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ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA DA REVISÃO DO PLANO DIRETOR
MUNICIPAL

Aos 28 dias do mês de novembro de 2018 às dezoito e trinta horas no Cine Teatro Antônio
Candido do Amaral em Rio Negro/ PR, o Excelentíssimo Senhor Vice Prefeito James
Karson Valério deu início à audiência pública dando as boas vindas a todos e fez uma
breve explanação sobre a importância da participação popular no andamento dos trabalhos
referentes a Revisão do Plano Diretor. Apresentou o arquiteto Osmani Vicente Junior que
representava que empresa Líder Engenharia e Gestão de Cidade LTDA ME que tomou a
palavra na sequência. O arquiteto Osmani primeiramente fez um breve relato das fases que
compõem a Revisão do Plano Diretor, da importância da participação da comunidade em
geral no processo e informou que o objetivo dessa terceira audiência é apresentar a
Terceira fase da Revisão do Plano Diretor Municipal, intitulada “Diretrizes e Propostas
para uma cidade sustentável”. Através de imagens e projeções, apresentou as alterações
com relação ao Reordenamento Territorial, à Qualificação Urbanística do Solo Urbano, o
Macrozoneamento Municipal e o Zoneamento. Apresentou também as Propostas para
garantir o direito a cidade sustentável, explanando os itens a serem verificados na etapa
subseqüente para a elaboração do Plano de Ação e Investimentos - PAI. Após a
apresentação o arquiteto Osmani abriu espaço para a fala dos presentes. Em que o Srs.
Marcello Olsen e Geovane de Lima, questionaram sobre a apresentação das propostas
concretas que serão realizadas no município, e solicitaram que as propostas elencadas na
primeira fase sejam incluídas nesta revisão. O Sr. Osmani retomou a palavra e explicou
que tais ações serão apresentadas na quarta fase, que inicia-se logo após esta audiência, e
que as primeiras ações que irão ocorrer serão realizadas no dia seguinte (29/11/2018). Os
participantes solicitaram que eles sejam convidados novamente para participar destas e
outras reuniões referentes a elaboração do PAI. Após isso, a Sra. Micheli Maclin Liebel
John, avisou os presentes que os volumes das primeiras etapas (Volume 1, 2 e 3)
encontram-se no site da prefeitura para visualização, bem como uma canal (email) para
receber sugestões da comunidade. E relembrou que os volumes la inseridos são versões
preliminares, e que a versão definitiva destes volumes serão inseridos no site logo após
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todas as alterações necessárias. Após o arquiteto Osmani esclareceu que todas as questões
levantadas e as propostas sugeridas serão analisadas e se necessário corrigidas e/ou
adaptadas, e posteriormente incluídas na próxima etapa. Foi definido também o
cronograma de ações referente a quarta etapa (etapa final) da elaboração da revisão do
Plano Diretor de Rio Negro – PR. Enfim o Sr. James encerrou a audiência pública
agradecendo a presença de todos os presentes e as sugestões que foram expostas. Eu,
Micheli Maclin Liebel John, redigi a presente ata.

