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COMUNICADO 
REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA E ABERTURA DE CONSULTA PÚBLICA 

 
 
O INSTITUTO DE PESQUISA E PLANEJAMENTO URBANO DE CURITIBA (IPPUC), 
representado por seu presidente, Sérgio Póvoa Pires, no uso da competência que lhe foi 
atribuída por meio da Lei Municipal 11.266/2004, artigo 5º, inciso V, resolve: 
 

I. Comunicar aos interessados, que será realizada a AUDIÊNCIA PÚBLICA 
INAUGURAL DE REVISÃO DO PLANO DIRETOR DE CURITIBA no dia 
28/03/2014, sexta-feira, das 18h30min às 22h30min, em cumprimento ao 
disposto no artigo 48, inciso II, da Lei Municipal 11.266/2004 e no artigo 40, 
parágrafo 4º, inciso I da Lei Federal 10.257/2001. 

 
A Audiência terá como objetivo divulgar informações a respeito deste assunto, tais 
como a metodologia adotada, os trabalhos que envolvem as análises técnicas, os 
temas abordados, as oportunidades de participação da comunidade e as datas dos 
principais eventos internos e externos que serão realizados pelo Município de Curitiba, 
sob coordenação e monitoramento do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de 
Curitiba (IPPUC), para o início do processo de Revisão do Plano Diretor de Curitiba. 

 

 Local: A Audiência Pública será realizada no Salão de Atos do Parque Barigüi. 

 

II  Comunicar a abertura de CONSULTA PÚBLICA, no período de 12 de abril de 
2014 a 15 de agosto de 2014, para a apresentação de questionamentos, críticas e 
sugestões para a Revisão do Plano Diretor de Curitiba, em conformidade com a Lei 
Municipal 11.266/2004 e com a Lei Federal 10.257/2001. 
 

As manifestações deverão ser encaminhadas, com a identificação do respectivo autor (nome 
completo, profissão/ocupação, endereço, e-mail, telefone/fax e entidade/instituição que 
representa, quando for o caso), para o endereço eletrônico: planodiretor@ippuc.pr.gov.br. 
 
Todas as informações a respeito da Revisão do Plano Diretor de Curitiba estarão disponíveis, a 
partir de 12/04/2014, no seguinte endereço eletrônico: 
www.curitiba.pr.gov.br/planodiretor. 

 

Informações adicionais poderão ser obtidas por meio do telefone: (41) 3250-1414. 
 
 
Curitiba, 14 de março de 2014. 
 
 
 

Sérgio Póvoa Pires 
Presidente do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba 
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