a preservação de imóveis históricos e de áreas com relevância ambiental e 

paisagística.  

Com sua aplicação, os terrenos que possuem edifícios de interesse patrimonial 

histórico-cultural poderão ser preservados através do direcionamento (transferência) do 

potencial de construção deste terreno para outro terreno da cidade, desde que a 

edificação seja mantida. 

 

 

escadas, despensas e depósitos, vestiários e banheiros. Sótãos e porões quando 

onados, iluminados e ventilados, poderão ser considerados como 

compartimentos de permanência prolongada. 

Esta é uma proposta preliminar de texto para o Anteprojeto de Minuta de Código de 

Obras e Edificações Municipal, que ainda será encaminhada para aprova

COMEC e pela Câmara Municipal de Vereadores. Todo o conteúdo do Plano Diretor em 

elaboração será submetido às aprovações da COMEC e da Câmara. Diante disso, a 

importância da continuidade da participação e gestão popular do Plano Diretor junto à 

. Gostaria de saber se o plano diretor prevê algum tipo de 

incentivo à preservação/revitalização de prédios históricos, visto que várias edificações 

históricas já foram derrubadas, e também entram como incentivo turístico para a 

nto de propostas do Plano Diretor de Quatro Barras está sendo prevista a 

aplicação do instrumento urbanístico chamado Transferência do Potencial Construtivo, 

que permite a preservação de imóveis históricos e de áreas com relevância ambiental e 

Com sua aplicação, os terrenos que possuem edifícios de interesse patrimonial 

cultural poderão ser preservados através do direcionamento (transferência) do 

potencial de construção deste terreno para outro terreno da cidade, desde que a 
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escadas, despensas e depósitos, vestiários e banheiros. Sótãos e porões quando 

onados, iluminados e ventilados, poderão ser considerados como 

Esta é uma proposta preliminar de texto para o Anteprojeto de Minuta de Código de 

Obras e Edificações Municipal, que ainda será encaminhada para aprovação pela 

COMEC e pela Câmara Municipal de Vereadores. Todo o conteúdo do Plano Diretor em 

elaboração será submetido às aprovações da COMEC e da Câmara. Diante disso, a 

importância da continuidade da participação e gestão popular do Plano Diretor junto à 

. Gostaria de saber se o plano diretor prevê algum tipo de 

incentivo à preservação/revitalização de prédios históricos, visto que várias edificações 

históricas já foram derrubadas, e também entram como incentivo turístico para a 

nto de propostas do Plano Diretor de Quatro Barras está sendo prevista a 

aplicação do instrumento urbanístico chamado Transferência do Potencial Construtivo, 

que permite a preservação de imóveis históricos e de áreas com relevância ambiental e 

Com sua aplicação, os terrenos que possuem edifícios de interesse patrimonial 

cultural poderão ser preservados através do direcionamento (transferência) do 

potencial de construção deste terreno para outro terreno da cidade, desde que a 



 

MEIO DE COMUNICAÇÃO: Facebook

1. Nome: Vanderleia Canha

Pergunta:  

Quais locais foram contemplados enquanto patrimônio histórico?

 

Resposta: 

O Plano Diretor indica a realização de um Inventário Turístico como ação estratégica 

prioritária em seu Plano de Ações e Investimentos (PAI), visando a realização de um 

levantamento completo de todos os locais com potenciais turísticos, históricos e 

culturais existentes em Quatro Barras. Este inventário é o principal subsídio para a 

elaboração de um Plano Municipal Turístico.

Além disso, a proposta dos Eixos Estratégicos Turísticos incorpora e interliga grande 

parte dos caminhos históricos que passam pelo território municipal, como a própria 

Estrada da Graciosa e o Caminho do Itupava, os quais também s

recebimento de investimentos para melhorias em estruturação e paisagismo, para 

adequada exploração turística sem degradação ambiental ou patrimonial.

 

2. Nome: Vanderleia Canha

Pergunta:  

Gostaria de saber sobre a preservação do sítio

atrás da igreja são Sebastião no centro de Quatro Barras?

 

Resposta:  

O sítio arqueológico foi incorporado como uma ação estratégica e prioritária do Plano 

de Ação e Investimentos (PAI) deste Plano Diretor: 

“Desenvolver os projetos e implantar o Parque Baden

que engloba o sítio arqueológico (PR QB 01) existente em área urbana

explorar o potencial histórico

previstos.” 

 

MEIO DE COMUNICAÇÃO: Facebook 

Vanderleia Canha 

Quais locais foram contemplados enquanto patrimônio histórico? 

O Plano Diretor indica a realização de um Inventário Turístico como ação estratégica 

em seu Plano de Ações e Investimentos (PAI), visando a realização de um 

levantamento completo de todos os locais com potenciais turísticos, históricos e 

culturais existentes em Quatro Barras. Este inventário é o principal subsídio para a 

lano Municipal Turístico. 

Além disso, a proposta dos Eixos Estratégicos Turísticos incorpora e interliga grande 

parte dos caminhos históricos que passam pelo território municipal, como a própria 

Estrada da Graciosa e o Caminho do Itupava, os quais também são eixos prioritários ao 

recebimento de investimentos para melhorias em estruturação e paisagismo, para 

adequada exploração turística sem degradação ambiental ou patrimonial.

Vanderleia Canha 

Gostaria de saber sobre a preservação do sítio arqueológico do Iphan que fica no bairro 

atrás da igreja são Sebastião no centro de Quatro Barras? 

O sítio arqueológico foi incorporado como uma ação estratégica e prioritária do Plano 

de Ação e Investimentos (PAI) deste Plano Diretor:  

volver os projetos e implantar o Parque Baden-Powell e o Parque dos Tropeiros, 

que engloba o sítio arqueológico (PR QB 01) existente em área urbana

histórico-cultural deste sítio arqueológico, junto dos 
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O Plano Diretor indica a realização de um Inventário Turístico como ação estratégica 

em seu Plano de Ações e Investimentos (PAI), visando a realização de um 

levantamento completo de todos os locais com potenciais turísticos, históricos e 

culturais existentes em Quatro Barras. Este inventário é o principal subsídio para a 

Além disso, a proposta dos Eixos Estratégicos Turísticos incorpora e interliga grande 

parte dos caminhos históricos que passam pelo território municipal, como a própria 

ão eixos prioritários ao 

recebimento de investimentos para melhorias em estruturação e paisagismo, para 

adequada exploração turística sem degradação ambiental ou patrimonial. 

arqueológico do Iphan que fica no bairro 

O sítio arqueológico foi incorporado como uma ação estratégica e prioritária do Plano 

Powell e o Parque dos Tropeiros, 

que engloba o sítio arqueológico (PR QB 01) existente em área urbana. Objetiva-se 

os novos parques 



 

3. Nome: Andre Osorio Cassiano

Pergunta:  

Pergunto se na região da estrada da Graciosa próximo a 

parcelamento do solo será diminuído o tamanho mínimo.

 

Resposta: 

As ocupações ao longo de toda a extensão da Estrada da Graciosa em Quatr

que tenham acesso direto a esta via, devem atender aos parâmetros de usos e de 

parcelamento do solo vigentes pelo zoneamento econômico

Quatro Barras, que corresponde à Zona de Ocupação Orientada 6 (ZOO 6), cuja 

lote mínimo é de 3.000m² (três mil metros quadrados)

Já na região do Campininha, também incide o zoneamento econômico

de Quatro Barras e, neste caso, incide a Zona de Ocupação Orientada 7 (ZOO 7), cuja 

área do lote mínimo é de 2.000m² (dois mil 

Os zoneamentos estaduais vigentes no território de Quatro Barras, da APA do Iraí e da 

UTP de Quatro Barras, não serão alterados com a presente revisão do Plano Diretor 

Municipal.O procedimento legal oficial para a alteração dos 

envolve as seguintes etapas:

(1) Encaminhamento da proposta de alteração à Câmara de Apoio Técnico do Iraí (CAT 

Iraí) para emissão de parecer e avaliação;

(2) Encaminhamento da proposta ao Instituto das Águas do Paraná e ao Instituto Água e 

Terra (IAT), face ao enquadramento dos rios do Alto Iguaçu, pelo Comitê de Bacias 

do Alto Iguaçu e Afluentes do Ribeira (COALIAR), no que concerne às densidades de 

ocupação; 

(3) Encaminhamento da proposta à Câmara Técnica do Sistema Viário Metropolitano, 

para análise no que concerne à temática;

(4) Após emissão dos Pareceres Técnicos, o processo deve ser encaminhado para 

análise do Conselho Gestor dos Mananciais da Região Metropolitana de Curitiba 

(CGM-RMC), órgão de poder deliberativo;

(5) Com a aprovação das propostas

Diário Oficial; 

Andre Osorio Cassiano 

Pergunto se na região da estrada da Graciosa próximo a Caompininha se o 

parcelamento do solo será diminuído o tamanho mínimo. 

As ocupações ao longo de toda a extensão da Estrada da Graciosa em Quatr

que tenham acesso direto a esta via, devem atender aos parâmetros de usos e de 

parcelamento do solo vigentes pelo zoneamento econômico-ecológico da UTP de 

Quatro Barras, que corresponde à Zona de Ocupação Orientada 6 (ZOO 6), cuja 

nimo é de 3.000m² (três mil metros quadrados). 

Já na região do Campininha, também incide o zoneamento econômico-ecológico da UTP 

de Quatro Barras e, neste caso, incide a Zona de Ocupação Orientada 7 (ZOO 7), cuja 

área do lote mínimo é de 2.000m² (dois mil metros quadrados). 

Os zoneamentos estaduais vigentes no território de Quatro Barras, da APA do Iraí e da 

UTP de Quatro Barras, não serão alterados com a presente revisão do Plano Diretor 

Municipal.O procedimento legal oficial para a alteração dos zoneamentos estaduais 

envolve as seguintes etapas: 

Encaminhamento da proposta de alteração à Câmara de Apoio Técnico do Iraí (CAT 

Iraí) para emissão de parecer e avaliação; 

Encaminhamento da proposta ao Instituto das Águas do Paraná e ao Instituto Água e 

erra (IAT), face ao enquadramento dos rios do Alto Iguaçu, pelo Comitê de Bacias 

do Alto Iguaçu e Afluentes do Ribeira (COALIAR), no que concerne às densidades de 

Encaminhamento da proposta à Câmara Técnica do Sistema Viário Metropolitano, 

nálise no que concerne à temática; 

Após emissão dos Pareceres Técnicos, o processo deve ser encaminhado para 

análise do Conselho Gestor dos Mananciais da Região Metropolitana de Curitiba 

RMC), órgão de poder deliberativo; 

Com a aprovação das propostas pelo CGM-RMC, a resolução deve ser publicada em 
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ompininha se o 

As ocupações ao longo de toda a extensão da Estrada da Graciosa em Quatro Barras, 

que tenham acesso direto a esta via, devem atender aos parâmetros de usos e de 

ecológico da UTP de 

Quatro Barras, que corresponde à Zona de Ocupação Orientada 6 (ZOO 6), cuja área do 

ecológico da UTP 

de Quatro Barras e, neste caso, incide a Zona de Ocupação Orientada 7 (ZOO 7), cuja 

Os zoneamentos estaduais vigentes no território de Quatro Barras, da APA do Iraí e da 

UTP de Quatro Barras, não serão alterados com a presente revisão do Plano Diretor 

zoneamentos estaduais 

Encaminhamento da proposta de alteração à Câmara de Apoio Técnico do Iraí (CAT 

Encaminhamento da proposta ao Instituto das Águas do Paraná e ao Instituto Água e 

erra (IAT), face ao enquadramento dos rios do Alto Iguaçu, pelo Comitê de Bacias 

do Alto Iguaçu e Afluentes do Ribeira (COALIAR), no que concerne às densidades de 

Encaminhamento da proposta à Câmara Técnica do Sistema Viário Metropolitano, 

Após emissão dos Pareceres Técnicos, o processo deve ser encaminhado para 

análise do Conselho Gestor dos Mananciais da Região Metropolitana de Curitiba 

RMC, a resolução deve ser publicada em 



 

(6) Elaboração de nova minuta de Decreto Estadual e encaminhamento desta ao Chefe 

do Executivo Estadual para homologação;

(7) Elaboração das minutas da legislação municipal com base no Decreto Estadu

encaminhamento para a Câmara Municipal de Vereadores.

 

4. Nome: Gabriela Maluf 

Pergunta:  

Boa noite, gostaria de saber se o novo pd vai alterar a área mínima para apartamentos.

 

Resposta: 

Sim, a área mínima para apartamentos será revista. 

O Código de Obras e Edificações integra o conjunto legislativo urbanístico do Plano 

Diretor Municipal e, portanto, está passando por revisão e atualização completas.

O Código de Obras vigente sofreu uma alteração pela Lei Complementar nº 01/2010, a 

qual alterou a área mínima útil dos apartamentos, regulamentando

(sessenta metros quadrados). A redação do Código será alterada e a proposta de artigo 

substitutivo é a seguinte: 

“As unidades residenciais de edificações multifamiliares, verticais ou horizontais,

compostas por, no mínimo, 1 (um) 

cozinha, e 1 (um) banheiro, com área total igual ou maior que

quadrados).”  

Os compartimentos das edificações serão classificados segundo a funç

neles exercida, que determinará seu dimensionamento mínimo e a necessidade de 

ventilação e iluminação, a saber:

Compartimentos de permanência prolongada 

caracterizados como espaços habitáveis que demandam permanência confortável por 

tempo longo ou indeterminado, tais como: dormitórios, salas de estar, de jantar, de 

lazer, ambientes de estudos, de trabalho, copas, cozinhas,

comerciais e locais para reuniões. 

Compartimentos de permanência transitória 

temporário, caracterizados como espaços habitáveis que demandam permanência 

Elaboração de nova minuta de Decreto Estadual e encaminhamento desta ao Chefe 

do Executivo Estadual para homologação; 

Elaboração das minutas da legislação municipal com base no Decreto Estadu

encaminhamento para a Câmara Municipal de Vereadores. 

Gabriela Maluf  

Boa noite, gostaria de saber se o novo pd vai alterar a área mínima para apartamentos.

Sim, a área mínima para apartamentos será revista.  

bras e Edificações integra o conjunto legislativo urbanístico do Plano 

Diretor Municipal e, portanto, está passando por revisão e atualização completas.

O Código de Obras vigente sofreu uma alteração pela Lei Complementar nº 01/2010, a 

mínima útil dos apartamentos, regulamentando-

(sessenta metros quadrados). A redação do Código será alterada e a proposta de artigo 

“As unidades residenciais de edificações multifamiliares, verticais ou horizontais,

compostas por, no mínimo, 1 (um) compartimento de permanência prolongada

cozinha, e 1 (um) banheiro, com área total igual ou maior que 30,00m² (trinta metros 

Os compartimentos das edificações serão classificados segundo a função preponderante 

neles exercida, que determinará seu dimensionamento mínimo e a necessidade de 

ventilação e iluminação, a saber: 

Compartimentos de permanência prolongada - compartimentos de uso constante, 

caracterizados como espaços habitáveis que demandam permanência confortável por 

tempo longo ou indeterminado, tais como: dormitórios, salas de estar, de jantar, de 

lazer, ambientes de estudos, de trabalho, copas, cozinhas, áreas de serviço, lojas, salas 

comerciais e locais para reuniões.  

Compartimentos de permanência transitória - compartimentos de uso ocasional e/ou 

temporário, caracterizados como espaços habitáveis que demandam permanência 

 
 

P á g i n a  | 10 

 

Elaboração de nova minuta de Decreto Estadual e encaminhamento desta ao Chefe 

Elaboração das minutas da legislação municipal com base no Decreto Estadual e 

Boa noite, gostaria de saber se o novo pd vai alterar a área mínima para apartamentos. 

bras e Edificações integra o conjunto legislativo urbanístico do Plano 

Diretor Municipal e, portanto, está passando por revisão e atualização completas. 

O Código de Obras vigente sofreu uma alteração pela Lei Complementar nº 01/2010, a 

-a para 60,00m² 

(sessenta metros quadrados). A redação do Código será alterada e a proposta de artigo 

“As unidades residenciais de edificações multifamiliares, verticais ou horizontais, serão 

compartimento de permanência prolongada, além da 

30,00m² (trinta metros 

ão preponderante 

neles exercida, que determinará seu dimensionamento mínimo e a necessidade de 

compartimentos de uso constante, 

caracterizados como espaços habitáveis que demandam permanência confortável por 

tempo longo ou indeterminado, tais como: dormitórios, salas de estar, de jantar, de 

áreas de serviço, lojas, salas 

compartimentos de uso ocasional e/ou 

temporário, caracterizados como espaços habitáveis que demandam permanência 



 

confortável por tempo determina

escadas, despensas e depósitos, vestiários e banheiros. Sótãos e porões quando 

devidamente dimensionados, iluminados e ventilados, poderão ser considerados como 

compartimentos de permanência 

Esta é uma proposta preliminar de texto para o Anteprojeto de Minuta de Código de 

Obras e Edificações Municipal, que ainda será encaminhada para aprovação pela 

COMEC e pela Câmara Municipal de Vereadores. Todo o conteúdo do Plano Diretor em 

elaboração será submetido às aprovações da COMEC e da Câmara. Diante disso, a 

importância da continuidade da participação e gestão popular do Plano Diretor junto à 

Câmara de Vereadores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

confortável por tempo determinado, tais como: vestíbulos, corredores, caixas de 

escadas, despensas e depósitos, vestiários e banheiros. Sótãos e porões quando 

devidamente dimensionados, iluminados e ventilados, poderão ser considerados como 

compartimentos de permanência prolongada. 

é uma proposta preliminar de texto para o Anteprojeto de Minuta de Código de 

Obras e Edificações Municipal, que ainda será encaminhada para aprovação pela 

COMEC e pela Câmara Municipal de Vereadores. Todo o conteúdo do Plano Diretor em 

metido às aprovações da COMEC e da Câmara. Diante disso, a 

importância da continuidade da participação e gestão popular do Plano Diretor junto à 
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do, tais como: vestíbulos, corredores, caixas de 

escadas, despensas e depósitos, vestiários e banheiros. Sótãos e porões quando 

devidamente dimensionados, iluminados e ventilados, poderão ser considerados como 

é uma proposta preliminar de texto para o Anteprojeto de Minuta de Código de 

Obras e Edificações Municipal, que ainda será encaminhada para aprovação pela 

COMEC e pela Câmara Municipal de Vereadores. Todo o conteúdo do Plano Diretor em 

metido às aprovações da COMEC e da Câmara. Diante disso, a 

importância da continuidade da participação e gestão popular do Plano Diretor junto à 



 

ANEXO I 

A seguir são apresentadas as imagens das contribuições via WhatsApp e Facebook, 

durante a Quarta Audiência Pública e ao longo dos oito dias subsequentes, conforme 

determina o Regulamento deste evento público. 

 

CONTRIBUIÇÕES ENVIADAS AO VIVO

 

 

 

 

 

A seguir são apresentadas as imagens das contribuições via WhatsApp e Facebook, 

durante a Quarta Audiência Pública e ao longo dos oito dias subsequentes, conforme 

determina o Regulamento deste evento público.  

AS AO VIVO 
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A seguir são apresentadas as imagens das contribuições via WhatsApp e Facebook, 

durante a Quarta Audiência Pública e ao longo dos oito dias subsequentes, conforme 

 



 

PERGUNTAS ENVIADAS APÓS O TÉRMINO DA TRA

 

COMENTÁRIOS ENVIADOS À PÁGINA OFICIAL DA PREFEITURA NO FACEBOOK

PÓS O TÉRMINO DA TRANSMISSÃO 

 

COMENTÁRIOS ENVIADOS À PÁGINA OFICIAL DA PREFEITURA NO FACEBOOK
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COMENTÁRIOS ENVIADOS À PÁGINA OFICIAL DA PREFEITURA NO FACEBOOK 
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ANEXO II  

Abaixo são apresentadas imagens onde é possível 

transmissão da Audiência através 

Quatro Barras.A imagem 01 traz a captura de tela produzida durante a Audiência 

Pública, onde visualiza-se 32 pessoas concomitantemente acompanhando este evento.

imagem 02 foi produzida no 8º dia subsequente à a

considerações populares) e demostra que 188 pessoas visualizaram este vídeo desde 

sua publicação. 

Imagem 01: 

Imagem 02: 

são apresentadas imagens onde é possível constatar a participação virtual 

da Audiência através do YouTube, no canal da Prefeitura Municipal de 

Quatro Barras.A imagem 01 traz a captura de tela produzida durante a Audiência 

se 32 pessoas concomitantemente acompanhando este evento.

imagem 02 foi produzida no 8º dia subsequente à audiência (prazo estipulado para as 

considerações populares) e demostra que 188 pessoas visualizaram este vídeo desde 
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a participação virtual da 

YouTube, no canal da Prefeitura Municipal de 

Quatro Barras.A imagem 01 traz a captura de tela produzida durante a Audiência 

se 32 pessoas concomitantemente acompanhando este evento.A 

udiência (prazo estipulado para as 

considerações populares) e demostra que 188 pessoas visualizaram este vídeo desde 

 



 

ANEXO III 

A seguir consta a apresentação utilizada na Quarta Audiência Pública de Quatro Barras. a apresentação utilizada na Quarta Audiência Pública de Quatro Barras. 
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a apresentação utilizada na Quarta Audiência Pública de Quatro Barras.  
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