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Sumula da Apresentação da Câmara Técnica de Planejamento, Gestão do Solo e 

Territorialidade 

DATA: 04 de Setembro de 2014 

LOCAL: Hotel Master - Rua Francisco Torres, 285 - Centro - Curitiba / Paraná. 

 

Apresentação feita pela Conselheira Andreia C. Braga que iniciou sua explanação com os 
seguintes informes: Reunião dos Coordenadores e Secretários das Câmaras Técnicas do 
Concidades Paraná: sugestão de que as Câmaras retomem as deliberações expressas 
nas Conferências, com identificação das prioridades aprovadas e o que compete para a 
CT de Planejamento abarcar em suas discussões; Ausência justificada do conselheiro 
Paulo Nobukuni. 2 – Pauta Prioritária de Discussão – Plano Diretor – Discussão sobre: 
Diretrizes Gerais, Definição de conteúdo mínimo para elaboração dos Planos: Mediador 
para o debate sobre Planos Direitores: Carlos Augusto Storer; Documentos 
disponibilizados para discussão: Minuta do Termo de Referência para Revisão dos 
Planos Diretores e documento de embasamento para revisão dos Planos. Principais 
Discussões: Explanação sobre o processo histórico de institucionalização dos Planos 
Diretores no Paraná - enfoque que o Paraná é destaque tanto no processo de 
implementação dos Planos, bem como o Estado que mais tem municípios com Planos 
produzidos (94,8%) detalhamento de dados sobre os planos que foram levantados pelo 
Paraná Cidades (documentação anexa). Apresentada Planilha dos Municípios que 
deverão realizar a revisão dos Planos Diretores nos próximos anos. Salto de quantitativo 
para a revisão nos anos de 2016 – 63 municípios; 2017 – 48 municípios; 2018 – 60 
municípios; 2019 – 41 municípios; 2020 – 36 municípios e 2021 – 48 – municípios 
(detalhamento dos dados em anexo). Exposição de Minuta do Termo de Referência para 
Revisão de Plano Diretor nos Municípios – proposta de construção de um documento que 
indique parâmetros básicos no processo de elaboração do Plano Diretor, e vise definir 
objetivos, diretrizes e propostas de intervenção para o desenvolvimento dos municípios. 
Exposição sobre os tópicos do documento com destaque: Detalhamento das atividades 
desenvolvidas pela equipe que irá revisar o plano, com a previsão das fases e produtos 
mínimos a serem entregues; Discussão sobre a importância do monitoramento para 
identificar o que foi possível implementar ou não no município (previsão normativa de 
avaliação dos planos uma vez por ano) – incidência para que esta avaliação ocorra com 
participação popular e devolutiva para a população; Ampliação do quadro técnico de 
profissionais (geologia, profissional da área social); Alguns municípios já estão utilizando 
esses parâmetros – proposta que em 2016 o termo seja aplicado em todos os municípios 
no processo de revisão; Grupo indica a necessidade de discussão mais aprofundada 
sobre o documento para contribuir com proposições; Importância de processo avaliativo 
dos municípios que identifiquem os limites e possibilidades que ocorreram no processo 
com o intuito dos municípios avançarem tanto no procedimento da revisão, quanto na 
efetividade de aplicabilidade dos planos. Deliberações: 1. Proposta de composição de 
Grupo de Trabalho que produza uma nota técnica sobre o conteúdo do Termo de 
Referência de revisão dos Planos Diretores. A nota será apresentada na próxima 
reunião da Câmara. Será definida data da reunião do GT por e-mail. Composição 
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parcial do grupo: Carlos Storer, Jose Ricardo, Olga Lucia C. Firkolski, Sandro 
Cetim. 2. Proposta da CT em conjunto com o Paraná Cidades em organizar um 
Seminário de Avaliação dos Planos Diretores.  

 

 


