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REVISÃO DO PLANO DIRETOR DE ESPIGÃO ALTO DO IGUAÇU - PR 

ETAPA II – 3.1.9 – REUNIÃO TÉCNICA DE CAPACITAÇÃO 

3.1.10 – REUNIÃO TÉCNICA PREPARATÓRIA 

ATA 

Reuniram-se nas dependências da Prefeitura Municipal, localizada na 
Avenida Brasília, no dia 14 de julho, às 09:00 horas, membros da equipe 
municipal de acompanhando da revisão do Plano Diretor e empresa Alto 
Uruguai- Engenharia e Planejamento de Cidades, conforme Lista de 
Presença anexa, para discutir e pactuar assuntos referentes ao início da 
Etapa II – Análise Temática Integrada da elaboração da Revisão do Plano 
Diretor de Espigão Ato do Iguaçu - PR, conforme pauta: Assunto 1 – 
Apresentar Métodos e Técnicas para o desenvolvimento da ETAPA II: Foi 
apresentado pelo Engenheiro da Alto Uruguai a metodologia de trabalho da 
empresa e as técnicas que serão utilizadas para a construção da ETAPA II, 
em especial aos itens exigidos no Termo de Referência, conforme segue: i) 
mapear áreas aptas, aptas com restrição e inaptas ao uso e ocupação 
antrópicos; ii) mapear uso e ocupação atual do solo; iii) avaliar a capacidade 
de atendimento e distribuição das infraestruturas, equipamentos e serviços 
públicos; iv) avaliar o uso e ocupação do solo atual, meio ambiente e as 
capacidades de atendimento qualitativo e quantitativo de infraestruturas, 
equipamentos e serviços públicos; v) avaliar a expansão urbana, meio 
ambiente e as capacidades de atendimento qualitativo e quantitativo de 
infraestruturas, equipamentos e serviços públicos; vi) avaliar as condições 
gerais de moradia e fundiárias; vii) avaliar as condições gerais de 
acessibilidade e mobilidade, com ênfase na área urbana; viii) avaliar a 
capacidade de investimento do município; ix) avaliar a estrutura e 
funcionamento dos conselhos municipais existentes; x) 01 Oficina de 
“Leitura Técnica” – “Análise Temática Integrada”; xi) Oficina de “Leitura 
Comunitária” xii) Realizar a 1ª e a 2ª Audiência Pública. Assunto 2 – Início 
do trabalho de campo: O sr. Prefeito Agenor Bertoncelo relatou alguns 
pontos problemáticos do município em relação ao uso e ocupação do solo, 
citando como exemplo, o conjunto habitacional estar localizado ao lado de 
uma área de cultivo. Na sequência, o sr. João, do Departamento de 
Comunicação, relatou sobre o atual sistema de abastecimento de água, 
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abordando que o município não possui ponto de captação e tratamento de 
água. O eng.º Marcos, apresentou o checklist da coleta de informações para 
construção da segunda etapa, onde nesse momento, o eng.º Coordenador 
da Equipe Técnica Municipal, sr. Cleber, juntamente com a eng.ª Tatiane, 
se ofereceram para auxiliar na coleta de informações e no trabalho de 
campo. O representante da empresa, sr. Marcos, apresentou uma proposta 
técnica para realização do mapeamento aéreo atualizado, sem custos para 
o município, nesse momento, ficou acordado que o município realizaria a 
coleta de coordenadas dos pontos de controle para o georreferenciamento 
do levantamento aéreo realizado pela empresa. Ao finalizar a discussão dos 
assuntos pertinentes, iniciou-se uma busca de informações técnicas 
necessárias para a realização da Etapa II. Nada mais havendo a tratar e 
esgotada a pauta o engenheiro Marcos Roberto Borsatti agradeceu a 
presença de todos e deu por encerrada a reunião. Para constar, eu Marcos 
Roberto Borsatti, lavrei a presente ata. Anexa lista de presença.  

 

 

 

Marcos Roberto Borsatti 

Alto Uruguai Engenharia e Planejamento de Cidades 
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