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RELATÓRIO DA 1ª AUDIÊNCIA PÚBLICA DA REVISÃO DO PDM DO PDM DE 

HONÓRIO SERPA 

Às 18:30h do dia 27 de outubro de 2021, no Centro Cultural, foi realizada a 1ª Audiência Pública 

da Revisão do Plano Diretor Municipal de Honório Serpa-PR, conforme Contrato nº 155/2021, 

firmado entre a Prefeitura Municipal de Honório Serpa e a empresa DRZ Geotecnologia e 

Consultoria Ltda, e em consonância com o Termo de Referência anexo ao processo licitatório nº 

46/2021. 

A 1ª Audiência Pública teve como objetivo principal mobilizar a comunidade e os membros do 

poder legislativo e executivo do Município, e do conselho do Plano Diretor para o processo de 

Revisão do Plano Diretor Municipal.  

O evento contou com a presença do Exmo. Prefeito, dos membros do poder executivo, legislativo, 

do Conselho do Plano Diretor (CONPLAD) e membros da comunidade, conforme lista de 

presença e registro fotográfico constantes neste relatório. Estava presente, representando a 

empresa contratada, o arquiteto e urbanista José Delatorre, que conduziu a audiência. 

A audiência teve início com uma breve fala do Senhor Prefeito Municipal Luciano Dias, o qual 

enfatizou a importância da participação popular no desenvolvimento da revisão do PDM, quais 

os benefícios da revisão do PDM para o município de Honório Serpa, além de que todo o 

planejamento realizado durante o processo irá influenciar na realidade municipal nos próximos 

10 anos.  

Na sequência, o arquiteto da consultoria deu início a apresentação de slides, onde foram 

abordados os seguintes temas: 

• objetivos da audiência; 

• dados contratuais; 

• embasamento legal; 

• importância da revisão do PDM; 

• equipes envolvidas no processo; 

• etapas da atividade; 

• cronograma físico; 

• avaliação do planejamento e gestão urbana do município; 

• próximas atividades. 
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Ao final da apresentação, foi cedida a palavra para que a população presente pudesse participar 

dando sua opinião e para sanar possíveis dúvidas que tenham surgido ao longo da apresentação. 

Entretanto, não houve participação da população.  

Após o encerramento da 1ª Audiência Pública, foi solicitado ao técnico da consultoria que 

realizasse novamente a apresentação de forma resumida da 1ª Audiência Pública, uma vez que 

os vereadores do Município haviam chegado para participar.  

Dessa maneira, o Prefeito Municipal fez uso da palavra novamente agradecendo a presença dos 

vereadores e enfatizou a importância da participação dos mesmos. Sendo assim, o arquiteto José, 

apresentou a 1ª Audiência Pública para todos os presentes novamente. Ao final, o representante 

da consultoria agradeceu a presença dos vereadores e enfatizou a importância de todos no 

desenvolvimento da revisão do PDM, uma vez que eles serão os responsáveis pela aprovação 

das legislações contiguas ao Plano Diretor. 

Para encerrar a 1ªAudiência Pública foi aberta novamente a palavra para os presentes. Foi 

questionado quais seriam os próximos passos a serem tomados a respeito da revisão. Explicou-

se que para a próxima etapa seriam realizadas as coletas de dados junto ao municipio e elaborado 

o diagnóstico da realidade atual de Honório Serpa. 

Também foi questionado quais seriam as datas de realização das próximas Audiências Públicas, 

foi informado que conforme cronograma apresentado, a 2ª Audiência Pública deverá ocorrer 

antes de 27 de abril de 2022. 

Não tendo novos questionamentos o arquiteto José disponibilizou os contatos (e-mail e 

telefone), agradecendo a presença de todos os presentes encerrando assim a 1ª Audiência Pública 

da Revisão do Plano Diretor de Honório Serpa. 

 

Londrina, 30 de outubro de 2021. 

Equipe Técnica da Consultoria – DRZ Gestão de Cidades 

DRZ Geotecnologia e Consultoria Ltda. 

Av. Higienópolis, 32, 4º andar, Centro, Londrina/PR 

drz.com.br | drz@drz.com.br | (43) 3026-4065 
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ANEXO I – LISTA DE PRESENÇA 
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ANEXO II – REGISTRO FOTOGRÁFICO  
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ANEXO III – APRESENTAÇÕES DOS SLIDES DA 1ª OFICINA DE LEITURA TÉCNICA 
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