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AAAPPPRRREEESSSEEENNNTTTAAAÇÇÇÃÃÃOOO   

O presente relatório cumpre as determinações estabelecidas no Termo de Referência do 

PARANACIDADE/SEDU, descrevendo de forma sucinta o processo participativo de elaboração do Plano Diretor 

Municipal de Rio Branco do Sul, conforme estabelecido no contrato de prestação de serviços n.º 019/2010, 

firmado entre a Prefeitura Municipal de Rio Branco do Sul e a empresa Ecotécnica Tecnologia e Consultoria 

Ltda, em conformidade com o Termo de Referência estabelecido pelo Serviço Social Autônomo 

PARANACIDADE. 

Neste volume constam as atividades realizadas pela equipe de consultoria em conjunto com a Equipe Técnica 

Municipal do PDM e a Comissão de Acompanhamento de Elaboração do Plano Diretor, contemplando as 05 

fases de elaboração do Plano Diretor Municipal e seus respectivos produtos (Termo de Referência do 

PARANACIDADE).  

Ainda, apresentam-se os processos participativos configurados por meio das diversas Reuniões, Oficinas de 

Capacitação e Audiências Públicas, seguindo as instruções do Estatuto da Cidade (Lei Federal nº 10.257/01) e 

Resolução nº 25 do Ministério das Cidades, de 18 de março de 2005. 
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RRREEELLLAAATTTÓÓÓRRRIIIOOO   000555   

O presente relatório busca registrar todo o processo de elaboração do Plano Diretor Municipal de Rio Branco do 

Sul foi subdividido em cinco etapas, que culminaram em 05 produtos, quais sejam:  

• Produto 01 - Plano de Trabalho;  

• Produto 02 - Avaliação Temática Integrada; 

• Produto 03 - Diretrizes e Proposições; 

• Produto 04A - Processo de Planejamento e Gestão Municipal e Produto 04B - Proposições para 

Legislação Básica; 

• Produto 05 - Plano de Ações e Investimentos. 

Em meio a essas etapas ocorreram diversas formas de participação popular, como: oficinas de capacitação, 

treinamentos, reuniões técnicas e audiências públicas, além da abertura de um canal de comunicação (via 

Prefeitura e consultora) para que cada cidadão pudesse dar sua contribuição ou reivindicação, participando de 

maneira ativa na construção do Plano Diretor Municipal de sua cidade. 

Na fase de elaboração do Produto 02 - Avaliação Temática Integrada, a participação da população e dos 

técnicos da Prefeitura foi de grande valia para a coleta de dados, principalmente pelo conhecimento que a 

comunidade tem do local e pôde repassar à consultora, o que possibilitou conciliar a leitura da comunidade 

(conhecimento prático), com a leitura técnica da equipe multidisciplinar da consultoria. 

Já na fase de elaboração do Produto 03 e Produto 04 a equipe técnica da consultora fez uso da realização de 

oficinas junto à Equipe Técnica do Município e membros da Comissão de Acompanhamento da Elaboração do 

PDM. Para o Produto 05 houve participação direta dos membros da Prefeitura no que se refere à realização da 

compatibilização das ações propostas com as ações constantes no Plano Plurianual (PPA). 
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FLUXOGRAMA DE ELABORAÇÃO DO PDM RIO BRANCO DO SUL 
Fonte: ECOTÉCNICA, 20011 

 

Durante o processo de elaboração do PDM, como já colocado acima, foram realizadas consultas populares por 

meio da realização de Audiências Públicas, dados estes apresentados de forma detalhada no corpo deste 

documento. 
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11..11  11ªª  RReeuunniiããoo  TTééccnniiccaa  

Em 09 de março de 2010, no período da manhã, ocorreu a assinatura oficial do Plano Diretor Municipal de Rio 

Branco do Sul. Estavam presentes alguns membros da Prefeitura Municipal como o então Prefeito Emerson 

Stresser, o Secretário de Planejamento, Araslei Cumin e o Secretário de Desenvolvimento Urbano, João Roberto 

Costa, além do deputado Kielse. 

Também estavam presentes membros do SEDU/PARANACIDADE, Sr. Geraldo Luiz Farias e Sr. Fernando 

Domingues Caetano, como também representantes da empresa vencedora da licitação de elaboração do PMD, 

Ecotécnica Tecnologia e Consultoria Ltda., Srta. Vanessa Boscaro Fernandes e Guilherme Messias, conforme 

registro fotográfico abaixo. 

Após algumas palavras do Deputado e Prefeito, os analistas do PARANACIDADE também colocaram a 

importância do início da elaboração do PDM. 

  

REGISTRO FOTOGRÁFICO DA ASSINATURA DO CONTRATO DE ELABORAÇÃO DO PDM DE RIO BRANCO DO SUL 

(09/04/2010) 

Fonte: Ecotécnica, 2010. 

  

11..22  11ªª  OOffiicciinnaa  ddee  CCaappaacciittaaççããoo  

Foi realizada a 1ª Oficina de Capacitação do Plano Diretor Municipal de Rio Branco do Sul – PR, no dia 23 de 

março de 2010, na sala de reuniões da Prefeitura Municipal com início às 9h 50 min. Estavam presentes o 

Prefeito Municipal e diversos integrantes das secretarias municipais, vereadores, supervisor do 

PARANACIDADE, equipe da SANEPAR (que está iniciando serviços no município) e equipe de arquitetos e 

urbanistas, entre outros profissionais, da consultoria ECOTÉCNICA, conforme lista de presença no Anexo 3.  
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A oficina foi iniciada com o pronunciamento da Secretária do Gabinete agradecendo a presença de todos os 

presentes afirmando a importância da elaboração do plano. O Prefeito ressaltou os agradecimentos passando a 

palavra a arquiteta Sandra Mayumi Nakamura da empresa Ecotécnica. 

A arquiteta discorreu sobre a importância da 1ª oficina e solicitou que todos se apresentassem brevemente. 

Após apresentação individual explicou o significado de um plano diretor e o porquê da sua necessidade. Em 

seguida prestou esclarecimentos acerca das equipes que constituirão o PDM, sendo afirmado que a equipe 

técnica da prefeitura já havia sido estabelecida havendo necessidade da constituição da Comissão de 

Acompanhamento de Elaboração do PDM, com a participação da Sociedade Civil. Explicou que as formas de 

participação ocorreriam por meio de audiências públicas realizadas em todo o processo de elaboração do plano. 

Foi ainda ressaltado que a Comissão de Acompanhamento mais tarde se tornaria o Conselho de 

Desenvolvimento Municipal.  

As etapas do PDM foram explicadas pela arquiteta como sendo: o primeiro Produto 01 referente ao Plano de 

Trabalho, o Produto 02 que compõe a Avaliação Temática Integrada, representando o diagnóstico geral do 

município abrangendo diversas áreas do conhecimento. Nesse momento o Sr. Carlos, um dos integrantes da 

oficina, afirmou que era preciso maior cuidado com as questões ambientais no município, bem como com a 

saúde pública, visto que as grandes empresas instaladas em Rio Branco do Sul não possuíam tal preocupação. 

Foi comentado ainda que o município apresenta problemas de titularidade de terras, ocupações irregulares em 

áreas de risco e lixão a céu aberto, inclusive agente causador de multa pelo Instituto Ambiental do Paraná (IAP). 

Quando mencionado os aspectos de educação, o Sr. Carlos comentou sobre um problema enfrentado, no qual 

os alunos recebiam transporte oferecido pela prefeitura municipal para estudar em Curitiba, e após formados, 

continuavam a trabalhar na capital paranaense, o que resultava em falta de mão-de-obra qualificada em Rio 

Branco do Sul. 

Posteriormente foram tratados aspectos de crescimento urbano e um dos vereadores presentes salientou a 

importância da participação de um representante da Votorantim no processo de elaboração do PDM, devido à 

representatividade do grupo no município. Outra observação feita pelo Sr. Carlos foi a passagem de caminhões 

que transportam madeira reflorestada, responsáveis pela danificação das estradas, e que não prestam nenhuma 

assistência. 

Quando iniciado o assunto sobre inadimplência em Rio Branco do Sul, o Sr. Costinha mencionou que o 

município apresentava aproximadamente 75% de inadimplência, valor considerado alto. Justificou que tal fato 

remetia a uma questão cultural, a ser mudada. Ainda, o Sr. Carlos comentou que existem áreas potenciais para 

ocupação dentro da sede urbana, porém essas são de propriedade de algumas famílias influentes. 

A questão habitacional também foi debatida como sendo bastante preocupante no município, sabe-se de alto 

déficit habitacional ainda não quantificado. 

O Produto 03 foi explicado que correspondia à definição das diretrizes e eixos para o desenvolvimento municipal, 

em conjunto com a ordenação do uso e ocupação do solo urbano e municipal, circulação, habitação, perímetro 
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urbano, normas e regulamentações e perímetro urbano. Foi observada a necessidade de ampliação de 

perímetro urbano, a ser considerado durante a elaboração do PDM.  

O Produto 04, relativo ao Planejamento e Gestão Ambiental e Proposição de Legislação Básica que propõem 

uma adequação da estrutura organizacional da prefeitura, organização do sistema de informações para o 

planejamento municipal e avaliação através dos principais indicadores. 

O último volume referente ao Produto 05 – Plano de Ação e Investimentos onde as proposições serão 

detalhadas com tabelas de custo e prazos de até 10 anos.  

Ao final da oficina foi lida em voz alta pela arquiteta Vanessa Fernandes, a Lista da Equipe Técnica Municipal 

criada pelo Decreto Municipal nº 3.811/2010 e distribuído aos integrantes uma cartilha explicativa sobre o PDM e 

detalhamento de todas as etapas mencionadas acima (Anexo 4). 

 Logo em seguida a Sra. Kátia, geóloga da SANEPAR, pronunciou-se afirmando que a mesma empresa estava 

se preparando para iniciar suas atividades no município, e que na quinta-feira, dia 1º de abril de 2010 haveria 

uma reunião com objetivo de traçar as condições de abastecimento atuais do município. 

A 1ª Oficina de Capacitação foi encerrada às 11h36min, na sala de reuniões da Prefeitura Municipal de Rio 

Branco do Sul o registro fotográfico pode ser observado abaixo. 

Os slides da apresentação constam no Anexo 5. 

  

  

REGISTRO FOTOGRÁFICO DA 1ª OFICINA DE CAPACITAÇÃO (23/03/2010) 
Fonte: Ecotécnica, 2010. 
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11..33  22ªª  OOffiicciinnaa  ddee  CCaappaacciittaaççããoo  

A 2ª Oficina de Capacitação foi realizada no dia 20 de abril de 2010, igualmente na sala de reuniões da 

Prefeitura Municipal e contou com a participação dos integrantes da Equipe Técnica Municipal e outras 

secretarias como administração, tributação e cadastro técnico, além dos membros da Ecotécnica, conforme lista 

de presença no Anexo 6. 

Seu início aconteceu às 10h30min, com a palavra da arquiteta e urbanista Vanessa que iniciou a apresentação.  

Foi feita uma breve explanação com recurso multimídia (datashow) sobre a importância da elaboração e da 

implementação do PDM e dos seguintes tópicos: 

 O que é Plano Diretor Municipal; 

 Etapas do PDM; 

 Formas de Participação. 

Em seguida foi iniciada uma dinâmica de grupo, com o intuito principal de identificar as Condicionantes, 

Deficiências e Potencialidades (CDPs) do município. Além de proporcionar a capacitação também teria a função 

de treinamento dos participantes, que consistiu na divisão dos componentes da Equipe Técnica Municipal em 

dois grupos, sendo que um grupo apontou as CDPs dos aspectos Institucionais e Sócio-Culturais do município. 

O outro grupo discutiu sobre os aspectos Físico-Ambientais, Territoriais, Infra-estrutura e Econômicos, utilizando-

se dos mesmos parâmetros mencionados anteriormente. Posteriormente os dois grupos se reuniram para uma 

leitura e debate das questões deficientes e potenciais, discutindo cada aspecto relacionado.  

A seguir estão as fotos da apresentação e da dinâmica realizada nessa 2ª Oficina, para um início de discussão 

técnica (leitura técnica). O Anexo 7 aponta os resultados obtidos pela dinâmica realizada.   
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REGISTRO FOTOGRÁFICO DA 2ª OFICINA DE CAPACITAÇÃO (20 DE ABRIL DE 2010) 
Fonte: Ecotécnica, 2010. 

  

11..44  11ªª  AAuuddiiêênncciiaa  PPúúbblliiccaa  

Em conformidade com o Termo de Referência estabelecido pelo PARANACIDADE, a 1ª Audiência Pública do 

Plano Diretor de Rio Branco do Sul ocorreu logo no início dos trabalhos, tendo como principais objetivos 

apresentar o plano à população a fim de se realizar uma leitura comunitária sobre a situação atual do município.  

O público participante foi bastante significativo, com várias entidades representativas no município, em especial 

o engenheiro da Votorantin, técnicos da SANEPAR, dentre outros, conforme lista de presença constante do 

Anexo 8. A ata e slides da apresentação constam dos Anexo 9 e Anexo 10, respectivamente e o registro 

fotográfico abaixo. A publicação da audiência em jornal oficial consta do Anexo 11, assim como sua posterior 

divulgação no site oficial do município. 

Ao término da explanação, foram distribuídos aos participantes “folders” explicativos sobre o Plano Diretor 

Municipal e as formas de participação da sociedade (Anexo 12) e teve então início a leitura comunitária, em que 

os participantes foram incitados a falar sobre os pontos fracos (deficiências) e fortes (potencialidades) do 

município, sendo cada apontamento transcrito em painéis por assistentes da consultoria (conforme Anexo 13). 
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Abriu-se também a palavra ao público para colocações e sugestões sobre o PDM. Por fim, procedeu-se a 

formação da equipe de Comissão de Acompanhamento de Elaboração do PDM, com espaço aberto as 

entidades interessadas em participar, as quais ficaram registradas. Deu-se também um prazo de 10 dias para 

demais interessados, os quais foram orientados em repassar os nomes ao coordenador municipal, Costinha, que 

ficou responsável pela criação do decreto. 

  

  

  

REGISTRO FOTOGRÁFICO DA 1ª AUDIÊNCIA PÚBLICA DO PDM. 
Fonte: Ecotécnica, 2010. 
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11..55  LLeevvaannttaammeennttoo  ddee  DDaaddooss  nnoo  MMuunniiccííppiioo  

1.5.1 Levantamento no Município 

No dia 09 de março de 2010, quando da assinatura do contrato de elaboração do PDM deu-se início ao processo 

de coletada de dados municipais por meio da aquisição da base cartográfica georreferenciada, disponibilizada 

pelo PARANACIDADE. Contudo, cabe enfatizar que a base da sede urbana não apresenta a altimetria e assim, 

a consultoria está tentando conseguir tal levantamento com outras fontes como Coordenação da Região 

Metropolitana (COMEC), entre outras. 

Estão sendo levantados dados junto às secretarias municipais, mediante entrega de um “check list” e órgãos 

associados, como a EMATER, dentre outros e realizada visita a campo em 23 de março para reconhecimento, 

inicialmente do território urbano, conforme registro fotográfico. 

A coleta de dados e informações seguiu aos temas a serem abordados na Avaliação Temática Integrada, sendo 

contatado representantes dos setores: administrativo, financeiro, tributário, legislativo, planejamento, urbanismo, 

obras, agricultura, meio ambiente, educação, saúde, cultura e lazer, ação social, entre outros. 

  

  

Fotos da 1ª visita a campo em 23 de março 

 

Em 20 de abril de 2010 foi realizada nova visita a campo na sede urbana, conforme registro fotográfico abaixo. A 

visita a área rural está agendada para dia 10 de maio. 
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Fotos da 2ª visita a campo em 20 de abril de 2010  

 

1.5.2 Levantamento de dados bibliográficos e aquisição de outras informações 

Estão sendo realizados levantamentos bibliográficos e sobre estudos existentes da região como a evolução 

histórica do município, aspectos físicos e biológicos do município e da região.  

Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Instituto Paranaense de Desenvolvimento 

Econômico e Social (IPARDES), Instituto Paranaense de Assistência Técnica e Extensão Rural (EMATER), 

Cooperativas, Associações dos Municípios, SEDU/PARANACIDADE, Conselho Nacional dos Municípios (CNM), 

Minerais do Paraná S.A. (MINEROPAR), COMEC e Instituto Ambiental do Paraná (IAP), dentre outros, também 

estão sendo considerados a fim de enriquecer as informações sobre o município. 

 

11..66  RReeuunniiããoo  PPúúbblliiccaa  ––  AAççuunngguuii  

A Reunião Pública aconteceu no dia 10 de maio de 2010 no colégio José Elias localizado no distrito de Açungui, 

no interior do município. Estavam presentes no evento cerca de 150 pessoas além de alguns membros da 

equipe Ecotécnica. Também presentes na ocasião estavam o coordenador municipal Sr. João Roberto Costa 

Rosa, o Sr. Ariel Ribeiro da Câmara Municipal e alguns integrantes da Secretaria da Agricultura. A divulgação da 

reunião ocorreu por meio dos professores do Colégio José Elias, solicitando que os alunos divulgassem o evento 
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aos pais, abrangendo assim o máximo de pessoas possível nas diversas localidades rurais de Rio Branco do 

Sul.  

A apresentação foi feita pelo arquiteto e urbanista Walter Gustavo Linzmayer da Ecotécnica, iniciando as 

explanações às 20h. O conteúdo da apresentação foi bastante semelhante à 1ª Audiência Pública realizada na 

sede urbana, visando apresentar o plano à população, suas etapas e conteúdos, a fim de se realizar uma leitura 

comunitária sobre a situação atual do município.  

Posteriormente, o arquiteto dá início a uma dinâmica com os ali presentes, indagando que apontem as principais 

deficiências e potencialidades do município e deixando em aberto para dúvidas e colocações pertinentes. 

A seguir o registro fotográfico do evento, seguido da tabela de Deficiências e Potencialidades diagnosticadas 

pelos participantes, sendo que a análise dessa síntese foi considerada na elaboração do P02 Avaliação 

Temática Integrada. O Anexo 14 apresenta o edital de publicação da Reunião Pública, o Anexo 15 a lista dos 

presentes na ocasião e o Anexo 16 apresenta o folder entregue aos participantes. 

  

  

REGISTRO FOTOGRÁFICO DA REUNIÃO PÚBLICA REALIZADA NO DISTRITO DE AÇUNGUI 
Fonte: Ecotécnica, 2010. 

 



PLANO DIRETOR MUNICIPAL

Município de Rio Branco do Sul – PR 
 

Dezembro / 2011 

 

RELATÓRIO EM ANDAMENTO P01 AO P05 

 

 

16 

  
 

11..77  22ªª  RReeuunniiããoo  TTééccnniiccaa  ––  CCOOMMEECC  

No dia 07 de maio de 2010, com o objetivo de agregar abordagens relacionadas ao planejamento da Região 

Metropolitana de Curitiba - RMC, e maiores esclarecimentos a respeito dos estudos realizados sobre o aspecto 

geológico da RMC, que abriga o Aqüífero Carste, parcialmente presente no território do município de Rio Branco 

do Sul e demais questões relevantes ao plano.  

A reunião ocorreu na sede da COMEC, estando presentes o coordenador municipal do PDM Sr. João Roberto 

Costa Rosa, integrantes da equipe Ecotécnica, a arquiteta e Coordenadora do Departamento de Planejamento 

Sra. Maria Luiza M. de Araújo e o geólogo e Diretor Técnico Sr. Gil Polidoro, ambos da COMEC. 

A reunião foi bastante relevante para a elaboração da P02 - Avaliação Temática Integrada, por subsidiar através 

do material fornecido pela instituição, maior esclarecimento a respeito da frágil situação ambiental em que se 

encontra o município em questão. A lista de presença da reunião encontra-se no Anexo 17. 

 

11..88  33ªª  OOffiicciinnaa  ddee  CCaappaacciittaaççããoo  

A 3ª Oficina de Capacitação foi realizada no dia 13 de setembro de 2010, ocorreu na sala de reuniões da 

Prefeitura Municipal e contou com a participação dos integrantes da Equipe Técnica Municipal e Comissão e 

outras secretarias como administração, tributação e cadastro técnico, defesa civil, além dos membros da 

Ecotécnica, conforme lista de presença no Anexo 18. 

Seu início aconteceu às 09h30min, com a palavra da arquiteta e urbanista Sandra Mayumi Nakamura que deu 

início à apresentação. 

 Foi feita uma breve explanação através do recurso multimídia (datashow) relembrando o que é o Plano e suas 

exigências legais de âmbito federal e estadual. Por conseguinte a arquiteta frisa a etapa atual do PDM, na 

eminência da 2º Audiência Pública sendo já entregue para a revisão o P02 – Avaliação Temática Integrada, em 

que se reforçou a importância da revisão por toda equipe municipal. 

Segue rapidamente com uma síntese do diagnóstico do município, em seus aspectos físicos e posteriormente a 

apresentação das principais deficiências e potencialidades observadas e apontadas pela equipe técnica da 

consultoria e através do resultado do processo participativo com a comunidade em geral. 

Após a compilação de informações, a arquiteta apresenta os principais eixos de desenvolvimento e algumas 

propostas relacionadas à expansão urbana e macrozoneamento municipal.  

Durante a oficina foram observadas algumas correções pontuais no volume entregue do P02 – Avaliação 

Temática Integrada, sendo constatado que um dos poços previstos para perfuração e abastecimento pela 

SANEPAR, que passa a atuar no município, talvez não apresente vazão satisfatória. O referido poço se situaria 

na região de Rancharia. 
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Para o andamento dos trabalhos ficou determinado um prazo máximo de revisão do volume entregue ao 

coordenador municipal para o dia 23 de setembro, para colocação de observações e correções do conteúdo 

entregue. A seguir está o registro fotográfico da ocasião. 

 

  

  

REGISTRO FOTOGRÁFICO DA 3ª OFICINA DE CAPACITAÇÃO (13 DE SETEMBRO DE 2010) 
Fonte: Ecotécnica, 2010. 

 

11..99  33ªª  RReeuunniiããoo  TTééccnniiccaa  ––  PPrreeffeeiittuurraa  MMuunniicciippaall  ddee  RRiioo  BBrraannccoo  ddoo  SSuull  

No dia 16 de Setembro de 2010, na sala de assessoria jurídica da Prefeitura Municipal de Rio Branco do Sul, às 

14h da tarde, foi realizada reunião entre a equipe da consultoria Ecotécnica e alguns membros da Equipe 

Técnica Municipal, estando presentes o assessor jurídico Sr. José Ari Nunes e o Sr. Leandro Petry, secretário do 

meio ambiente. Na ocasião o coordenador municipal e também secretário de desenvolvimento urbano Sr. João 

Roberto Costa Rosa não pode comparecer. 

O objetivo principal e foco da reunião foram relacionados ao direcionamento do crescimento urbano da sede 

urbana de Rio Branco do Sul, considerando sua alta fragilidade ambiental. Diante desta situação percebeu-se 

que os direcionamentos deste aspecto seriam enriquecidos através da participação da Votorantim nas reuniões, 

devido a sua importância dentro do município e para compatibilização de interesses e propostas para Rio Branco 
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do Sul.  Desde então, está se tentando marcar a reunião com a Votorantim, porém sem sucesso até a presente 

data. 

 

11..1100  22ªª  AAuuddiiêênncciiaa  PPúúbblliiccaa  

A 2º Audiência Pública do Plano Diretor de Rio Branco do Sul ocorreu no dia 16 de setembro de 2010, no Clube 

Rio Branquense localizado na Rua Coronel Carlos Pioli, 332. Estavam presentes na ocasião 133 pessoas, sendo 

que destes, havia representantes da equipe técnica municipal e o coordenador municipal Sr. João Roberto Costa 

Rosa, o arquiteto Fernando Domingues Caetano, Analista de Desenvolvimento Municipal do PARANACIDADE, 

integrantes de demais secretarias municipais, membros da equipe Ecotécnica e a comunidade residente em 

diversas regiões da sede urbana e da área rural. 

O Sr. José Ari Nunes da Assessoria Jurídica da prefeitura Municipal de Rio Branco do Sul pede a palavra para 

algumas considerações e em seguida o arquiteto Walter Gustavo Linzmayer da Ecotécnica Tecnologia e 

Consultoria Ltda. iniciou a apresentação às 19h45min. A apresentação e as etapas da audiência são 

constituídas de considerações sobre o Plano Diretor Municipal; levantamentos do diagnóstico do município; 

análise das condicionantes, deficiências e potencialidades; estabelecimento de eixos de desenvolvimento 

municipal e algumas diretrizes e por fim, discussão de propostas de desenvolvimento urbano e municipal. O 

edital de divulgação em diário oficial está no Anexo 19, seguido da lista de presença no Anexo 20. Os slides com 

o conteúdo abordado estão no Anexo 21 e por fim a ata da audiência e as questões levantadas pela comunidade 

seguem no Anexo 22. Abaixo o registro fotográfico do evento. 
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REGISTRO FOTOGRÁFICO DA 2ª AUDIÊNCIA PÚBLICA DO PDM (16/09/10). 
Fonte: Ecotécnica, 2010. 

 

11..1111  44ªª  RReeuunniiããoo  TTééccnniiccaa  

A 4ª Reunião Técnica do Plano Diretor de Rio Branco do Sul ocorreu no dia 24 de novembro de 2010.  

Na ocasião estavam presentes integrantes da Equipe Técnica Municipal, integrantes da Comissão de 

Acompanhamento do PDM, o Supervisor do Paranacidade Sr. Fernando Caetano e a equipe da consultoria 

Ecotécnica (Anexo 23).  

A apresentação foi iniciada pela arquiteta e urbanista Sandra Mayumi Nakamura às 9h30min, sendo colocadas 

em pauta as principais diretrizes e propostas estabelecidas para o município, baseado sempre em todas as 

discussões anteriores, decorrentes das oficinas e audiências anteriores, que iriam conformar o P03 – Diretrizes e 

proposições a ser entregue em volume impresso.  

Primeiramente, a arquiteta ressalta sobre os eixos estabelecidos para Rio Branco do Sul e para cada eixo, as 

diretrizes a serem cumpridas por ações específicas, tendo os presentes na reunião a oportunidade de analisá-las 

em cópias impressas. Em seguida inicia a explanação a respeito da proposta de Uso e Ocupação do Solo 

Municipal, onde foi ressaltado pelos presentes que seria interessante que os Corredores Turísticos propostos 

fossem estendidos para outras duas estradas que passam pelo Distrito de Açungui e pela Gruta da Lancinha. Já 

sobre a proposta de perímetro urbano, várias situações foram colocadas pela arquiteta, principalmente no que se 

refere à falta de áreas aptas à expansão dos limites da área urbana. Discutiu-se sobre a área denominada como 

Rancharia, que está localizada sobre um compartimento hidrogeológico de interesse de uso imediato pela 

SANEPAR. O ideal seria que fosse retirado do perímetro para o não comprometimento da qualidade da água e 

de segurança. Tal afirmação não foi aceita por todos ali presentes. Tratou-se ainda a respeito da região 

denominada Toquinhas, que seria outro vetor de crescimento para o município, por estar configurada como uma 

área mais segura para ocupação. O Perímetro foi ainda aumentado na porção sul da sede urbana, para 

comportar usos industriais futuros em área considerada de baixa fragilidade. 
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Para as proposições de Uso e Ocupação do Solo Urbano, a arquiteta explica que foram consideradas várias 

questões importantes, como o uso do solo atual, os níveis de consolidação das regiões, os compartimentos 

geológicos e hidrogeológicos de maior ou menor suscetibilidade física. Esclarece que para cada zona são 

definidos parâmetros de uso e ocupação específicos (taxa de permeabilidade, coeficiente de aproveitamento, 

número máximo de pavimentos, considerando sempre a condição de fragilidade e de risco da área urbana de 

Rio Branco do Sul). Complementa que se deve ter o máximo de cuidado para que sejam proibidas ocupações 

em áreas de APP, e que novos parcelamentos e edificações deverão apresentar laudo geológico-geotécnico.  

Em área demarcada como ZEIS na região da Mina Saivá, o representante da Votorantim na Comissão de 

Acompanhamento, Sr. Mauro Polli apontou a necessidade de apresentar maiores detalhes, pois a área apontada 

pertence atualmente à Votorantim. 

Por fim, foi apresentada a hierarquia das vias urbanas, onde as vias propostas para cada categoria foram 

destacadas, sendo que algumas sugestões foram feitas e o apontamento de nomes de vias a serem incluídas na 

hierarquia. A reunião foi encerrada às 11h35min, sendo os slides da apresentação inseridos no Anexo 24. 

  

  

  

REGISTRO FOTOGRÁFICO DA 4ª REUNIÃO TÉCNICA  
Fonte: Ecotécnica, 2010. 
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11..1122  55ªª  RReeuunniiããoo  TTééccnniiccaa  nnaa  VVoottoorraannttiimm  

No dia 17 de dezembro de 2010, realizou-se uma reunião no auditório da Votorantim, com o objetivo de agregar 

abordagens relacionadas ao Plano Diretor de Rio Branco do Sul. A necessidade dessa reunião foi apontada em 

reunião anterior, para que o PDM possa abranger de maneira mais esclarecida as principais questões de 

planejamento do município. A inegável representatividade da Votorantim e as suas relações diretas com a 

realidade de Rio Branco do Sul foram colocadas e discutidas.  

Estavam presentes na reunião representantes da Votorantim, o supervisor e representante do Paranacidade, 

integrantes da Equipe Técnica Municipal e da Equipe Técnica da Consultoria Ecotécnica (Anexo 25).  

 

 A arquiteta Sandra Mayumi Nakamura inicia a apresentação com explicações gerais a respeito do Plano Diretor 

Municipal de Rio Branco do Sul, das exigências legais de sua realização, suas etapas de elaboração e o 

resultado do Plano que origina diversas leis municipais. Em seguida apresenta as propostas de Uso                       

e Ocupação do Solo Municipal, Perímetro Urbano, Uso e Ocupação do Solo Urbano e Hierarquia das Vias. 

As discussões estiveram principalmente voltadas na inter-relação entre o município e a Votorantim, onde foram 

mencionadas por parte dos representantes da indústria, algumas das ações realizadas em contribuição social ao 

município. Surgiram discussões a respeito da área proposta para a localização da ZEIS, próxima à região 

denominada como Mina Saivá. Foi dito na reunião que se trata de uma área muito próxima à mina de exploração 

mineral da Votorantim, que acarretaria em risco as famílias que ali residirem. Há planos da indústria de 

expansão da Mina, outro fato que dificulta a inserção de uma zona com foco em habitação de baixa renda. Como 

alternativa, apontaram uma área em direção ao Jardim dos Minérios, onde atualmente se pratica o 

reflorestamento como área mais propícia às futuras ocupações.  

Outro aspecto abordado foi o intenso fluxo de caminhões das indústrias minerárias que circulam pelo acesso 

principal ao município diariamente, afetando o bem estar e a circulação no município. Tal fluxo tende a ser 

aumentado devido aos planos de expansão da Votorantim, sendo concordado da necessidade de algum tipo de 

desvio que contribua para evitar o trânsito de caminhões pesados na sede urbana. Na mesma reunião foi 

analisada um possível local para desvio que direcionará o fluxo mais diretamente das indústrias da Votorantim à 

rodovia estadual PR – 092. 

A reunião foi encerrada às 11h20min, sendo que os slides da apresentação estão no Anexo 26 . 
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REGISTRO FOTOGRÁFICO DA 5ª REUNIÃO TÉCNICA  
Fonte: Ecotécnica, 2010. 

 

11..1133  66ªª  RReeuunniiããoo  TTééccnniiccaa  

A 6ª Reunião Técnica do Plano Diretor de Rio Branco do Sul aconteceu no dia 10 de março de 2011, às 9h na 

sala de reuniões da Prefeitura Municipal, com a presença do coordenador da Equipe Técnica Municipal, o 

secretário João Roberto Costa Rosa, o vice coordenador Sr. Araslei Cumin, o Sr. Aderico Geffer, além de 

integrantes da Equipe Técnica da Consultoria Ecotécnica. O objetivo principal da reunião foi esclarecer algumas 

questões pendentes referentes ao volume entregue do P03 – Diretrizes e Proposições, funcionando então como 

um parecer técnico e aprovação do produto entregue, feitas as devidas correções apontadas. 

A respeito do Uso e Ocupação do Solo Urbano comentou-se sobre a abrangência da Zona de Indústria e 

serviços em que foi sugerida pela prefeitura a extensão dos limites ao sul da sede urbana, sendo essa inclusive 

uma proposta do IAP. Na proximidade da PR – 092 onde há predominância de uso industrial há uma área 

residencial que sugeriram ser considerada no zoneamento. A área demarcada como potencial para uso do 

instrumento urbanístico Direito de Preempção já foi adquirida, sendo necessária então sua verificação e 

exclusão do PDM. 

A respeito da hierarquia do sistema viário, algumas alterações deverão ser feitas nas representações do perfil 

das vias, convencionando que estas deverão ser sempre para o sentido centro-bairro. 

Na oportunidade da reunião, além de esclarecer eventuais dúvidas e questões a respeito do P03, foi confirmada 

a aprovação do P03 com os pequenos ajustes que a equipe da consultoria comprometeu-se a realizar. Em 

seguida foram iniciadas discussões sobre as Proposições de Legislação Básica que configura o P04B. 

A reunião foi encerrada às 11h. 

 



PLANO DIRETOR MUNICIPAL

Município de Rio Branco do Sul – PR 
 

Dezembro / 2011 

 

RELATÓRIO EM ANDAMENTO P01 AO P05 

 

 

23 

  
 

  

REGISTRO FOTOGRÁFICO DA 6ª REUNIÃO TÉCNICA  
Fonte: Ecotécnica, 2011. 

 

11..1144  11ªª  RReeuunniiããoo  --  CCââmmaarraa  TTééccnniiccaa  ddoo  KKaarrsstt  

A 1ª Reunião junto à Câmara Técnica do Karst – CTK ocorreu no dia 14 de abril de 2011, às 14:00 hs, nas 

instalações da Coordenação Metropolitana de Curitiba - COMEC. Estavam presentes na ocasião membros da 

Câmara Técnica, entre eles representantes da SANEPAR, Instituto das Águas do Paraná, EMATER, Mineropar, 

COMEC, representantes das prefeituras de Rio Branco do Sul, Almirante Tamandaré, Campo Magro e IAP. 

Estavam também presentes integrantes da consultoria Ecotécnica. 

O objetivo principal da reunião foi a apresentação da proposta do Plano Diretor Municipal - PDM de Rio Branco 

do Sul dentre outros assuntos também colocados em pauta. Para tal, o arquiteto e urbanista Walter Gustavo 

Linzmayer da equipe Ecotécnica apresentou as principais questões apontadas no diagnóstico da elaboração do 

PDM que subsidiaram a proposta de zoneamento para o Rio Branco do Sul. Algumas discussões geraram em 

torno da necessidade de criação de zona diferenciada em compartimentos hidrogeológicos de interesse de 

utilização pela SANEPAR, dentro dos limites da sede urbana e algumas questões relativas às áreas de lotes 

mínimos em regiões consideradas como de restrição à ocupação. Ficou decidido para a ocasião, que a CTK 

elaboraria um parecer com as principais questões a serem revistas. A lista de participantes e ata oficiais da 

reunião encontram-se no Anexo 27e Anexo 28, bem como o parecer encaminhado e slides da apresentação no 

Anexo 29 e parecer técnico emitido no Anexo 30. 
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REGISTRO FOTOGRÁFICO DA 1ª REUNIÃO JUNTO À CÂMARA TÉCNICA DO KARST 

  

  

Fonte: Ecotécnica, 2011. 

 

11..1155  44ªª  OOffiicciinnaa  TTééccnniiccaa  

No dia 28 de junho de 2011, realizou-se a 4ª Oficina Técnica do Plano Diretor de Rio Branco do Sul, iniciada às 

9:30 hs na sala de reuniões da Prefeitura Municipal de Rio Branco do Sul. Estavam presentes na ocasião o 

Coordenador Municipal, integrantes da Equipe Técnica Municipal e membros da consultoria Ecotécnica.  

O conteúdo principal da reunião foram as colocações feitas pela Câmara Técnica do Karst por meio de seu 

parecer técnico emitido no dia 10 de maio de 2011.  

Dentre as principais questões abordadas, destaca-se a discussão em torno da criação de duas novas zonas no 

zoneamento urbano, denominadas como Zona Especial de Interesse de Abastecimento de Água I e II, a adição 

de um Mapa de Restrições junto à legislação de uso e ocupação do solo urbano, como forma de apoio à 

consulta de localização de poços de abastecimento de água, áreas com declividade acima de 30%, localização 

de dolinas e cavernas apontadas por estudos da COMEC.Na mesma oportunidade, foram iniciadas discussões a 

respeito do Produto 04 A e B referentes ao Processo de Planejamento e Gestão Municipal e Proposições para 

Legislação Básica.  
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A lista de presença e ata da 4ª Oficina Técnica estão respectivamente no Anexo 31 e Anexo 32 . Os slides da 

apresentação estão no Anexo 33. 

 

REGISTRO FOTOGRÁFICO DA 4ª OFICINA TÉCNICA  

 
 

  
Fonte: Ecotécnica, 2011. 

 

11..1166  22ªª  RReeuunniiããoo  ––  CCââmmaarraa  TTééccnniiccaa  ddoo  KKaarrsstt  

A 2ª Reunião junto à Câmara Técnica do Karst ocorreu no dia 11 de julho de 2011 nas instalações da COMEC, 

iniciada às 14:00 hs e teve como uma das finalidades principais a reapresentação das propostas do Plano 

Diretor de Rio Branco do Sul, como forma de retorno às colocações enviadas através de parecer técnico. 

Estavam presentes os membros da CTK e representantes da SANEPAR, Instituto das Águas do Paraná, 

COMEC, Prefeitura Municipal de Colombo, Rio Branco do Sul, Almirante Tamandaré, Bocaiúva do Sul, Itaperuçú 

e dentre os convidados, membros da consultoria Ecotécnica. 

A apresentação foi realizada pelo arquiteto e urbanista Walter Gustavo Linzmayer que respondeu a cada 

colocação e observação advindas do parecer. Ao final da explanação, foi aberta a votação aos membros da CTK 

ali presentes, da aprovação das alterações feitas para a continuidade das etapas conseguintes do PDM, ficando 
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estabelecida por unanimidade a sua aprovação. Algumas ressalvas foram feitas como forma de sugestões e 

complementação do produto de legislação 

A lista de presença e ata completa do evento estão respectivamente no Anexo 34 e Anexo 35. Os slides da 

apresentação encontram-se no Anexo 36. 

 

REGISTRO FOTOGRÁFICO DA 6ª REUNIÃO TÉCNICA  

  
Fonte: Ecotécnica, 2011. 

 

11..1177  RReeuunniiããoo  --  CCoonnsseellhhoo  GGeessttoorr  ddooss  MMaannaanncciiaaiiss  ddaa  RReeggiiããoo  MMeettrrooppoolliittaannaa  ddee  

CCuurriittiibbaa  --  RRMMCC  

A reunião realizada junto ao Conselho Gestor dos Mananciais da RMC aconteceu no dia 14 de julho de 2011 na 

sede da COMEC. Iniciada às 14:00 hs, o evento contou com a presença do Presidente do Conselho, Sr. Gil 

Polidoro, dos conselheiros e representantes de diversas entidades e da equipe da consultoria Ecotécnica. Na 

pauta da reunião estava entre outros assuntos a apresentação do Plano Diretor de Rio Branco do Sul, que após 

a aprovação de suas propostas junto à Câmara Técnica do Karst, teria que ter também a anuência do Conselho 

Gestor dos Mananciais da RMC.  

A apresentação do PDM foi feita pelo arquiteto e urbanista Walter Gustavo Linzmayer da Ecotécnica que 

rapidamente abordou as principais informações a respeito de Rio Branco do Sul dentro do processo de 

diagnóstico e logo explicou a respeito da proposta de uso e ocupação municipal e urbano, perímetro urbano, 

sistema viário e das etapas conseguintes do Plano.  

Ao fim da apresentação foi aberto a dúvidas e em seguida o presidente do conselho Sr. Gil Polidoro colocou o 

PDM de Rio Branco do Sul em votação, com a aprovação unânime por parte de todos os conselheiros. Ressalta-

se aqui que ao final foram feitas algumas recomendações que serão acatadas na continuidade de elaboração do 

PDM referido. 

O Anexo 37, Anexo 38 e Anexo 39 apresentam respectivamente a lista de presença, ata e slides da 

apresentação. 
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REGISTRO FOTOGRÁFICO DA REUNIÃO JUNTO AO CONSELHO GESTOR DOS MANANCIAIS DA RMC 

  

  
Fonte: Ecotécnica, 2011.  

 

11..1188  55ªª  OOffiicciinnaa  TTééccnniiccaa  

A 5ª Oficina Técnica aconteceu no dia 27 de julho de 2011 na sala de reuniões da Prefeitura Municipal de Rio 

Branco do Sul. Contou com a presença da Equipe Técnica Municipal, o Coordenador Sr. João Roberto Costa 

Rosa, o supervisor do PARANACIDADE Sr. Fernando Caetano e membros da consultoria Ecotécnica. A oficina 

ocorreu após a entrega do Produto P04 A e B referente respectivamente ao Processo de Planejamento e Gestão 

Municipal e Proposições para Legislação Básica, sendo o seu principal objetivo debater as questões e dúvidas 

dos produtos entregues.  

Os principais assuntos abordados foram voltados às minutas de anteprojeto de lei do Plano Diretor, da lei de Uso 

e Ocupação do Solo Urbano e Municipal, lei do Código de Obras, de Sistema Viário, de Parcelamento do Solo, 

Código de Posturas e assuntos relacionados. 

A lista de presença e ata completa da oficina estão respectivamente no Anexo 40 e Anexo 41. 
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REGISTRO FOTOGRÁFICO DA 5ª OFICINA TÉCNICA 

  

  
Fonte: Ecotécnica, 2011.  

 

11..1199  66ªª  OOffiicciinnaa  TTééccnniiccaa    

No dia 18 de agosto de 2011 foi realizada a 6ª Reunião Técnica referente ao Plano Diretor Municipal de Rio 

Branco do Sul. Estavam presentes os integrantes da Equipe Técnica Municipal, o coordenador Costinha e 

membros da equipe da Ecotécnica. Tal oficina teve como principal objetivo explicar o resultado obtido na 

elaboração do Produto 05 – Plano de Ações e Investimentos, e em seguida a respeito do processo de formação 

da Comissão de Desenvolvimento Municipal, o qual terá papel fundamental para o pleno processo de 

implantação do Plano Diretor Municipal. A Oficina foi apresentada pelo arquiteto e urbanista Walter Gustavo 

Linzmayer da Ecotécnica. A Ata da oficina encontra-se no Anexo 44, sua respectiva lista de participantes e slides 

da apresentação estão no Anexo 42 e Anexo 43. 
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REGISTRO FOTOGRÁFICO DA 6ª OFICINA TÉCNICA 

  
Fonte: Ecotécnica, 2011  

 

11..2200  33ªª  AAuuddiiêênncciiaa  PPúúbblliiccaa  

A 3ª Audiência Pública do Plano Diretor foi realizada no dia 18 de agosto de 2011, no salão da Igreja Batista da 

Restauração. Iniciada as 19:00 hs estavam presentes mais de 60 pessoas (Anexo 46), representantes da Equipe 

Técnica Municipal, vereadores, representantes da sociedade civil em geral. O principal objetivo da audiência foi 

fazer um breve resumo do processo de elaboração do Plano Diretor Municipal e apresentar seus resultados. A 

publicação em diário oficial está no Anexo 45, os slides da apresentação estão no  

Anexo 47 e a ata completa das discussões da audiência encontra-se no Anexo 48. 

REGISTRO FOTOGRÁFICO DA 3ª AUDIÊNCIA PÚBLICA  
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Fonte: Prefeitura Municipal de Rio Branco do Sul e Ecotécnica, 2011 

 

11..2211  CCoonnffeerrêênncciiaa  ddaa  CCiiddaaddee  

A Conferência da Cidade ocorreu no dia 30 de novembro de 2011 na Igreja Batista da Restauração. O evento foi 

iniciado às 19:30 hs, sendo apresentado pelo arquiteto e urbanista Walter Gustavo Linzmayer da Ecotécnica. 

Estavam presentes na ocasião diversos membros da Comissão de Acompanhamento do Plano Diretor de Rio 

Branco do Sul, membros da Equipe Técnica Municipal, o arquiteto e urbanista Fernando Caetano do 

Paranacidade, e membros da sociedade civil em geral. A conferência teve objetivo principal de formar o 

Conselho de Desenvolvimento Municipal de Rio Branco do Sul de forma participativa. As publicações, lista de 

presença, slides de apresentação e ata do evento estão respectivamente no  

 

REGISTRO FOTOGRÁFICO DA CONFERÊNCIA DA CIDADE 
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Fonte: Ecotécnica, 2011  
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AAANNNEEEXXXOOOSSS   
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AAANNNEEEXXXOOO   111:::    DDDEEECCCRRREEETTTOOO   EEEQQQUUUIIIPPPEEE   TTTÉÉÉCCCNNNIIICCCAAA   MMMUUUNNNIIICCCIIIPPPAAALLL    
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AAANNNEEEXXXOOO   222:::    DDDEEECCCRRREEETTTOOO   DDDAAA   CCCOOOMMMIIISSSSSSÃÃÃOOO   DDDEEE   AAACCCOOOMMMPPPAAANNNHHHAAAMMMEEENNNTTTOOO   DDDEEE   EEELLLAAABBBOOORRRAAAÇÇÇÃÃÃOOO   

DDDOOO   PPPDDDMMM   
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AAANNNEEEXXXOOO   333:::    LLL IIISSSTTTAAA   DDDEEE   PPPAAARRRTTTIIICCCIIIPPPAAANNNTTTEEESSS   –––    111ªªª   OOOFFFIIICCCIIINNNAAA   DDDEEE   CCCAAAPPPAAACCCIIITTTAAAÇÇÇÃÃÃOOO   
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AAANNNEEEXXXOOO   444:::    CCCAAARRRTTTIIILLLHHHAAA   DDDEEE   CCCAAAPPPAAACCCIIITTTAAAÇÇÇÃÃÃOOO   
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AAANNNEEEXXXOOO   555:::    SSSLLLIIIDDDEEESSS   DDDAAA   AAAPPPRRREEESSSEEENNNTTTAAAÇÇÇÃÃÃOOO   DDDAAA   111ººº   OOOFFFIIICCCIIINNNAAA   DDDEEE   CCCAAAPPPAAACCCIIITTTAAAÇÇÇÃÃÃOOO   
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AAANNNEEEXXXOOO   666:::    LLL IIISSSTTTAAA   DDDEEE   PPPAAARRRTTTIIICCCIIIPPPAAANNNTTTEEESSS   –––    222ªªª   OOOFFFIIICCCIIINNNAAA   DDDEEE   CCCAAAPPPAAACCCIIITTTAAAÇÇÇÃÃÃOOO   
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AAANNNEEEXXXOOO   777:::    LLLEEEIIITTTUUURRRAAA   TTTÉÉÉCCCNNNIIICCCAAA   –––    DDDEEEFFFIIICCCIIIÊÊÊNNNCCCIIIAAASSS   EEE   PPPOOOTTTEEENNNCCCIIIAAALLLIIIDDDAAADDDEEESSS   

 DEFICIÊNCIAS POTENCIALIDADES 

A
SP

EC
TO

S 
TE

R
R

IR
O

R
IA

IS
 

 Áreas públicas invadidas; parcelamentos 

rurais irregulares (Menor que M. INCRA). 

 Perímetro urbano, bairros, construção 

irregular, ZR não definidas, número de 

pavimento em construção, estacionamento 

e recuo, fiscalização deficiente. 

 Áreas rurais: Plantio de Pinos em áreas 

produtivas. 

 Área de invasão em risco. 

 Área de risco em bairros urbanos. 

 Assoreamento dos Rios. 

 Construções irregulares nas margens dos 

rios, área residencial, comercial e industrial. 

Poluição dos rios. 

 Destruição da Mata Ciliar acarretando 

enchentes constantes em várias áreas 

municipais. 

 Distrito urbano em área rural (falta legalizar); 

crescimento a Sudeste Mina de Ferro; 

Crescimento a Sudeste Santaria; 

Crescimento ao lado Vila São Pedro; Definir 

área industrial. 

 Área de proteção ambiental urbana (falta 

definir, pois tem área). 
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 DEFICIÊNCIAS POTENCIALIDADES 

A
SP

EC
TO

S 
FÍ

SI
C

O
- A

M
B

IE
N

TA
IS

 
 

 Conservação das áreas de mananciais; 

definição das áreas de risco; definição de 

áreas de preservação. 

 Estipular políticas em relação a 

concentração de sólidos particulados no ar; 

definir parâmetros e diretrizes em relação ao 

esgotamento sanitário. 

 Poluição de empresas de calcário. 

 Estimular a fiscalização frente a poluição 

industrial; Resíduos sólidos urbanos. 

 Muitas casas nas margens do rio Ribeira e 

Açungui. 

 Poluição sonora no centro da cidade 

(Anúncios) “FDS”. 

 Desmatamento de beira de rio, mata ciliar; 

Poluição nos rios devido a lixo jogado; 

Contaminação por agrotóxico devido a 

plantação próxima; plantio de Pinos próximo 

a fontes de água; assoreamento dos rios; 

desmatamento próximo de fontes d’água. 

 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
  A

SP
EC

TO
S 

D
E 

IN
FR

A
-

ES
TR

U
TU

R
A

   
   

 

 Melhoria da trafegabilidade no centro e bairros 

do município; Conservação de vias; implementar 

transporte coletivo adequado, qualificado e 

quantitativamente. 

 Circulação no centro da cidade com tráfico 

constante; sem terminais rodoviários; transporte 

para Curitiba sempre lotado e em poucos 

horários. 

 Telefonia (Rural), rede transmissora defasada 

(Repetidora), IPTU desatualizado 

(Inadimplência). 

 Ausência de transporte (Zona urbana- interior do 

município). 

 Telefonia Interurbana; esgoto não existe 
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 DEFICIÊNCIAS POTENCIALIDADES 
rede de saneamento; terminal rodoviário 

precário, interligação integrada, linha 

circular não regulamentada, linha interior 

sem concessão (Ônibus Irregular), 

Sinalização Viária, água em concessão, 

sinalização visual (Não definido). 

A
SP

EC
TO

S 
SÓ

C
IO

-C
U

LT
U

R
A

IS
 

 

 Farmácia e posto de coletas descentralizadas 

(Em todas as UBS, inclusive no itinerante); 

agendamento de consultas descentralizadas; 

convênio com o hospital Nossa Senhora do 

Rocio. 

 
 

 

 Treinamento de pessoal; 

reestruturação do hospital 

municipal; reativação do 

laboratório municipal; abertura de 

mais unidades de saúde com a 

estrutura PSF; Contratação de 

mais Profissionais (Médicos). 

 Deficiência de áreas para órgãos 

públicos. 

 Unidades de saúde sem estrutura 

adequada; vigilância sanitária 

ineficiente (falta pessoal); falta de 

aplicação de programa. 

 Excesso de pessoal. 

 Falta de transporte- Micro 

Ônibus; Necessidade de mais 

dois itinerantes (Equipe médica-

Rural); Mudança na estrutura da 

ouvidoria (Atualmente mais 

assistencialista); Saúde. 
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 DEFICIÊNCIAS POTENCIALIDADES 
A

SP
EC

TO
S 

‘E
C

O
N

Ô
M

IC
O

S 
 Somente o SENAI realiza cursos de 

capacitação para jovens e adultos; poucas 

pessoas com condições de fazer curso 

técnico e superior em Curitiba; Rio Branco 

do Sul- Cidade dormitório (Trabalham em 

Curitiba e dormem em Rio Branco do Sul). 

 Falta de políticas ao incentivo para trazer 

indústrias. 

 Mão de obra (Geração de emprego; 

migração de dinheiro; lazer deficitário; 

ICMS. 

 Falta de escola técnica na área rural. 

 Falta cooperativa da área rural. Associação 

área rural (Atuante). 

 

 
 

A
SP

EC
TO

S 
IN

ST
IT

U
C

IO
N

A
IS

 

 

 Melhor divulgação das leis municipais e atos 

oficiais. 

 Organização digital das leis municipais. 

 Falta de regularização quanto à situação de 

alvarás de licença (geral). 

 Deficiência de fiscalização; falta de pessoal e 

infraestrutura. 

 Alto índice de inadimplência (IPTU, Alvará, ISS). 

 Falta de conscientização da população para 

combater a inadimplência. 

 Treinamento de pessoal; reestruturação do 

hospital municipal; reativação do laboratório 

municipal; abertura de mais unidades de saúde 

com a estrutura PSF; Contratação de mais 

Profissionais (Médicos). 

 Devolver com urgência o recadastramento de 

empresas, comércio, indústrias, profissionais 

liberais e autônomos. 

 Deficiência de áreas para órgãos públicos. 

 Excesso de pessoal. 

 

 Em processo de informatização 

dos setores: Cadastro imobiliário; 

Tributação. 

 Entrosamento entre executivo e 

legislativo. 

 Já aprovado, o plano de cargos e 

carreiras as área de saúde. 

 Possui código tributário dos mais 

eficientes do estado do Paraná. 

 Realização do concurso público. 

 Organização fiscal do município. 

 Código de posturas. 

 Em discussão o plano de cargos 

e carreiras: Geral. 

 



PLANO DIRETOR MUNICIPAL

Município de Rio Branco do Sul – PR 
 

Dezembro / 2011 

 

RELATÓRIO EM ANDAMENTO P01 AO P05 

 

 

47 

  
 

 Dificuldade de relacionamento entre Município e 

Votorantim. 

 Regularização fundiária: Imóveis urbanos e 

imóveis rurais. 

 Falta de acompanhamento e levantamento, 

quanto às DFC’s (Declaração Fisco Contábil). 

Visão- Aumentar à arrecadação. 

 Parcelamento de solo. 
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AAANNNEEEXXXOOO   888:::    LLL IIISSSTTTAAA   DDDEEE   PPPRRREEESSSEEENNNÇÇÇAAA   –––    111ªªª   AAAUUUDDDIIIÊÊÊNNNCCCIIIAAA   PPPÚÚÚBBBLLLIIICCCAAA   
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AAANNNEEEXXXOOO   999:::    AAATTTAAA   DDDAAA   111ªªª   AAAUUUDDDIIIÊÊÊNNNCCCIIIAAA   PPPÚÚÚBBBLLLIIICCCAAA   

Ata da 1ª Audiência Pública 

 

Ás 19h25min do dia 20 de abril do ano de 2010 foi iniciada a 1ª Audiência Pública referente ao Plano Diretor 

Municipal – PDM - de Rio Branco do Sul, na Câmara Municipal de Vereadores. 

Para a composição da mesa estavam presentes o Prefeito Municipal Sr. Emerson Santo Stresser; o Presidente 

da Câmara de Vereadores, Sr. Ariel Ribeiro; o coordenador Municipal do PDM, Sr. João Roberto Costa; o 

representante da Associação dos Moradores do Bairro Mina de Ferro Sr. Paulo Cezar da Luz e o Analista de 

Desenvolvimento Municipal do PARANACIDADE, arquiteto Fernando Domingues Caetano. O Sr. Prefeito teve a 

palavra mencionando a importância da elaboração do Plano Diretor, agradecendo a presença de todos. Desfeita 

a mesa, deu-se inicio à palestra (por meio de recursos multimídia, datashow) pelo arquiteto e urbanista Walter 

Gustavo Linzmayer. 

Inicialmente foi descrito o escopo da apresentação, e colocados os objetivos do PDM. O arquiteto afirma sobre a 

complementação da leitura comunitária ponto de vista da população) e a leitura técnica para uma construção 

coletiva do PDM. Prossegue a apresentação com a localização regional de Rio Branco do Sul, ressaltando a 

inserção do município na Região Metropolitana de Curitiba através da Lei Complementar Federal n.º 14, de 8 de 

julho de 1973. Comenta sobre os acesos ao município através das rodovias PR-092 e BR-476, em seguida 

sobre as características gerais da área urbana e rural. Nesse momento foram ressaltadas informações que 

chamaram atenção, como por exemplo, o IDH-Municipal de Rio Branco do Sul que posicionou o município em 

330º no ranking estadual e em 21º no Ranking da RMC. A apresentação prossegue com a definição do PDM, 

quais seus objetivos e ressaltando que é um planejamento para os próximos 10 anos. As exigências legais são 

expostas através da Constituição Federal de 1988 (art. 182 e 183); Estatuto da Cidade – Lei Federal 10.257 de 

10/07/2001, que identifica a obrigatoriedade para municípios com mais de 20.000 habitantes; integrantes de 

Regiões Metropolitanas; integrantes áreas de especial interesse turístico; inseridas na área de influência de 

grandes empreendimentos com impacto regional ou nacional onde se pretenda utilizar os instrumentos previstos 

na Constituição Federal. A Lei Estadual n° 15.229 de 25/07/2006 torna ainda op PDM necessário para 

financiamento de obras e projetos pelo Governo do Estado. Assim sendo, o município se enquadra em várias 

dos quesitos de obrigatoriedade de elaboração do Plano Diretor, inclusive quando se menciona a presença de 

grandes empreendimentos com impacto regional ou nacional, como é o caso da existência da Votorantim no 

município.  

As etapas e entregas constituintes do PDM são explicadas. O Produto 01 – Plano de Trabalho, já entregue ao 

município, compõe o escopo do PDM e cronograma. O Produto 02 – Avaliação Temática Integrada seria um 

diagnóstico abrangente do município, abordando aspectos físico-ambientais, territoriais, infra-estrutura, sócio-

culturais, econômicos e institucionais. O Produto 03 será composto das Diretrizes e Proposições para o 
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desenvolvimento do município. O Produto P04 será definido por dois volumes distintos, sendo o primeiro de 

Proposições para a Legislação Básica e o segundo com o Processo de Planejamento e Gestão Municipal. As 

diretrizes que norteiam o PDM serão colocadas em Minutas de anteprojeto de Lei. O segundo volume terá a 

estruturação e instrumentação administrativa do Poder Público Municipal visando a implementação do Plano 

Diretor Municipal e a gestão atualizada e permanente. O último volume a ser entregue, Produto 05 – Plano de 

Ação e Investimento, detalhará as ações a serem realizadas e detalhará ações e valores estimados para ações 

previstas para os primeiros cinco anos. O arquiteto ainda ressalta que em todo o processo de elaboração estão 

previstas oficinas técnicas e audiências públicas, garantindo um processo democrático e participativo. 

Dada as explicações dos componentes do Plano Diretor Municipal, o arquiteto dá início á uma dinâmica com os 

ali presentes, indagando que apontem as principais deficiências e potencialidades do município e deixando em 

aberto para dúvidas e colocações pertinentes. 

O Sr. André Viana afirma que houve pouca divulgação para a audiência, sugerindo que além da divulgação 

executada seja utilizada a rádio comunitária presente no município. 

O Sr. Joaquim, morador do Vale do Ribeira, parabeniza a consultoria pela boa explanação, ressalta a questão da 

divulgação antes mencionada. Coloca como deficiência o atual zoneamento municipal que não estabelece 

parâmetros para o plantio de espécies exóticas (pinus). Solicita ainda que seja revista a questão do módulo rural 

no município. 

O Sr. Araslei da Secretaria Municipal de Planejamento, cita como uma deficiência a ausência de um Plano 

Diretor Municipal até aquele momento. O mesmo afirma que o município tem tomado providências junto ao 

SEDU sobre liberação de recursos, mas que isso seria melhorado com a elaboração do PDM. Cita como 

deficiência a questão da telefonia, que não abrange o município como um todo. 

Representante da Associação o Bom Samaritano elogia a apresentação e pede que sejam abordados 

especialmente a questão da preservação das águas, hidrografia. Afirma ainda a necessidade de uma 

continuidade do processo mesmo com possíveis trocas de gestão.  

A Sra. Marina, do Conselho de Saúde insiste da questão de uma melhor divulgação. Aponta a presença do 

Aqüífero como uma potencialidade e uma deficiência seria a presença do lixão no município que atualmente 

possui multa milionária. 

O Sr. Ari Nunes, assessor jurídico da Prefeitura Municipal, comenta que o Plano Local de Habitação de Interesse 

Social está iniciando seu processo no município, com recurso federal. Juntamente está sendo elaborado projeto 

de aterro sanitário. Em resposta á pergunta enviada em escrito sobre a implantação do Jardim Albarana, o 

advogado afirma que está sob estudo e planejamento de qual seria o local adequado. 

O Sr. Vereador Marlon Bonfim indaga sobre a abordagem geológica, tão importante para o município. 

O arquiteto Walter Gustavo afirma que a consultoria irá fazer a abordagem pertinente. 

Participante questiona sobre onde se enquadraria a Votorantim no zoneamento a ser estudado. 
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O Arquiteto Walter Gustavo afirma que a potencialidade mineral é uma condição do município, sendo que 

segundo informações, a empresa se enquadra dentro dos parâmetros federais, sendo que haverá maior 

averiguação das condições para um melhor estudo. 

O presidente da Associação Papanduva questiona se há possibilidade de melhorar o IDH do município, visto sua 

atual colocação. Coloca como deficitária a questão da qualidade de água e os topos de morro desprotegidos.  

(Neste momento ficou sugerido que o lançamento do PDM seja também apresentado na área rural) 

O Sr. Júlio faz critica com relação ao pagamento dos servidores públicos municipais e ressalta a presença da 

gruta da Lancinha como uma potencialidade pouco valorizada. Nesse momento o Sr. Ari Nunes responde com 

um início de trabalho de reestruturação de planos de carreira, como o que vem acontecendo com os funcionários 

da saúde que terão seus planos de trabalho postos em prática dia 1 de maio. 

O Sr. André Viana sugeriu o incentivo da agricultura familiar e de cooperativas.  

Foi ressaltado ainda a situação das localidades São João Batista e Tigre (este, que possui relação direta com o 

município de Rio Branco do Sul, porém está dentro do território de Cerro Azul. 

Prossegue a apresentação do arquiteto Walter Gustavo Linzmayer que comenta sobre um Folder 

Explicativo entregue a todos os ali presentes a fim de resumir e esclarecer aspectos do PDM. O 

arquiteto ainda afirma que foram separadas cópias a serem distribuídas pelo município. Logo em 

seguida indica a necessidade da formação da Comissão de Acompanhamento, com participação de 

entidades interessadas em acompanhar e deliberar o processo de elaboração do PDM. 

Neste momento são identificadas entidades e representantes do Poder Público e Sociedade Civil Organizada 

interessados na participação da Comissão de Acompanhamento. 

Ao encerramento da audiência pública, o Sr. Ari comenta a criação do site oficial da prefeitura que vem a 

funcionar como mais um veículo de informação. 

A audiência foi encerrada às 21h20min. 
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AAANNNEEEXXXOOO   111000:::    SSSLLLIIIDDDEEESSS   DDDAAA   AAAPPPRRREEESSSEEENNNTTTAAAÇÇÇÃÃÃOOO   DDDAAA   111ªªª   AAAUUUDDDIIIÊÊÊNNNCCCIIIAAA   PPPÚÚÚBBBLLLIIICCCAAA   
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AAANNNEEEXXXOOO   111111:::    PPPUUUBBBLLLIIICCCAAAÇÇÇÃÃÃOOO   DDDAAA   111ªªª   AAAUUUDDDIIIÊÊÊNNNCCCIIIAAA   PPPÚÚÚBBBLLLIIICCCAAA   (((JJJOOORRRNNNAAALLL   EEE   IIINNNTTTEEERRRNNNEEETTT)))   
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ht tp:/ / w w w .riobrancodosul.pr .gov.br/  

1ª Audiência Pública - Plano Diretor Municipal 

 
No dia 20/04/10 às 19hs nas dependências da Câmara Municipal de Rio Branco do Sul, foi realizado a 1ª Audiência Pública 

do Plano Diretor, estiveram presentes várias autoridades do Executivo e Legislativo municipal, autoridades do poder 
Judiciário, representantes de empresas, bairros e a comunidade em geral.  

 
O Prefeito Emerson Stresser agradeceu a presença de todos e salientou que é muito importante elaboração do Plano 
Diretor no município e disse que para concretizar, precisamos se unir, em ato continuo decretou aberto a 1ª Audiência 

Publica. 
 

Foram abordados vários aspectos sendo: Regionais, Físico-Ambientais, Territoriais, Infra-estrutura, Sócio-Culturais, 
Econômicos e Institucionais. 

 
O município possui potencialidades a serem explorados e aspectos que podem ser melhorados. 

 
O Plano Diretor é um instrumento de política de DESENVOLMENTO DO MUNICÍPIO, ele estabelece diretrizes, ações e 

leis que devem ser seguidas. 
 

Qual o objetivo do Plano Diretor? 
Orientar o desenvolvimento e o crescimento do município garantir a FUNÇÃO SOCIAL DA CIDADE e da propriedade, 

prevenir conflitos PRESERVAR E CONSERVAR os recursos naturais. 
 

Em qual fase do Plano diretor estamos? 
Estamos na fase que esta sendo realizada a Leitura Comunitária do município, para na seqüência, com a leitura técnica, 

discutirmos na próxima audiência pública as diretrizes e proposições do Plano Diretor. 
 

A SUA PARTICIPAÇÃO em todas as etapas de elaboração do Plano Diretor é muito importante. Através das Audiências 
Públicas, de lideranças representativas e até o contato direto com a prefeitura, a população pode contribuir a decidir a 

construção de uma CIDADE MELHOR. 
 

Assessoria de imprensa PM-RBS 
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AAANNNEEEXXXOOO   111222:::    FFFOOOLLLDDDEEERRR   IIINNNFFFOOORRRMMMAAATTTIIIVVVOOO   PPPDDDMMM   
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AAANNNEEEXXXOOO   111333:::    LLLEEEIIITTTUUURRRAAA   CCCOOOMMMUUUNNNIIITTTÁÁÁRRRIIIAAA   

POTENCIALIDADES DEFICIÊNCIAS 

 Gruta Lancinha. 

 PLHIS já em processo de licitação. 

 KARST, tendo em vista a ocorrência 

do aqüífero Karst, há necessidade de 

estudos/ diagnósticos/ levantamentos 

geológicos específicos quanto à: 

Fragilidade geotécnica- zoneamento 

deve prever áreas inadequadas à 

urbanização ou riscos de impactos 

geotécnicos; proteção do manancial de 

abastecimento público- necessidade 

de evitar a contaminação do aqüífero 

Karst onde se localizam os poços 

atuais e futuros. 

 Agricultura familiar. 

 Site da prefeitura. 

 Rios-APP. 

 Módulo do INCRA (Dificuldade). 

 Telefonia (Não conurbada). 

 Pouco atendida São João Batista Tigre. 

 Falta de Fiscalização. 

 Falta de construção de creches; fiscalização nos 

filtros da VOTORAN, pois está prejudicando a saúde 

da população; melhoria nas ruas de acesso às 

escolas; ter uma universidade que possa ser 

presencial. 

 Estradas do interior (Poço Bonito). 

 Estradas do interior, cada vez que chove as crianças 

ficam semanas sem ir à escola. (Poço Bonito). 

 Topo de morro, falta proteger. Central associação 

LEVI. 

 Falta médico e remédio. 

 Lixão com multa. 

 IDH baixo. 

 Demora para iniciar a captação de recurso- 

Lancinhas. 

 Atrasos nos pagamentos. 

 Papel da Votorantin. 

 Falta de P.D.M. 

 Acesso às escolas (Ruas).  

 Falta de Divulgação. 

 Invasão de áreas públicas, muitas vezes 

incentivadas pelo próprio poder público. 

 Falta construção de creche; 

 Transporte coletivo. 

 Espécies Exóticas da flora (falta organizar). 
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AAANNNEEEXXXOOO   111444:::    EEEDDDIIITTTAAALLL   DDDAAA   RRREEEUUUNNNIIIÃÃÃOOO   PPPÚÚÚBBBLLLIIICCCAAA   NNNOOO   DDD IIISSSTTTRRRIIITTTOOO   DDDEEE   AAAÇÇÇUUUNNNGGGUUUIII   
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AAANNNEEEXXXOOO   111555:::    LLL IIISSSTTTAAA   DDDEEE   PPPRRREEESSSEEENNNÇÇÇAAA   DDDAAA   RRREEEUUUNNNIIIÃÃÃOOO   PPPÚÚÚBBBLLLIIICCCAAA   
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AAANNNEEEXXXOOO   111666:::    FFFOOOLLLDDDEEERRR   EEEXXXPPPLLLIIICCCAAATTTIIIVVVOOO   UUUTTTIIILLLIIIZZZAAADDDOOO   NNNAAA   RRREEEUUUNNNIIIÃÃÃOOO   PPPÚÚÚBBBLLLIIICCCAAA   
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AAANNNEEEXXXOOO   111777:::    LLL IIISSSTTTAAA   DDDEEE   PPPAAARRRTTTIIICCCIIIPPPAAANNNTTTEEESSS   –––    RRREEEUUUNNNIIIÃÃÃOOO   CCCOOOMMMEEECCC   
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AAANNNEEEXXXOOO   111888:::    LLL IIISSSTTTAAA   DDDEEE   PPPRRREEESSSEEENNNÇÇÇAAA   DDDAAA   333ªªª   OOOFFFIIICCCIIINNNAAA   DDDEEE   CCCAAAPPPAAACCCIIITTTAAAÇÇÇÃÃÃOOO   
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AAANNNEEEXXXOOO   111999:::    EEEDDDIIITTTAAAIIISSS   DDDAAA   222ªªª   AAAUUUDDDIIIÊÊÊNNNCCCIIIAAA   PPPÚÚÚBBBLLLIIICCCAAA   
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AAANNNEEEXXXOOO   222000:::    LLL IIISSSTTTAAA   DDDEEE   PPPAAARRRTTTIIICCCIIIPPPAAANNNTTTEEESSS   DDDAAA   222ªªª   AAAUUUDDDIIIÊÊÊNNNCCCIIIAAA   PPPÚÚÚBBBLLLIIICCCAAA   
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AAANNNEEEXXXOOO   222222:::    AAATTTAAA   DDDAAA   222ªªª   AAAUUUDDDIIIÊÊÊNNNCCCIIIAAA   PPPÚÚÚBBBLLLIIICCCAAA   

Ata da 2ª Audiência Pública 

 

Às 19h45min do dia 16 de setembro de 2010 foi iniciada a 2ª Audiência Pública do Plano Diretor Municipal de 

Rio Branco do Sul, no Clube Rio Branquense, centro da sede urbana. 

Estavam presentes na ocasião vários integrantes da Equipe Técnica Municipal e seu coordenador João Roberto 

Costa Rosa, o Analista de Desenvolvimento Municipal do PARANACIDADE, arquiteto Fernando Domingues 

Caetano, membros da equipe Ecotécnica, secretários municipais, vereadores e comunidade residente em 

diversas regiões do município. 

O Sr. José Ari Nunes, da assessoria jurídica da prefeitura municipal iniciou a audiência colocando alguns 

comentários iniciais, a respeito da necessidade da elaboração do plano e a importância das discussões das 

questões municipais. 

Em seguida passa a palavra ao arquiteto e urbanista Walter Gustavo Linzmayer, da equipe Ecotécnica. O 

arquiteto inicia relembrando o que é um Plano Diretor municipal e seus principais objetivos. Em seguida coloca 

as exigências legais no âmbito federal e estadual relacionadas a ele.  Frisa que a função da audiência pública é 

de que a construção do plano seja coletiva e com a participação da população. Sobre a etapa atual, o arquiteto 

afirma que já foi entregue o P02 – Avaliação Temática Integrada, que se encontra na prefeitura aos cuidados do 

Sr. João Roberto Costa Rosa, que deixa disponível à consulta da população.  

Inicia a apresentação por um resumo dos estudos constantes do P02, comentando sobre alguns levantamentos 

feitos nessa etapa. Menciona a descrição geral do município, demonstrando a grande quantidade de localidades 

rurais, a respeito da divisão de bairros que está sendo delimitada e resultando em leis definidas, acessos, 

aspectos climáticos, de solo e subsolo, destacando que Rio Branco do Sul possui declividades bastante 

acentuadas. Ao tratar a respeito da geologia da região, uma atenção especial foi dada ao demonstrar a 

fragilidade ambiental de Rio Branco do Sul nesse aspecto, que possui sua sede urbana implantada em cima de 

área cárstica, suscetível a colapsos e afundamentos. Além de o Carste possuir aptidão natural para exploração 

da água subterrânea para abastecimento público, frisou o Decreto Estadual nº 3411/2008 que estabelece a 

delimitação das Áreas de Interesse de Mananciais de Abastecimento Público para a Região Metropolitana de 

Curitiba. Reforça que diante dessa problemática, o planejamento municipal é uma importante ferramenta para 

que se evitem desastres que comprometam a segurança da população. 

Ao tratar a respeito das principais deficiências e potencialidades do município, o arquiteto passa por diversos 

aspectos, sendo eles: contextualização regional, aspectos físico-ambientais, territorial, infraestrutura, sócio-

cultural, institucional, chegando por fim no mapa de suscetibilidade à degradação física, aonde são abordados 

aspectos geológicos e de declividade, apontando áreas mais seguras à ocupação e expansão urbana. 
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A etapa de discussão de eixos e diretrizes para o desenvolvimento municipal foi marcada pela apresentação de 

07 principais eixos, sendo que cada qual com algumas diretrizes. Os eixos correspondem: 

1 – Fortalecimento da agricultura familiar; 

2 – Alavancagem das atividades de transformação e serviços; 

3 – Fortalecimento do arranjo da exploração mineral 

4 – Recuperação ambiental; 

5 – Reabilitação urbana; 

6 – Garantia da qualidade de vida e bem estar; 

7 – Estruturação do turismo rural e de aventura. 

Após a leitura das diretrizes referentes aos eixos, o palestrante apresenta algumas propostas a serem discutidas 

que subsidiará também a elaboração do produto seguinte, o P03 – Diretrizes e Proposições. A primeira proposta 

apresentada foi o direcionamento do crescimento urbano para a região do bairro Toquinhas, onde a 

suscetibilidade física é mais baixa e mais propícia a ocupação, sendo observado que para um futuro de 20 anos 

a estimativa é que seja necessária uma área de 0,72km² de expansão do perímetro urbano atual. 

A segunda proposta é o macrozoneamento municipal, onde há previsão para as seguintes zonas: Área de Uso 

Controlado, referente à região do Carste; Área Especial de Preservação; Área de Atividades Agrossilvipastoris; 

Área de Atividades Agropecuárias I e II e o estabelecimento de corredores turísticos. 

Dada as explicações dos componentes da 2ª Audiência Pública, o arquiteto deixa em aberto para dúvidas e 

colocações pertinentes. 

Dentre as colocações feitas por aqueles que estavam presentes, um membro do CRESOL apontou pela falta de 

terrenos públicos para áreas de lazer no município, a falta de incentivo à educação nas áreas rurais e a 

necessidade da definição de cadeias produtivas. Já o Sr. André Viana questiona como será o processo de 

discussão da legislação resultante do plano, sendo que sobre essa questão o arquiteto responde que será feita 

por meio da 3ª Audiência Pública, podendo a comunidade participar da elaboração. Em seguida, o Sr. André 

frisa que atualmente a produção de pinus no município tem trazido diversos reflexos sociais, causando a 

supressão de pequenos produtores que acabam migrando para a sede urbana. 

Foi solicitada uma prioridade no Eixo 5 de Reabilitação da Sede Urbana, principalmente para que sejam 

solucionados problemas de trânsito em especial na Rua Carlos Pioli. 

Para frisar a fragilidade do município, uma moradora relatou que próximo à casa rachada que aparece na 

apresentação, outra situação de afundamento aconteceu e outro terreno em que o solo cedeu. 

Um integrante da Associação dos Moradores questionou se a Sanepar está elaborando um EIA-RIMA para a 

perfuração de novos poços de abastecimento, ou se isso pode ser feito de maneira aleatória, lembrando ainda 

que ela tenha responsabilidades a cumprir. 

A audiência foi encerrada às 21h15min. 
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AAANNNEEEXXXOOO   333000:::    PPPAAARRREEECCCEEERRR   TTTÉÉÉCCCNNNIIICCCOOO   –––    CCCÂÂÂMMMAAARRRAAA   TTTÉÉÉCCCNNNIIICCCAAA   DDDOOO   KKKAAARRRSSSTTT   

RESPOSTA AO PARECER DA CÂMARA TÉCNICA DO AQUÍFERO KARST 

 

Ref: Análise do Zoneamento de Uso e Ocupação do Solo do Plano Diretor Municipal de Rio Branco do Sul 

 

Emitido em: 10 de maio de 2011. 

Assinado por: Jurandir Boz Filho (Presidente da Câmara Técnica) 

 

A Equipe ECOTÉCNICA TECNOLOGIA E CONSULTORIA, esclarece que suas considerações acerca do citado 

parecer encontram-se logo abaixo das questões apontadas pela Câmara, na cor vermelha. 

Objeto 

Na 4ª Reunião ordinária da Câmara Técnica do Karst, realizada em 14/04/2011, foi apresentada a proposta do 

Plano Diretor de Rio Branco do Sul, com ênfase no zoneamento de uso e ocupação do solo, elaborado pela 

empresa consultora Ecotécnica para a Prefeitura de Rio Branco do Sul. 

Tendo em vista a presença do Aquífero Karst em todo o perímetro urbano e grande parte da zona rural do 

município, a Câmara Técnica do Karst avaliou a adequação do diagnóstico do meio físico e proposta de 

zoneamento apresentados pela consultora. 

ECOTÉCNICA – De acordo com as colocações da consultoria quando da citada reunião, bem como nos 

pareceres respondidos à COMEC (03/2011/PL), reiteramos que nos editais e Termo de Referência do 

SEDU/PARANACIDADE para elaboração de Planos Diretores Municipais, em especial no de Rio Branco do Sul 

(edital nº 01/2010), não estabelece a necessidade de um geólogo para a composição da equipe técnica (apenas 

arquitetos, engenheiro, advogado e economista) e tão pouco a necessidade de detalhes de geologia. 

Reforçamos que a elaboração deste PDM teve início em março de 2010 e já foram realizadas diversas oficinas 

técnicas e duas audiências públicas.  

Tendo em vista a complexidade físico-ambiental do município de Rio Branco do Sul, esta empresa, achou por 

bem, contratar por sua conta um geólogo, arcando com todo o ônus financeiro e então detalhar e mapear a 

geologia da sede urbana, na escala 1:10.000. A própria COMEC e MINEROPR não possuem tal detalhamento, 

que são na escala 1:50.000.  

Mapeamentos mais detalhados que isto, principalmente discussões sobre possíveis alterações no Decreto de 

Mananciais nº 3.411/2008, são completamente inviáveis para esta consultoria, que não tem como arcar com este 

ônus, uma vez que o custo total de elaboração do PDM de Rio Branco do Sul foi de R$ 50.250,00 para um 
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período de 270 dias. Sendo, portanto, outro serviço, que foge ao escopo do OBJETO contratado. Sugerimos 

inclusive, no início do diagnóstico (2010) a contratação e parceria municipal com a empresa VOTORANTIM para 

execução de detalhamentos geológicos, os quais não deram andamento. Por fim, inserimos no último 

documento: Produto 05 – Plano de Ação e Investimentos a necessidade de realização desses detalhamentos 

geológicos assim como vários outros estudos como o Plano de Saneamento Ambiental, Plano de Gerenciamento 

de Resíduos Sólidos, etc. 

1. Justificativa 

No diagnóstico do meio físico foram mapeadas as áreas de afloramento do Aquífero Karst e identificados os 

compartimentos hidrogeológicos com previsão de uso atual e futuro para o abastecimento público da sede 

municipal, conforme mapa em anexo. Entretanto, na proposta de zoneamento dentro da área do perímetro 

urbano de Rio Branco do Sul, apresentada pela consultora Ecotécnica e Prefeitura, parte dos compartimentos 

situados dentro do perímetro urbano foram inseridos nas zonas de ocupação residencial, sem a diferenciação 

quanto à necessidade de um zoneamento especial devido à presença do Aquífero Karst ou como área de 

manancial de abastecimento público. 

ECOTÉCNICA - As unidades geológicas compreendidas dentro da morfologia cárstica no município de Rio 

Branco do Sul foram consideradas em seu zoneamento de uso e ocupação do solo, bem como os 

compartimentos hidrogeológicos de interesse de abastecimento, sendo classificadas como zonas de restrição à 

ocupação. Restritas justamente por se tratarem de manancial de abastecimento público. Visto a necessidade de 

uma nomenclatura que já chame a atenção por si só, acatamos em criar uma zona específica para os 

compartimentos de abastecimento hidrogeológicos, que na sede urbana serão denominados como Zona 

Especial de Interesse de Abastecimento de Água – ZEIAA e na área rural como Área de Uso Controlado. 

Contudo, é importante esclarecer que se tratam de áreas particulares, algumas já ocupadas como no 

compartimento ao norte (Tacuri) sendo impossível a proibição de ocupação, ao menos que os órgãos 

diretamente envolvidos como SANEPAR indenizem os proprietários. O que é possível fazer de acordo com a 

realidade local, é restringir ao máximo o uso e ocupação. 

Deve-se destacar ainda que na delimitação da área de proteção do Aquífero Karst inserida no Decreto Estadual 

3411/2008 que Declara as Áreas de Interesse de Mananciais de Abastecimento Público para a Região 

Metropolitana de Curitiba e dá outras providências, parte do Aqüífero Karst situado a norte da Falha da Lancinha 

não foi contemplada. Desta forma, considera-se oportuno que o Plano Diretor Municipal, faça a devida correção, 

até a revisão do Decreto, identificando essas áreas em seu zoneamento como áreas de proteção do manancial 

de abastecimento público. 

ECOTÉCNICA - Dentro dos limites da sede urbana, foram mapeadas as unidades geológicas em escala mais 

detalhada de modo a distinguir parte da região cárstica não contemplada pelo Decreto 3411/2008 e nem por 
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qualquer outra legislação. Porém, como esclarecido anteriormente, a equipe de consultoria responsável pela 

elaboração do Plano Diretor Municipal não vislumbra as ferramentas e recursos financeiros adequados para tal 

discussão visando à modificação do limite do Carste e inclusão de porção situada a norte da Falha da Lancinha, 

sendo para isso necessários maiores estudos em âmbito regional e institucional, que fogem à competência do 

Plano Diretor. 

O que foi possível fazer dentro da competência do PDM além de contemplar no Zoneamento Municipal toda a 

abrangência do Aqüífero Carste (Decreto 3.411/2008) como Área de Uso Controlado, foi também acrescer as 

áreas dos compartimentos hidrogeológicos de interesse de abastecimento de água estabelecidas pela 

SANEPAR, em locais onde estes excedem do perímetro urbano da Sede. 

Destaca-se ainda a identificação das áreas onde estão situados os poços de captação de água subterrânea e o 

perímetro da proteção dos compartimentos hidrogeológicos de interesse de abastecimento público da sede 

municipal ou de áreas rurais, onde, na medida do possível, deverão ter maior restrição quanto ao parcelamento, 

uso e ocupação do solo 

ECOTÉCNICA - Necessitamos para isto, da localização exata dos poços de abastecimento a serem utilizados 

com as devidas coordenadas geográficas (UTM), informação solicitada quando da elaboração do diagnóstico 

(2010). Como temos apenas o perímetro dos compartimentos hidrogeológicos foram definidos como ZEIAA, 

mencionada anteriormente. Caso nos sejam repassados pelo órgão responsável os perímetros de proteção 

desses compartimentos, poderemos inseri-los no macrozoneamento, desde que em tempo hábil para conclusão 

do trabalho. 

 

Outras áreas que merecem destaque são as áreas de dolinas que devem ficar registradas, grutas e poljes, em 

mapa anexo à futura legislação, como áreas de altíssima fragilidade ambiental, como também as áreas com 

declividade acima de 30% e outras de interesse de preservação que sejam de difícil representação no mapa de 

zoneamento municipal.  

ECOTÉCNICA – Está sendo elaborado o mapa a ser anexado com as informações mencionadas na futura 

legislação. 

 

Na página 22 do documento do Plano Diretor, na Zona Residencial de Restrição à Ocupação, considera-se 

necessária uma discussão acerca do parâmetro de parcelamento proposto, com lotes de 540 m², uma vez a 

fragilidade da área. Observar que na região da Rancharia há uma célula de interesse para abastecimento futuro 

que está definida como Zona Residencial de Restrição à Ocupação, sendo necessária uma discussão mais 

aprofundada sobre a ocupação futura dessas áreas. Sugere-se nesse caso a reversão do perímetro urbano para 

que essas áreas passem a compor a zona rural. 

ECOTÉCNICA - Conforme respondido no Parecer 03/2011/PL, em oficinas anteriores realizadas no município, 
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foi imensamente discutido sobre os parâmetros de parcelamento na ZRRO, tendo em vista a fragilidade 

ambiental da área.  

Mais especificamente quanto à região da Rancharia tentou-se tirá-la do perímetro para reversão em rural, o que 

causou grande desaprovação por parte da população, administração pública e membros da Comissão de 

Acompanhamento. Apesar de eles insistirem em lotes de 360m² que é o usual hoje em toda a sede e na prática, 

ainda menores, chegamos a um meio termo após exaustivas discussões em lotes de 540 m². Da mesma forma 

com a Rancharia, em que não aceitaram a sua retirada do perímetro urbano. Consideramos sim, que se trata de 

uma região sob interesse de abastecimento futuro de água e por isso mesmo seria zona de restrição à ocupação 

e com necessidade de elaboração de laudos geológico-geotécnicos para possibilitar a ocupação. 

Caso a COMEC em reunião consiga posicionar e reafirmar maior rigidez e maior restrição para estas áreas, 

seria de grande valia, principalmente no aspecto de segurança e manutenção da qualidade da água. Mas tendo 

em vista a realidade local, até então nossa equipe não conseguiu superar a vontade da maioria.  

 

Na página 28 do mesmo documento, na Tabela 1, na Zona Residencial de Restrição à Ocupação (ZRRO) rever 

parâmetros de parcelamento e ocupação considerando a fragilidade da área. 

ECOTÉCNICA – idem anterior 

 

Ainda na mesma página, rever a possibilidade de parcelamento na Zona de Parque em lotes de 2000 m², uma 

vez que a zona destina-se à proteção ambiental. 

ECOTÉCNICA – foi retirado.  

 

A exigência de apresentação de laudo-geológico geotécnico deverá se dar para todos os empreendimentos 

situados na área urbana do município, situados sobre solos residuais e/ou transportados sobre rochas calcárias 

a fim de garantir a integridade física desses e a manutenção da qualidade e da disponibilidade da água 

subterrânea para fins de abastecimento público.  

ECOTÉCNICA – sim, o laudo geológico-geotécnico foi previsto no PDM e estará condicionado para todas as 

situações cabíveis. Nas minutas de lei, esta condição está sendo incorporada. 

 

Não esquecer que, no município há outra Formação Geológica – Formação Votuverava que também possui 

calcários e que remete à necessidade de cuidados especiais e não se descarta a solicitação de laudo geológico-

geotécnico, a fim de resguardar as habitações e/ou empreendimentos rurais.  

ECOTÉCNICA - O laudo geológico-geotécnico é previsto para todas as zonas presumidas na área urbana onde 

é permitida ocupação. Com relação à formação Votuverava, estão mapeadas suas unidades geológicas 

correspondentes a esta formação, entre elas as áreas de mármores calcíticos que foram tratadas como de alta 
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fragilidade para o zoneamento (conforme mapa específico de geologia). 

 

Conclusão 

Conforme posicionamento dos membros da Câmara Técnica do Aqüífero Karst durante a apresentação do Plano 

Diretor Municipal de Rio Branco do Sul pela consultora Ecotécnica e Prefeitura, este Parecer conclui pela 

necessidade de revisão da proposta de zoneamento de uso e ocupação do solo, devendo ser consideradas 

zonas especiais para áreas de afloramento do Aqüífero Karst, quanto aos riscos de impactos geotécnicos, e 

zonas específicas de proteção do manancial de abastecimento público, considerando-se os compartimentos 

hidrogeológicos de uso atual e de interesse futuro, conforme mapa em anexo. 

Os membros da Câmara Técnica colocam-se à disposição para a realização de reuniões com a equipe técnica 

da consultora e Prefeitura de Rio Brando do Sul de modo a dirimir eventuais dúvidas quanto às alterações 

sugeridas. 
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AAANNNEEEXXXOOO   333222:::    AAATTTAAA   DDDAAA   444ªªª   OOOFFFIIICCCIIINNNAAA   TTTÉÉÉCCCNNNIIICCCAAA      

A 4ª Oficina Técnica do Plano Diretor Municipal de Rio Branco do Sul foi iniciada às 9 horas e 30 minutos do dia 26 de 

julho de 2011, na sala de reuniões da Prefeitura Municipal de Rio Branco do Sul. Estavam presentes vários membros da 

Equipe Técnica Municipal, alguns integrantes da Equipe de Apoio Municipal e integrantes da consultoria Ecotécnica. 

A apresentação é iniciada pelo arquiteto e urbanista Walter Gustavo Linzmayer da Ecotécnica, que explica a respeito da 

reunião realizada junto à Câmara Técnica do Karst, à qual o PDM de Rio Branco do Sul tem que se submeter à aprovação 

dos membros integrantes desta Câmara para que possa prosseguir às outras etapas. O resultado dessa reunião foi um 

Parecer Técnico com algumas sugestões e exigências. Em segui da o arquiteto inicia a apresentação de cada uma das 

questões apontadas. 

A primeira colocação indicada pela Câmara Técnica do Karst foi a proposição de revisão do Decreto 3.411/2008, onde 

solicitam maiores detalhamentos a respeito da abrangência do Aqüífero Carste como forma a auxiliar o mapeamento 

anexo ao Decreto. O arquiteto apontou nesse momento a impossibilidade de tal revisão, visto a condicionante necessidade 

de uma equipe de geólogos que não caberia ao escopo deste Plano Diretor. Ressalta que na equipe técnica da consultoria 

há presença de geólogo, o que de fato está além do exigido para edital de licitação.  

As colocações seguintes eram referentes a necessidade da criação de zona especial para os compartimentos 

hidrogeológicos de interesse de abastecimento público pela SANEPAR. Atendendo a essa necessidade foram 

estabelecidas zonas denominadas Zona Especial de Interesse de Abastecimento de Água I e II – ZEIAA I e II. A terceira 

colocação da Câmara Técnica faz menção a não delimitação de formações cársticas ao norte da falha da Lancinha. O 

arquiteto explica que essas formações foram sim consideradas e devidamente classificadas dentro do mapa de geologia, e 

da mesma forma consideradas no mapa de uso e ocupação do solo urbano como áreas de alta fragilidade e de restrição à 

ocupação. A quarta colocação foi referente à necessidade de identificação dos poços de abastecimento de água da 

SANEPAR, bem como grutas, poljés e regiões com declividade acima de 30%. Para tal o arquiteto Walter Gustavo 

demonstra um mapa que servirá como anexo à Lei de Uso e Ocupação do Solo Urbano, denominado como Mapa de 

Restrições, ao qual deverá ser consultado, e onde as informações solicitadas estarão expostas.  

Em seguida foram discutidos os parâmetros para as ZEIAA I e II, colocando novamente em pauta a possibilidade de ser 

aumentado o tamanho do lote mínimo, visto a inviabilidade de reversão das áreas de compartimento como áreas rurais. 

Após uma série de colocações ficou estabelecido o aumento do lote mínimo para a ZEIAA I, que anteriormente seria de 

540 m², ficando agora acordado em 720 m². Neste momento também fora explicados alguns mecanismos de compensação 

sob áreas de ZEIAA. 

A respeito da ZEIS localizada na porção noroeste destacou sua função de exclusividade às famílias de baixa renda. Logo 

em seguida foram iniciadas as discussões a respeito das minutas de lei, porém a equipe técnica manifestou a necessidade 

de maior prazo para leitura dos produtos entregues para uma discussão mais embasada. 

A 4ªOficina Técnica foi encerrada às 11 horas e 40 minutos. 
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AAANNNEEEXXXOOO   444111:::    AAATTTAAA   DDDAAA   555ªªª   OOOFFFIIICCCIIINNNAAA   TTTÉÉÉCCCNNNIIICCCAAA   

A 5ª Oficina Técnica do Plano Diretor de Rio Branco do Sul foi realizada no dia 25 de julho de 2011 na sala de 

reuniões da Prefeitura Municipal de Rio Branco do Sul. Iniciada às nove horas e trinta minutos, estavam 

presentes membros da Equipe Técnica Municipal, seu respectivo coordenador, Sr. João Roberto Costa Rosa, 

analista de desenvolvimento municipal do PARANACIDADE, Sr. Fernando Caetano e membros da consultoria 

Ecotécnica.  

A apresentação da oficina foi iniciada pelo arquiteto e urbanista Walter Gustavo Linzmayer que relembrou 

algumas questões da oficina anterior e logo em seguida deixou aberto aos presentes para que colocassem em 

pauta as questões relacionadas ao Produto P04B - Proposições para Legislação Básica.  

Inicialmente foram colocadas considerações a respeito da Lei do Plano Diretor, onde o Procurador de Rio 

Branco do Sul sugeriu algumas alterações quanto ao prazo de implementação dos instrumentos estabelecidos 

para a Lei do PDM. Ao invés do prazo de 180 dias, solicitou-se alteração para 360 dias. Em seguida discutiu-se 

sobre o Conselho de Desenvolvimento Municipal, onde surgiu a sugestão de indicação de alguma entidades à 

participar, e deixar descrito na própria lei. 

A respeito da lei de Uso e Ocupação do Solo Urbano e Municipal, foi sugerida a supressão de um artigo que 

trata sobre restrições quanto à queima de cana de açúcar, que de fato não é realidade do município. Solicitou-

se a exceção para equipamentos públicos como, por exemplo, escolas que já possuem projeto para instalação 

em áreas de restrição à ocupação, que possam ter 02 pavimentos, tendo que apresentar laudo geológico-

geotécnico para efetivação de instalação. O Sr. Fernando Caetano questionou sobre ajuste do texto que trata 

das áreas não computáveis, para que ficasse mais claro o entendimento.  

Na Lei de Mobilidade e Sistema Viário, o Sr. Fernando Caetano solicitou a adaptação da classificação das vias 

urbanas e municipais de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro. Sugeriu ainda o cuidado de não amarrar 

as caixas de vias atuais, para não inviabilizar a possibilidade de obras de alargamento e melhorias.  

Outras observações foram apontadas no Produto entregue à Equipe Técnica, com anotações específicas, 

sendo o volume entregue à consultoria Ecotécnica para averiguação. O Sr. Fernando Caetano da mesma forma 

entregou uma análise técnica com outras questões e correções a serem feitas. 

A reunião foi encerrada às onze horas e 45 minutos.   
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AAANNNEEEXXXOOO   444444:::    AAATTTAAA   DDDAAA   666ªªª   OOOFFFIIICCCIIINNNAAA   TTTÉÉÉCCCNNNIIICCCAAA   

A 6ª Oficina Técnica do Plano Diretor Municipal foi iniciada no dia 18 de agosto de 2011, na sala de reuniões da 

Prefeitura Municipal de Rio Branco do Sul, às 14:00 hs. Estavam presentes na ocasião alguns membros 

integrantes da Equipe Técnica Municipal, o coordenador Sr. Costinha, o Sr. Fernando Caetano, supervisor do 

Paranacidade e integrantes da equipe técnica da Ecotécnica. A apresentação foi feita pelo arquiteto Walter 

Gustavo Linzmayer, que inicia explanando a respeito do volume referente ao P05 – Plano de Ações e 

Investimentos, já sob análise da Equipe Técnica Municipal, destacando que o mesmo detalha as ações 

prioritárias definidas para Rio Branco do Sul para os próximos 5 anos. Tal volume é um dos requisitos para 

obtenção de investimentos junto ao Governo do Estado. Em seguida, exemplifica uma proposta de ação, com 

suas justificativas, objetivo geral, objetivos específicos, prazo de execução, responsabilidades, fontes de recurso, 

prazos, e estimativas de custos. Menciona o total estimado de investimentos necessários para cada eixo de 

desenvolvimento do município. O valor total calculado é estimado em pouco mais de R$ - 45.000.000,00, sendo 

que parte deste valor está previsto no PPA. O valor estimado a ser obtido é q aproximadamente R$ - 

9.755.000,00. 

Na segunda parte da apresentação o arquiteto explica a respeito da Conferência da Cidade, a ser realizado 

posterior a apresentação da 3ª Audiência Pública do PDM. O evento tem como objetivo principal a formação do 

Conselho de Desenvolvimento Municipal - CDM, cuja atribuição principal é deliberar a respeito da 

implementação dos objetivos, diretrizes e ações detalhadas pelo PDM, proporcionar o processo democrático do 

desenvolvimento das políticas e ações, e garantir a continuidade dos mesmos. O arquiteto explica como 

funcionará a composição da CDM, sua proporcionalidade, prazo de regulamentação, conforme deve contar no 

Regimento da Conferência a ser elaborado. A intenção é que os integrantes da Comissão de Acompanhamento 

do PDM sejam preferencialmente os integrantes da primeira CDM, sendo aberto aos presentes na Conferência 

que se manifestem caso queiram participar. O processo de eleição será feito no próprio evento por votação 

aberta. A reunião foi encerrada às 16:30 hs. 
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AAANNNEEEXXXOOO   444555:::    PPPUUUBBBLLLIIICCCAAAÇÇÇÃÃÃOOO   DDDAAA   333ªªª   AAAUUUDDDIIIÊÊÊNNNCCCIIIAAA   PPPÚÚÚBBBLLLIIICCCAAA   
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AAANNNEEEXXXOOO   444666:::    LLL IIISSSTTTAAA   DDDEEE   PPPRRREEESSSEEENNNÇÇÇAAA   DDDAAA   333ªªª   AAAUUUDDDIIIÊÊÊNNNCCCIIIAAA   PPPÚÚÚBBBLLLIIICCCAAA   
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AAANNNEEEXXXOOO   444777:::    SSSLLLIIIDDDEEESSS   DDDAAA   AAAPPPRRREEESSSEEENNNTTTAAAÇÇÇÃÃÃOOO   DDDAAA   333ªªª   AAAUUUDDDIIIÊÊÊNNNCCCIIIAAA   PPPÚÚÚBBBLLLIIICCCAAA   
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AAANNNEEEXXXOOO   444888:::    AAATTTAAA   DDDAAA   333ªªª   AAAUUUDDDIIIÊÊÊNNNCCCIIIAAA   DDDOOO   PPPLLLAAANNNOOO   DDD IIIRRREEETTTOOORRR   

A audiência se inicia às 19:00 do dia 18 de agosto de 2011, com a apresentação do arquiteto e urbanista Walter 

Gustavo Linzmeyer da equipe Ecotécnica Tecnologia e Consultoria. O arquiteto inicia a explanação relembrando 

o processo participativo do Plano Diretor de Rio Branco do Sul, através de diversas oficinas técnicas, audiências 

públicas, reuniões e visitas a campo. Mencionou também que o plano foi aprovado pela COMEC e pelo 

Conselho Gestor dos Mananciais e que o principal resultado de todo esse processo são as leis que se originarão 

do PDM. 

Inicia então explicando de forma resumida o conteúdo de cada minuta de lei definida, inicialmente falou sobre a 

lei do Plano Diretor Municipal, em seguida a respeito da Lei de Uso e Ocupação do Solo, Lei de Perímetro 

Urbano, Lei de Parcelamento do Solo, Lei de Mobilidade e Sistema Viário, Código de Obras e Código de 

Posturas. 

Prossegue a apresentação discorrendo sobre o último produto referente ao plano que é o P05 – Plano de Ações 

e Investimentos, o qual estabelece as ações prioritárias dos principais eixos e diretrizes estabelecidos para o 

município, a serem executadas nos próximos 05 anos. O volume especifica os objetivos gerais de cada ação, 

suas possíveis fontes de recurso, cronograma e valor estimado. Lembra que parte do total dos valores dessas 

ações está previsto no PPA.  

Foi aberto a questionamentos e dúvidas. Neste momento uma estudante de arquitetura e urbanismo se 

pronunciou e questionou a respeito do zoneamento da sede urbana, quanto ao tamanho da zona mineraria que 

seria muito grande, não tendo para onde o município crescer. O arquiteto Walter Gustavo explica que aquela 

área hoje representa um território pertencente à Votorantim, e que tal realidade não deve ser ignorada. O 

arquiteto lembra que foi realizada uma reunião com a equipe técnica municipal e representantes da Votorantim 

no sentido de haver uma maior aproximação entre as duas partes, que juntos podem ajudar no desenvolvimento 

do município. Relembra também da área cedida pela mesma indústria para produção de moradias de interesse 

social onde no zoneamento ficou demarcada como ZEIS. Para finalizar observa que há área para expansão 

urbana na região do Toquinhas, área fora dos limites do carste e portanto segura para a ocupação. 

Após outras duvidas foi encerrada a audiência as 21:45hs.  
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AAANNNEEEXXXOOO   444999:::    PPPUUUBBBLLLIIICCCAAAÇÇÇÃÃÃOOO   DDDAAA   CCCOOONNNFFFEEERRRÊÊÊNNNCCCIIIAAA   DDDAAA   CCC IIIDDDAAADDDEEE   

 

 

EXPRESSO - Edição n. 173 - 15/10/11 

 

GAZETA METROPOLITANA - Edição n. 19 - 23/11/11  
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AAANNNEEEXXXOOO   555000:::    LLL IIISSSTTTAAA   DDDEEE   PPPAAARRRTTTIIICCCIIIPPPAAANNNTTTEEESSS   DDDAAA   CCCOOONNNFFFEEERRRÊÊÊNNNCCCIIIAAA   DDDAAA   CCC IIIDDDAAADDDEEE   
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AAANNNEEEXXXOOO   555111:::    SSSLLLIIIDDDEEESSS   DDDAAA   AAAPPPRRREEESSSEEENNNTTTAAAÇÇÇÃÃÃOOO   DDDAAA   CCCOOONNNFFFEEERRRÊÊÊNNNCCCIIIAAA   DDDAAA   CCC IIIDDDAAADDDEEE   
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AAANNNEEEXXXOOO   555222:::    AAATTTAAA   DDDAAA   CCCOOONNNFFFEEERRRÊÊÊNNNCCCIIIAAA   DDDAAA   CCC IIIDDDAAADDDEEE   

A Conferência da Cidade de Rio Branco do Sul foi iniciada as 19:30 hs do dia 30 de novembro de 2011, na Igreja 

Batista da Restauração. Com a palavra o Sr. Ari Nunes ressaltou a importância deste evento que é praticamente 

um fechamento do Plano Diretor Municipal - PDM, documento importante para o desenvolvimento do município e 

de fundamental importância na obtenção de recursos junto ao Governo Federal e Estadual. Em seguida passa a 

palavra ao arquiteto e urbanista Walter Gustavo Linzmayer da Ecotécnica. Este inicia explicando sobre as etapas 

do PDM, relembrando que todas as etapas foram concluídas e da realização da última audiência pública no dia 

18 de agosto de 2011. Recorda as minutas resultantes de todo o processo do PDM que deverão passar pela 

aprovação da Câmara de Vereadores após a Conferência da Cidade.  

O arquiteto dá inicio à Conferência discorrendo sobre a necessidade da formação do Conselho de 

Desenvolvimento Municipal e sua importância a respeito da deliberação nas adequações das ações do 

município, na implantação das ações resultantes do PDM e garantia da continuidade de programas e projetos. 

Sobre a composição do Conselho, ele afirma que conforme a minuta de lei do PDM, deve seguir a 

proporcionalidade de 40% dos seus membros constituintes relacionados ao Poder Público e 60% de 

representantes da Sociedade Civil Organizada, devendo o mesmo conselho ser instituído num prazo máximo de 

60 dias após a aprovação da lei do PDM e seu regimento interno estabelecido em 120 dias após a provação da 

mesma lei. Em seguida o palestrante apresenta uma listagem de 22 membros e suas representações que 

deverão formar o primeiro CDM do município de Rio Branco do Sul. Esta listagem foi baseada na lisa do Núcleo 

de Acompanhamento do PDM que será desfeita após o evento da Conferência da Cidade, cuja lista foi mostrada 

na apresentação e a principio os componentes do Núcleo são automaticamente colocados como membros 

preferenciais para a formação do primeiro CDM, por terem acompanhado todo o processo do PDM. Neste 

momento o arquiteto Walter Gustavo pede que aqueles que gostariam de fazer parte do conselho e não estão na 

lista do Núcleo de Acompanhamento se manifestem, para que haja uma votação. O Sr. Ari Nunes se manifesta 

para ressaltar que em ultima reunião realizada foi acrescido mais uma cadeira no CDM que represente a 

comunidade religiosa no município. Como já havia um representante no Núcleo de Acompanhamento para a 

comunidade religiosa, sugere-se aqui um representante da Igreja Católica, visto sua representatividade no 

município. Nesse momento o Sr. Eriton Carlos Cardoso se pronuncia, dizendo estar representando o Padre 

Edilson Lima que não pode estar presente. Anuncia a participação do Padre como titular representante da Igreja 

Católica e ele próprio (Eriton Carlos Cardoso) como suplente. Um representante da SANEPAR ali presente, pede 

a palavra para comunicar que haverá substituição do atual suplente Sr. Denilson Sauer Belão, pelo Sr. Paulo 

Roberto. O arquiteto Walter solicita que a SANEPAR encaminhe um ofício à Prefeitura Muncipal anunciando a 

mesma alteração. Mencionou-se no mesmo evento alterações quanto ao representante da comunidade 

evangélica.  

Algumas outras considerações foram feitas, sendo a Conferência encerrada às 21:00hs. 


