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3.2 

ATA DA SEGUNDA AUDIÊNCIA PÚBLICA 
 

Aos dezenove dias do mês de junho do ano de dois mil e seis, às dezoito horas e 

quarenta e cinco minutos, foi realizada a segunda Audiência Pública visando à 

elaboração do Plano Diretor de Ponta Grossa, nas dependências da Câmara 

Municipal de Ponta Grossa, sito a Avenida Visconde de Taunay, nº880 na Cidade de 

Ponta Grossa – Paraná, reuniram-se representantes de diversas entidades conforme 

lista de presença anexa a esta Ata. A reunião foi aberta pelo Mestre de Cerimônias 

Sr. Emanuel Penteado deu as boas vindas a todas, dizendo que o Governo 

Municipal reúne novamente nesta data, lideranças, entidades de classe, clubes de 

serviço, associação de moradores, sindicatos, pessoas físicas e jurídicas, a 

comunidade em geral, para acompanhar as exposições dos grupos de trabalho 

temáticos, que foram criados durante o processo de revisão e elaboração do Plano 

Diretor para Ponta Grossa e que irão apresentar seus trabalhos realizados, assim 

como mostrar suas diretrizes em suas respectivas áreas de atuação. Informa ainda 

que pastas com espaço para sugestões foram distribuídas na entrada desta 

Câmara Municipal, onde os presentes poderão inserir suas opiniões relacionadas 

aos temas que serão expostos, os quais estão divididos por grupos com tempo de 

apresentação de vinte minutos para cada um: 1- Grupo de Trabalho Meio 

Ambiente e Saneamento, cuja Coordenadora é a Sra. Margolaine Giacchini do 

Conselho Municipal de Meio Ambiente;2- Grupo de Desenvolvimento Agrícola e 

Rural, sendo Coordenador o Sr. Sérgio Antonio Sozim do Sindicato Rural; 3- Grupo 

Temático Sócio Econômico e Inclusão Social, sendo o Coordenador o Padre Ademir 

da Guia Santos da Mitra Diocesana de Ponta Grossa; 4- Grupo de Trabalho 

Urbanismo, Habitação Tributação Fiscal, que é coordenada pelo Sr. Roland Rutyna, 

o qual terá trinta minutos para sua apresentação, a saber: Sub-Grupo Código de 
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Obras e Posturas, Sub-Grupo Loteamento e Regularização Fundiária e Sub-Grupo 

Zoneamento e Uso do Solo: 5- Grupo de Mobilidade, Transporte e Trânsito, cujo 

coordenador é o Sr.Otto Ferreira de Assis Sampaio do Instituto dos Arquitetos do 

Brasil, e que terá vinte minutos para sua exposição. O Mestre de Cerimônias informa 

ainda que fazem parte da Coordenação Organizadora da Revisão e Elaboração 

do Plano Diretor pela Câmara Municipal, os seguintes vereadores: Eliel Polini – Vice-

Presidente, Gerveson Tramontim Silveira e Alessandro Lozza de Moraes. Na 

seqüência o Mestre de Cerimônias convida o Sr. José Ribamar Kruger- Secretário 

Municipal de Planejamento para fazer a abertura dessa Audiência Pública. O Sr. 

José Ribamar agradece a presença de todos, diz que essa Audiência consiste na 

apresentação das propostas dos grupos de trabalho e dá início a apresentação 

conforme esta seqüência: Meio Ambiente e Saneamente- Margolaine Giacchini, 

Desenvolvimento Agrícola e Rural- Sérgio Antônio Sozim, Sócio-Econômico e 

Inclusão social- Pe. Ademir da Guia, Urbanismo, Habitação e Tributação Fiscal 

sendo: Código de Posturas- Claudete Jaekel, Loteamentos e Regularização 

Fundiária- Patrícia Marrones de Jesus, Zoneamento e Uso do Solo- Silvia Contim, 

Mobilidade, Transporte e Trânsito – Otto Ferreira de Assis Sampaio.Informamos ainda 

as apresentações dos grupos acima citados estarão anexos a esta Ata. Após o 

Mestre de Cerimônias abriu espaço para perguntas dos presentes: Vereador 

Gerveson Tramontim, diz que é necessário realizar seminários para informar quais os 

instrumentos do Estatuto que podem ser utilizados para a solução dos problemas 

apresentados. O Sr. Edílson Gorte da Ong Planeta Azul parabeniza a todos pelo 

envolvimento dos grupos e sugere que o grupo IV avalie a questão do setor histórico 

da cidade, assim como um estudo específico para a utilização do Mercado 

Municipal como Casa do Ofício. A Sra. Andressa Liriane Jacobs do Grupo Fauna, 

registra que o tempo foi curto para a realização dos levantamentos, e sugere que 

dentre o setor turístico do Município seja levado em consideração a necessidade 

de ciclovias na cidade, diz ainda que é necessário incentivar aos pequenos 

produtores e também deve ser implantado um Projeto de planejamento família 

pensando na educação da população. O Sr. Paulo César do Grupo Fauna diz que 
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com relação ao grupo I a questão dos resíduos sólidos não foi contemplada. O Sr. 

Wilson Roberto Camargo – Morador do Parque Auto Estrada, sugere a criação de 

projetos para a construção de casas com dois ou mais pavimentos visando a 

melhor utilização dos lotes, sugere ainda que os guardas municipais de trânsito 

façam a orientação de trânsito em locais perigosos. O Sr. Marcos Facci diz que em 

nenhum momento ouviu falar sobre as motocicletas, diz ainda que Ponta Grossa 

possui uma quantidade grande desses veículos e se coloca a disposição para 

contribuir junto a elaboração do Plano Diretor. A seguir o Sr. José Ribamar agradece 

mais uma vez a presença e participação de todos que tem auxiliado nos 

diagnósticos e informa que demais sugestões podem ser encaminhadas a Prefeitura 

Municipal, Câmara Municipal e ACIPG. Às vinte e uma horas e quinze e minutos, a 

reunião foi encerrada e sem mais para a presente, encerro também esta ata que 

vai por mim assinada e demais presentes. 

 

 

                                                                                                                                                                         

   


