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APRESENTAÇÃO 

O presente documento técnico compõe o PRODUTO 06A – RELATÓRIO 

DE ATIVIDADES TÉCNICAS – 2ª FASE – PARTE 02, produzido na 2ª FASE 

– Análise Temática Integrada, que prevê o planejamento da Revisão 

do Plano Diretor do Município de Bituruna - Paraná - Brasil, decorrente 

do edital Nº 002/2019, do tipo Técnica e Preço, e do Contrato de 

Prestação de Serviços Nº 01/2020, celebrado no dia 17 de janeiro de 

2020 entre a URBTECTM Engenharia, Planejamento e Consultora e a 

Prefeitura Municipal de Bituruna, sob a supervisão do Serviço Social 

Autônomo PARANACIDADE.  
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1. INTRODUÇÃO 

Este documento apresenta o Relatório de Atividades realizadas na 2ª Fase – 

Análise Temática Integrada – Parte 02, com o objetivo de expor o registro do evento e 

o respectivo material de apoio utilizado. Os eventos foram registrados por meio de 

memória, fotos e lista de presença. Já o material de apoio contou apresentação de 

slides.  

Esta fase corresponde à etapa de compreensão da atual situação do município 

de Bituruna, caracterizada pelo levantamento e análise de dados e informações 

existentes, a fim de diagnosticar a realidade municipal e construir as análises 

integradas. 

De acordo com o Produto 01 – Plano de Trabalho, compete à esta fase a 

realização de eventos técnicos e comunitários, no entanto, devido à atual crise 

sanitária decorrente do COVID-19, os eventos comunitários foram suspensos por meio 

do Decreto Estadual nº 4.230/2020 Art. 3º e Decreto Municipal nº 039/2020 Art. 7º.  

Em visto do exposto, nesta 2ª Fase - Parte 02 foram realizados apenas os 

eventos técnicos, por meio de plataforma digitais e em respeito às recomendações dos 

órgãos sanitários competentes. Além dos dois eventos técnicos já sinalizados pelo 

Produto 01 e conforme previsto no Termo de Referência (Reunião Técnica de 

Capacitação e Oficina de Leitura Técnica), foram realizadas duas reuniões 

extraordinárias. Na sequência, apresentam-se as memórias dos referidos eventos.  
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2. REUNIÃO DE COORDENAÇÃO – EXTRAORDINÁRIA  

2.1. MEMÓRIA DO EVENTO 

Local: Online – Via Google Hangouts 

Data: 27/05/2020   

Horário inicial: 09h10   Horário final: 09h45 

Participantes:  

URBTECTM: Gustavo Taniguchi, Manoela Fajgenbaum Feiges e Lucas Alves de Castro.  

ETM: Enéias Santos Mello, Jesica Braga Franchin e Gustavo Olinquevicz. 

 

Objetivo: 

A reunião tinha como objetivo principal definir o andamento das atividades 

participativas, em decorrência da pandemia do novo coronavírus, em especial os 

eventos técnicos e as audiências públicas referentes a Revisão do Plano Diretor 

Municipal de Bituruna, conforme solicitado pela supervisão, PARANACIDADE, além de 

apresentar uma sugestão de cronograma para o Plano, esse que será oficializado com 

a Prefeitura Municipal e a Supervisão. 

Memória: 

 A reunião teve início com o diretor executivo da consultora URBTECTM, 

Gustavo Taniguchi, dando boas-vindas a todos e apresentando os objetivos dessa 

Reunião Técnica de Coordenação Extraordinária. Ficou definido, com aprovação dos 

membros representantes da ETM, que as audiências públicas serão realizadas por meio 

digital, ou seja, transmitidas pelos canais eletrônicos da Prefeitura Municipal de 

Bituruna e plataformas como o Youtube. Essa decisão foi tomada pensando na 

segurança dos munícipes, visto o atual momento sanitário. A consultora, em 

experiência prévia, notou que o alcance de uma audiência pública online é maior que 

o evento presencial.  

Ainda sobre as audiências públicas, essas serão disponibilizados por um 

tempo nas mídias eletrônicas do município, para que o munícipe possa acompanhar e 

esclarecer suas dúvidas caso não possa assistir ao vivo. Também, serão 

disponibilizados comentários para envio de dúvidas e sugestões, assim como estuda-
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se a possibilidade de disponibilizar um número de WhatsApp para a mesma finalidade. 

As dúvidas e sugestões serão respondidas por essa consultora, assim como a ETM e 

disponibilizadas nas mesmas plataformas digitais da PMB. Como ocorre nas audiências 

presenciais, a consultora irá prover todo o suporte necessário e cabível à PMB no que 

se refere à preparação, divulgação, realização e encerramento destes eventos.  

Para os eventos de caráter técnico (oficinas de leitura técnica, reuniões de 

coordenação, capacitação, preparatórias e consolidação), ficou definido que também 

serão realizados por meio digital, visto que a PMB possui infraestruturas que 

possibilitam os eventos de modo a manter os afastamentos mínimos, recomendados 

pela Secretária de Saúde, entre os servidores.  

Sobre as oficinas comunitárias, o decreto estadual nº 4230/2020 art. 3.º e 

decreto municipal 039/2020 art. 7º, recomendam a suspensão de eventos abertos ao 

público, de qualquer natureza, com aglomeração de pessoas. Sendo assim, esses não 

serão realizados enquanto as recomendações da Secretária de Saúde não se alterarem. 

Também ficou decidido que a ETM irá oficializar essa questão com a Supervisão, visto 

que a Revisão do Plano Diretor Municipal é um processo participativo e que deve 

contar com a participação popular, mas, devido aos recentes acontecimentos, isso não 

será possível a curto prazo.  

Na sequência, a sugestão de um novo cronograma para a Revisão do Plano 

Diretor Municipal de Bituruna foi apresentado, o qual deverá ser aprovado pelos 

representantes da ETM, conjuntamente com o PARANACIDADE. É de comum acordo 

que novas atualizações poderão ocorrer, de modo a acompanhar o progresso da 

pandemia e a incluir a realização das oficinas comunitárias.  

Em decorrência à tal circunstância de saúde pública, salienta-se que o 

cronograma em vigência se encontra desatualizado, fato que impactará no prazo 

acordado de execução deste serviço.  

Por fim, a consultora se compromete a seguir com o andamento dos trabalhos 

técnicos, enquanto a ETM aprova a sugestão do cronograma junto ao PARANACIDADE.  
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2.2. FOTOS 

Imagens: reunião técnica de coordenação extraordinária 

  

Fonte: URBTEC™ (2020). 

2.3. APRESENTAÇÃO 
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Fonte: URBTEC™ (2020). 
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3. 3ª REUNIÃO TÉCNICA DE CAPACITAÇÃO 

3.1. MEMÓRIA DO EVENTO 

Local: Online – Via Google Meet 

Data: 10/06/2020   

Horário inicial: 13h30   Horário final: 14h15 

 

Objetivo: 

De acordo com o Termo de Referência, no item 3.1., o objetivo deste evento 

é “apresentar métodos e técnicas para: i) mapear áreas aptas, aptas com restrição e 

inaptas ao uso e ocupação antrópicos (citado no item 2.4); ii) mapear uso e ocupação 

atual do solo (citado no item 2.5); iii) avaliar a capacidade de atendimento e 

distribuição das infraestruturas, equipamentos e serviços públicos (citado no item 2.6); 

iv) avaliar o uso e ocupação do solo atual versus as capacidades de suporte ambiental 

e de infraestruturas, equipamentos e serviços públicos (citado no item 2.7); v) avaliar 

a expansão urbana versus as capacidades de suporte ambiental e de infraestruturas, 

equipamentos e serviços públicos (citado no item 2.8); vi) avaliar as condições gerais 

de moradia e fundiárias (citado no item 2.9); vii) avaliar as condições gerais de 

acessibilidade e mobilidade, com ênfase na área urbana (citado no item 2.10); viii) 

avaliar a capacidade de investimento do município (citado no item 2.11); ix) avaliar a 

estrutura e funcionamento dos conselhos municipais existentes (citado no item 2.12); 

x) avaliar a síntese da análise temática integrada (citado no item 2.13); xi) avaliar a 

definição de objetivos para o desenvolvimento municipal (citado no item 2.1.14); xii) 

realizar 1 (uma) Oficina(s) “Leitura Técnica”, 1 (uma) Oficina(s) “Leitura Comunitária” e 

da 2ª rodada Audiência(s) Pública(s) (citados nos itens 3.1.10 a 3.1.12). 

 

Memória: 

A reunião teve início com o diretor executivo da consultora URBTECTM, 

Gustavo Taniguchi, dando boas-vindas a todos e apresentando os objetivos dessa 

Reunião Técnica de Capacitação. 
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 No momento seguinte, a arquiteta Manoela dá início as apresentações, 

abrangendo: 

• Andamento da Revisão do Plano Diretor Municipal. 

• Apresentação sintética da metodologia utilizada no diagnóstico. 

• Diagnóstico analítico. 

• Ajustes para a dinâmica da Oficina de Leitura Técnica. 

Assim como preconizado pelo Termo de Referência, o diagnóstico analítico foi 

separado e analisado por temáticas especificas, e somente após isso as informações 

foram cruzadas para criar resultados fidedignos, dessa maneira é possível 

compreender a real situação do município em diversas esferas. 

Aproveitando o contato com membros da ETM e do GA, assim como a 

coordenação desta Revisão, a consultora comenta sobre o envio dos Produtos 03, 05 

e 07, em caráter preliminar, solicitando a participação da Equipe Técnica Municipal e 

destacando a importância dessa correção no processo de caracterização do município, 

visto que essas informações servem como base para as fases futuras desta Revisão. 

A consultora apresenta os itens atendidos por cada um dos três principais 

produtos da 2ª Fase – Análise Temática Integrada, excluindo aqui os Produtos 

relacionados a relatórios de atividades. 

O Produto 03, de acordo com o TR, cumpre três itens do processo. O primeiro 

sobre áreas aptas, inaptas e com restrição a seu uso e ocupação a antrópicos. O 

segundo sobre uso e ocupação do solo do município. E terceiro referente a 

capacidades de atendimento e distribuição das infraestruturas e equipamentos e 

serviços públicos. Neste produto, é explicado a metodologia e a necessidade de cada 

um desses itens para um entendimento de ambas as partes do Plano. 

O Produto 05, de acordo com o TR, é o documento que consistirá dos 

cruzamentos de informações e análises realizados no P03. Novamente, três grandes 

itens do TR são atendidos nesse documento. O primeiro e segundo item desse 

documento discorrem sobre o atual uso do solo e expansão urbana versus a 

capacidade de suporte ambiental, de infraestruturas, equipamentos e serviços 

públicos. Por fim, o terceiro e último item avalia as condições gerais de moradias e 

fundiárias. 
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Quanto ao Produto 07, explica-se que o documento tem como finalidade 

entender as condições de mobilidade e acessibilidade, a capacidade de investimento 

municipal, a estrutura dos conselhos municipais existentes e por fim, apresentar a 

síntese da análise temática integrada junto aos objetivos para o desenvolvimento do 

município. 

Após essa breve explicação, a consultora inicia a apresentação do conteúdo 

de capacitação destacando a necessidade da relação do ambiente natural em 

contrapartida do ambiente antrópico dentro da escala do Plano Diretor Municipal.  A 

Arquiteta Urbanista Manoela Feiges, explica a relação do equilíbrio entre os três 

conceitos básicos do tópico (áreas aptas, áreas aptas com restrição e inaptas). 

Sobre o Uso e Ocupação do Solo, são apresentadas as duas esferas de uma 

cidade. A parte teórica, ou seja, o zoneamento e a prática real, denominado de uso do 

solo. No tópico seguinte (capacidade de atendimento e distribuição das 

infraestruturas, equipamentos e serviços públicos), é pontuado o conceito do " direito 

à cidade ".  

Na sequência, a consultoria explica conteúdo do Produto 05, mostrando a 

importância do cruzamento das informações. A partir desta reflexão de informações, 

o diagnóstico integrado busca compreender a cidade na sua atual realidade, para 

embasar o planejamento. 

Conforme preconizado pelo Termo de Referência, a análise dos conselhos 

municipais também foi realizada e apresentada aos técnicos da ETM e aos membros 

do GA. A consultora explica a metodologia utilizada para a captação de dados dos 

conselhos e apresenta resultados sobre a participação, demanda e sobreposições dos 

grupos. 

A respeito da síntese do diagnóstico, a consultora explica que para a 

realização desse item seria necessário o resultado da Oficina de Leitura Técnica, visto 

que a Oficina de Leitura Comunitária está suspensa legalmente, sendo assim 

apresenta-se como em desenvolvimento. Por fim, a consultora questiona os 

participantes presentes sobre dúvidas e sugestões sobre o material que foi 

apresentado. 
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3.2. LISTA DE PRESENÇA 

Devido às circunstâncias de crise sanitária, a lista de presença apenas 

menciona os participantes biturunenses, visto que os membros da consultora estavam 

alocados em sua sede, em Curitiba-PR.
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Fonte: URBTEC™ (2020). 
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3.3. FOTOS 

  

  

Fonte: URBTEC™ (2020). 
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3.4. APRESENTAÇÃO 
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4. 2ª OFICINA DE LEITURA TÉCNICA 

4.1. MEMÓRIA DO EVENTO 

Local: Online – Via Google Meet 

Data: 10/06/2020   

Horário inicial: 14h15   Horário final: 15h40 

Objetivo: 

De acordo com o Termo de Referência, no item 3.1., o objetivo deste evento 

é “Caracterizar as condições quali-quantitativas da cidade e do município considerando 

os conteúdos previstos na Análise Temática Integrada (citado nos itens 2.4 a 2.14); 

Responsável: equipe da consultoria; Participantes: ETM, representantes do poder 

executivo, membros do CMC/GA (câmaras técnicas) e representantes do poder 

legislativo (comissões temáticas). 

Memória: 

O evento teve início com o diretor executivo da consultora URBTECTM, 

Gustavo Taniguchi, dando boas-vindas a todos e apresentando os objetivos dessa 

Oficina de Leitura Técnica.  

Na sequência, a Arquiteta Urbanista Manoela Feiges apresenta a metodologia 

da dinâmica que organizará o evento, apropriando a plataforma online MIRO, visto o 

atual momento de saúde pública.  

Em um primeiro momento, o grupo de participantes formados pela ETM e 

pelo GA dividiu-se em quatro grandes grupos, respeitando o distanciamento mínimo 

de dois metros entre os participantes, conforme recomendações da Secretaria de 

Saúde Municipal. Os grupos são: 

• Eixo Temático Socioespacial. 

• Eixo Temático Socioeconômico. 

• Eixo Temático Ambiental. 

• Eixo Temático Infraestrutura e Equipamentos. 
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Cada eixo temático foi dividido de maneira a atender todos os itens que o TR 

solicita. Os membros de cada grupo foram escolhidos pelos próprios participantes, a 

partir dos conhecimentos acerca dos temas. 

A consultora apresentou a plataforma MIRO e os caminhos para que cada 

participantes pudesse adquirir gratuitamente o aplicativo em seus respectivos 

aparelhos celulares, através de QRCodes que direcionavam o usuário para o site do 

aplicativo. Novos QRCodes foram disponibilizados, direcionando os usuários para cada 

um dos formulários elaborados por essa consultora.  

A metodologia participativa baseava-se na validação técnica pelos 

participantes acerca dos dados (mapa, gráfico, indicadores) elaborados por órgãos 

oficiais ou por esta consultora, além de refletirem sobre os pontos positivos e pontos 

negativos. 

Os participantes tiveram aproximadamente uma hora para responderem os 

formulários, porém devido ao tempo desprendido para acessar a plataforma digital e 

de reconhecimento de utilização desta ferramenta, ao tempo disponibilizado não foi 

suficiente para cumprir com os objetivos desta oficina. Em visto disto, foi de comum 

acordo que haveria uma extensão de tempo para a devida análise.   Sendo assim esta 

consultora disponibilizou o material da apresentação para a coordenação da ETM 

distribuir entre os participantes presentes para que pudessem preencher as 

informações.  

 

4.2. LISTA DE PRESENÇA 

Devido às circunstâncias de crise sanitária, a lista de presença apenas 

menciona os participantes biturunenses, visto que os membros da consultora estavam 

alocados em sua sede, em Curitiba-PR. 
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Fonte: URBTEC™ (2020). 
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4.3. FOTOS 

  

  

Fonte: URBTEC™ (2020). 
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4.4. APRESENTAÇÃO 

  

 

 

 



 
 
 
PRODUTO 06A – RELATÓRIO DE ATIVIDADES TÉCNICAS DA 2ª FASE – PARTE 02

 

 
 

P á g i n a  | 34 

 

 

 

 



 
 
 
PRODUTO 06A – RELATÓRIO DE ATIVIDADES TÉCNICAS DA 2ª FASE – PARTE 02

 

 
 

P á g i n a  | 35 

 

 7

 

  

 



 
 
 
PRODUTO 06A – RELATÓRIO DE ATIVIDADES TÉCNICAS DA 2ª FASE – PARTE 02

 

 
 

P á g i n a  | 36 

4.5. FORMULÁRIOS 
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5. REUNIÃO TÉCNICA EXTRAORDINÁRIA  

5.1. MEMÓRIA DO EVENTO 

Local: Online – Via Google Hangouts 

Data: 24/06/2020   

Horário inicial: 09h30   Horário final: 10h20 

Participantes:  

URBTECTM: Gustavo Taniguchi, Manoela Fajgenbaum Feiges e Lucas Alves de Castro.  

ETM: Wagner Costa dos Santos e Gustavo Olinquevicz. 

 

Objetivo: 

Em vista do solicitado pelo TR em seu item 2.8, esta reunião técnica 

extraordinária tinha como objetivo compreender a dinâmica imobiliária municipal, a 

partir dos dados disponíveis pela Secretaria Municipal de Administração, Finanças e 

Planejamento.  

 

Memória:  

A reunião teve início com o diretor executivo da consultora URBTECTM, 

Gustavo Taniguchi, dando boas-vindas a todos e apresentando os objetivos dessa 

reunião técnica extraordinária.  

A equipe consultora questiona quem são os principais participantes desse 

mercado dentro do Município. Duas imobiliárias, uma em Bituruna e a outra em União 

da Vitória, foram apontadas pelos técnicos municipais como as mais influentes dentro 

do mercado municipal, juntamente com o mercado informal de vendas e alugueis 

dentro do município, sendo suportadas por um grupo na rede social Facebook.  

A consultora ressalta a importância desses atores dentro do Plano Diretor, 

indicando uma reunião a equipe técnica desta consultora e os representantes dessas 

empresas, a fim de conseguir maiores informações sobre valor da terra e as demandas 

dos munícipes.  
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Comentado sobre a desatualização do valor venal dos imóveis do município, 

a equipe técnica municipal mencionou que a Planta Genérica de Valores (PGV) 

necessita de revisão, visto que a última atualização da mesma consta do ano de 2018. 

Ainda sobre a PGV, a planta está fracionada em 52 setores e atribui um valor médio da 

terra para cada um deles. Os técnicos presentes na reunião se comprometeram a 

enviar para esta consultora a Planta Genérica de Valores, assim como o histórico do 

Imposto de Transmissão de Bens Imóveis (ITBI).  

Os técnicos comentaram que o sistema de fiscalização de obras e posturas é 

recente, sendo uma pratica comum dos munícipes as alterações em suas residências 

sem nenhuma aprovação técnica prévia da prefeitura.  

A fim de compreender o funcionamento da dinâmica do mercado imobiliário 

do Município, esta consultora questiona a existência de alguma característica ou 

tendência imobiliária por parte dos munícipes e as áreas mais valorizadas. Obtendo 

como resposta que a região central do distrito Sede é a área mais valorizada do 

perímetro urbano, inclusive os bairros Centro, Jardim Andreia e São Vicente não 

possuem mais áreas ou lotes para comercialização.  

O bairro Nossa Senhora Aparecida foi apontado pelos técnicos como o bairro 

com o maior número de loteamentos a disposição para comercialização e, por 

conseguinte, a maior tendência imobiliária do município. Outra caraterística apontada 

pelos técnicos, foi uma média de lotes de 300 m² como os mais desejados. Além de 

que habitações multifamiliares verticalizadas não são muito atrativas pelo contexto 

municipal, motivo pelo qual as mesmas praticamente são inexistentes em Bituruna.  

Outra característica comentada, foi a identidade comercial dentro de 

Bituruna, em que o comércio de rua se mante em forte tendência comparado a 

complexos comerciais.  

No que se refere as ocupações irregulares no município, os técnicos 

municipais informaram que, em média, todos os bairros do município de Bituruna 

possuem em torno de 5 a 10 lotes irregulares. Ainda sobre irregularidades, mencionou-

se a existência de parcelamentos irregulares às margens do Rio Iguaçu. A consultora 

afirma que o Plano Diretor Municipal pode fortalecer essa regularização e a melhora 

para o município.  

Por fim, foi questionado se o município possui a cultura da especulação 

imobiliária e tendo como resposta que em Bituruna essa prática não é frequente. Vale 
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destacar que os técnicos ressaltaram que muitos proprietários não possuem a 

documentação completa de seus imóveis, o que dificulta uma possível 

comercialização. Atualmente há um programa de regularização fundiária ativo, porém 

encontra-se paralisado devido à pandemia sanitária.  

A consultora URBTECTM
 solicitou novas informações, sendo acordado o envio 

das mesmas. Destacam-se:  

• Loteamentos da regularização;  

• Planta Genérica de Valores com os 52 setores;  

• Tabela com os valores da Planta Genérica de Valores;  

• Normativas legais do programa de regularização fundiária;  

• Cadastro imobiliário de 1992;  

• Localização parcelamentos irregulares Rio Iguaçu; 

• Contato das imobiliárias; e 

• Relatório ITBI dos últimos 05 anos, contendo tamanho do lote, valor e 

localização.  

 

5.2. FOTOS 

  

Fonte: URBTEC™ (2020). 
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5.3. APRESENTAÇÃO 

 

 

   
Fonte: URBTEC™ (2020). 


