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APRESENTAÇÃO 

O presente documento técnico compõe o PRODUTO 08 – RELATÓRIO 

DE ATIVIDADES TÉCNICAS – 2ª FASE – PARTE 03, 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 03, com o objetivo de expor o registro do evento e o 

respectivo material de apoio utilizado. O evento foi registrado por meio de memória e 

fotos. Já o material de apoio contou com 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 a esta fase a realização de 

eventos técnicos e comunitários. 

No entanto, devido à atual crise sanitária decorrente do COVID-19, os eventos 
comunitários haviam sido suspensos por meio do Decreto Estadual nº 4.230/2020 Art. 

3º e Decreto Municipal nº 039/2020 Art. 7º. Além disso, a Nota Técnica nº 04/2020 do 

Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Proteção do Meio Ambiente e de 
Habitação e Urbanismo (CAOP-MAHU), do Ministério Público do Paraná (MPPR), 

recomendou a suspensão da realização de audiências públicas e demais atividades 

participativas nos processos de revisão de plano diretores. Ainda, a Recomendação 
Administrativa nº 01/2021 da 6ª Promotoria de Justiça da Comarca de União da Vitória 

orientou pela não-realização de eventos participativos e pela repactuação do 

cronograma de atividades entre a Consultora e a Prefeitura Municipal de Bituruna 

(PMB), além de indicar a possibilidade de continuidade das atividades técnicas. 

Por este motivo, realizou-se uma Reunião de Coordenação Extraordinária 

ainda em 2020 com a Equipe Técnica Municipal (ETM) e a Consultora para debater as 

alterações de cronograma (memória apresentada no item 4 do presente relatório_. Mais 
tarde, realizou-se uma Reunião Técnica Extraordinária entre ETM, MPPR, 

PARANACIDADE e Consultora para discutir a continuidade do processo de revisão, cuja 

memória encontra-se no item 5 deste relatório.  

Posteriormente, o Ofício nº 146/2021 do CAOP-MAHU reconheceu que, 

passado um ano desde o início da pandemia de COVID-19, o atraso na revisão dos planos 

diretores poderia implicar em prejuízos aos adequados planejamento e gestão urbanos. 

Nesse sentido, entendeu ser viável a realização dos processos participativos caso a Lei 

do Plano Diretor Municipal já tenha alcançado ou esteja próxima de alcançar o prazo de 



 
 
PRODUTO 08 – RELATÓRIO DE ATIVIDADES TÉCNICAS DA 2ª FASE – PARTE 03    

 
 

 
 

P á g i n a  | 2 

dez anos para a sua revisão – como é o caso de Bituruna – desde que de modo híbrido 

(simultaneamente presenciais e virtuais) e respeitados os protocolos de segurança 

sanitária. 

Assim, a PMB elaborou Plano Municipal para a Realização de Audiências 

Públicas e de Eventos Públicos do Processo de Revisão do Plano Diretor Municipal 

(PDM) de Bituruna, visando a realização desses eventos de forma fundamentada, com 

o adequado cumprimento de todas as exigências e medidas sanitárias necessárias à 

segurança dos envolvidos no processo. 

Considerando isso, o Despacho de 28 de junho de 2021, proferido no âmbito 

do Procedimento Administrativo 0152.21.000054-2 da 6ª Promotoria de Justiça de 

União da Vitória, informou que audiências públicas e demais eventos participativos 

poderiam ser realizados na forma proposta pelo Plano Municipal citado. 

Realizaram-se então duas Oficinas de Leitura Comunitárias, uma na Sede e 

outra no Distrito de Santo Antônio do Iratim, além da 2ª Audiência Pública, esta última 

de forma híbrida, de forma a garantir a participação do maior número de pessoas. Além 

desses eventos, foram realizadas a Reunião Técnica de Consolidação e a Reunião de 
Coordenação relativas à 2ª Fase – Parte 3. Na sequência, apresentam-se as memórias 

dos referidos eventos. 
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2. REUNIÃO DE COORDENAÇÃO EXTRAORDINÁRIA  

Local: Online – Via Google Hangouts 

Data: 26/05/2020   

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. 

 

Memória da reunião: 

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. O encontro 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. 

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 de 
pandemia de COVID-19. 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-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 
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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 de 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, em seu art. 

3.º, e o Decreto Municipal 039/2020, em seu 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, salientou-se que o 

cronograma em vigência se encontra desatualizado, fato que impactará no prazo 
acordado de execução deste serviço.  

Por fim, a Consultora se comprometeu a seguir com o andamento dos trabalhos 

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

 

 

 

 

 

FONTE: URBTECTM, 2020.  
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2.2. APRESENTAÇÃO 
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FONTE: URBTECTM, 2020. 
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3. REUNIÃO DE COORDENAÇÃO EXTRAORDINÁRIA  

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. 

 

Memória da reunião: 

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. O encontro tinha como objetivo principal definir e 

entender como funciona a dinâmica do mercado de terras do município. 

A equipe questionou quem são os principais participantes desse mercado 

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

foram apontadas como as mais influentes dentro do mercado municipal, juntamente 

com o mercado informal de vendas e alugueis dentro do município. 

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

indicando uma reunião entre 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.  

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). 
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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 questionou a existência de alguma característica ou 

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

que a região central do distrito Sede é a área mais valorizada do perímetro urbano, 

destacando-se que 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 da PMB como o 

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

conseguinte, como a maior tendência de crescimento do setor imobiliário do município. 
Outra caraterística apontada pelos técnicos foi uma média de lotes de 300 m² como os 

mais desejados. Além disso, 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, 

na qual o comércio de rua se mantém 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 às margens do Rio Iguaçu. A Consultora afirmou 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, tendo como resposta que em Bituruna essa prática não é frequente. Vale 

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 foi paralisado 

devido à pandemia de COVID-19. 
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3.1. FOTOS 

 

 

FONTE: URBTECTM, 2020. 
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3.2. APRESENTAÇÃO 

  

  

  

FONTE: URBTECTM, 2020. 
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4. REUNIÃO DE COORDENAÇÃO EXTRAORDINÁRIA  

4.1. MEMÓRIA DO EVENTO 

Local: Online – Via Google Hangouts 

Data: 10/08/2020   

Horário inicial: 14h10   Horário final: 15h00 

Participantes:  

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

ETM: Enéias Santos Mello e Gustavo Olinquevicz. 

 

Objetivo Geral: 

Apresentar e debater com a Prefeitura Municipal de Bituruna as alterações de 

cronograma, realizar considerações sobre os eventos e Produtos da 2 ª Fase – Análise 

Temática Integrada e apresentar a metodologia a ser implantada nos eventos da 3ª Fase 
– Diretrizes e Propostas para uma Cidade Sustentável, devido o atual momento de saúde 

pública. 

 

Objetivos Específicos:  

I. Realizar considerações sobre os eventos realizados da 2ª Fase;  

II. Explanar sobre a suspensão dos eventos comunitários;  

III. Realizar considerações sobre os Produtos realizados na 2ª Fase;  

IV. Apresentar e explanar sobre a divisão dos Produtos de relatórios de atividades 

entre atividades comunitárias e atividades técnicas;  

V. Realizar considerações sobre a proposta de cronograma apresentada pela 

Consultora;  

VI. Apresentar a metodologia utilizada nos eventos técnicos da 3ª Fase.
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Memória da reunião: 

A Reunião Técnica de Coordenação teve início com o Engenheiro Civil e Diretor 

da URBTECTM, Gustavo Taniguchi, dando boas-vindas aos participantes e apresentando 

o objetivo do evento. 

Foram realizadas considerações sobre o os eventos e produtos da 2ª Fase, 

principalmente sobre a suspensão dos eventos comunitários e como essa questão seria 

tratada no andamento da 3ª Fase da Revisão do Plano Diretor Municipal. Ressaltou-se 

que os eventos públicos poderiam ser realizados com limite de participantes 

(previamente cadastrados) e, concomitantemente, poderia ser realizada a transmissão 

online para o público em geral. 

Ainda, foi discutida a proposta de cronograma e método de medição 

apresentada por esta Consultora, visto a impossibilidade de finalizar as fases devido a 
suspensão dos eventos públicos pelo MPPR. Sobre essa questão, a coordenação do PDM 

por parte da PMB aguarda resposta do setor jurídico municipal e da Supervisão. 

Discutiu-se também a metodologia a ser aplicada nos eventos iniciais da 3ª 

Fase, com ênfase na Oficina de Leitura Técnica. Esse evento é de suma importância a 
participação dos técnicos municipais, visto que o material nele produzido servirá como 

uma das bases para a elaboração das diretrizes e propostas para o futuro do município 

de Bituruna.  

Finalizadas as discussões, a reunião terminou às 15h. 
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4.2. FOTOS 
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FONTE: URBTECTM, 2020. 
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4.3. APRESENTAÇÃO 

  

  

  

FONTE: URBTECTM, 2020. 
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5. REUNIÃO TÉCNICA EXTRAORDINÁRIA 

5.1. MEMÓRIA DO EVENTO 

Local: Online – Via Google Meet 

Data: 07/05/2021 

Horário inicial: 10h00   Horário final:11h15 

Participantes:  

ETM: Eneias Mello (Secretário Municipal de Administração, Finanças e Planejamento) e 

Manuella Lucia Zanini (Procuradora Municipal). 

MPPR: Jackson Xavier Ribeiro (6ª Promotoria de Justiça da Comarca de União da Vitória) 

e Laura Bertol (CAOP de Proteção ao Meio Ambiente e de Habitação e Urbanismo). 

PARANACIDADE: Carlos Augusto Storer, Juliana Caruso, Rossana Matsubara e Virgínia 

Nalini. 

URBTECTM: Gustavo Taniguchi, Luciane Taniguchi e Naomi Scheer. 

 

Objetivo: Reunião para discussão sobre a continuidade da Revisão do Plano Diretor 

Municipal de Bituruna no cenário da pandemia de COVID-19.  

 

Memória da reunião:  

O Secretário Municipal de Administração, Finanças e Planejamento de 

Bituruna, Eneias Mello, iniciou a reunião apresentando todos os participantes e 

comentando que o evento em questão é uma iniciativa do próprio Município, visando a 

verificação de como deve ser retomado o processo de elaboração da revisão do Plano 

Diretor de Bituruna.  

Complementou que, atualmente, há grande indefinição quanto à possibilidade 

de realização de eventos comunitários e de audiências públicas, sendo a presente 

reunião de grande importância para as definições futuras e a adequada continuidade do 

processo iniciado, diante do momento presente da pandemia de COVID-19, desde que 

devidamente autorizados pelo MPPR e pelo PARANACIDADE. 
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Na sequência, Gustavo Taniguchi retomou as atividades já desenvolvidas e 

reforçou que o processo de revisão do PDB teve início em janeiro de 2020, com previsão 

de término em setembro de 2020. Comentou, ainda, antes da apresentação de slides, 

que foi adquirida uma imagem aérea de satélite, por iniciativa da Consultora, para a 

vetorização dos dados cartográficos municipais, diante da escassa base de dados 

disponível na Prefeitura Municipal.  

Durante a reunião, comentou que o Termo de Referência dos trabalhos previa 

apenas três oficinas comunitárias e que foram estabelecidas, entre Consultora e 

Prefeitura, a realização de oficinas extras, ampliando a quantidade de interações 

públicas. Reforçou, assim, seu questionamento aos presentes: como será possível 

realizar os eventos devido à situação enfrentada de pandemia atualmente?  

Informou que muitas atividades ainda precisam ser desenvolvidas até o prazo 
final previsto pelo Segundo Termo Aditivo do Contrato e que, possivelmente, isso 

acarretaria nova prorrogação de prazo de execução, pois restam pouco mais de dois 

meses para o encerramento estipulado.  

Citou como estão sendo realizadas audiências públicas em outros municípios 
nos quais a Consultora atua, como, por exemplo, Piraquara, que realizou uma audiência 

pública online autorizada pelo MPPR. Em seguida, mencionou que o Distrito Federal tem 

realizado lives como alternativa interativa de cumprimento das oficinas comunitárias, 
de forma online, e que tais eventos têm funcionado muito bem, alcançando parcela 

significativa da população. Além disso, comentou sobre o Município de Pinhais, que 

também tem realizado audiências públicas e demais eventos públicos de forma 
totalmente online. No entanto, destacou que para a revisão do Plano Diretor de 

Bituruna a proposta seria de realização dos eventos públicos de forma híbrida, diante 

do contexto local de acesso limitado da população à internet. Seriam eventos 
semipresenciais, contando com 20 a 40 pessoas de forma presencial, por exemplo, e 

com transmissão online simultânea nas redes sociais da Prefeitura Municipal. 

Na sequência, o Secretário Eneias reforçou que Bituruna dispõe de um espaço 

físico apto para cumprir com a proposta mencionada e que também já dispõe do 

aparelhamento necessário para as transmissões online. Considerando que o contrato é 

supervisionado pelo PARANACIDADE, questionou o posicionamento dos representantes 

do órgão com relação à possibilidade de realização dos eventos desta forma.  
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Assim, Virgínia Nalini, do PARANACIDADE, informou que concordava com a 

proposta apresentada e comentou que existem outros municípios seguindo esta 

metodologia participativa híbrida. Também, comentou que os municípios não podem 

estagnar seus processos de revisão dos Planos Diretores diante do prazo de elaboração 

que se encerra no próximo ano (2022).  

Eneias reforçou que houve o impedimento jurídico aos processos devido às 

orientações expressas pelo MPPR em Nota Técnica divulgada ainda no início da 

pandemia de COVID-19 (março de 2020). 

Diante disso, Laura Bertol, do MPPR, explicou que o Centro de Apoio 

Operacional das Promotorias de Justiça (CAOP) de Proteção ao Meio Ambiente e de 

Habitação e Urbanismo estruturou a Nota Técnica mencionada ainda no início da 

pandemia, na qual foram estabelecidas orientações gerais aos municípios diante da 
preocupação do órgão com o formato exclusivamente digital de realização dos eventos. 

Disse que perceberam, desde então, uma queda sensível da participação popular nos 

eventos exclusivamente online (de 50 a 60%), tendo a maior participação registrada de 

servidores das próprias prefeituras municipais. Houve um momento de grande 
preocupação com a disponibilização de espaços que permitissem a participação efetiva 

da população e em número representativo das comunidades.  

Relembrou, assim, que o CAOP é um órgão de apoio técnico, portanto, as 
Promotorias possuem autonomia em acordar como serão os eventos diretamente com 

os Municípios. Comentou que CAOP já compreende, atualmente, que os processos de 

revisão e/ou de elaboração dos planos diretores não podem seguir suspensos. Frente 
ao novo panorama, o CAOP está revendo seu posicionamento anterior, que será 

divulgado em breve, mas foram adiantadas algumas condições que deverão ser 

atendidas pelos municípios: 

• Poderá ser retomado o processo, caso haja de fato a necessidade de revisão do 

respectivo Plano Diretor: o Plano Diretor em questão já está em vigor há mais 

de 10 anos? No caso de Bituruna, sim. 

• O CAOP não acredita em audiências públicas realizadas de forma 100% virtual 

e, diante disso, o modelo híbrido é amplamente necessário (eventos de formas 

online e presencial simultâneas). O auxílio ao uso destas plataformas digitais 
pela população é também necessário - orientar a população em como devem 

fazer suas contribuições online, por exemplo. 
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• Disponibilizar um Centro de Apoio para a Realização das Audiências Públicas, 

tendo em vista a preocupação do órgão com a distribuição territorial dos locais 

de eventos, contando sempre com mais de um espaço para a promoção da 

participação popular. 

• Em Bituruna, para a distribuição territorial dos eventos, sugere-se que ocorram 

na Sede (em 2 a 3 locais diferentes) e no Distrito. Isso deve ser avaliado 

conforme o contexto local, extensão territorial e de acordo com a 

vulnerabilidade social do município, com maior ou menor acessibilidade aos 

meios de comunicação, sinal de telefonia móvel e internet. 

• Cumprir com as premissas básicas dispostas no Estatuo da Cidade e na 

Resolução nº 25 do CONCIDADE, como o envio de convites às entidades 

representativas, contando com o auxílio à mobilização através dos Agentes 
Comunitários de Saúde e dos Conselhos Municipais, para a sensibilização do 

maior número de segmentos da sociedade. O CAOP considera importante ainda 

verificar, junto do PARANACIDADE, o quanto a paralisação nos últimos meses 

impactou na continuidade da participação no processo interrompido. 

• Nos convites a serem efetuados, é importante retomar as entidades e os 
participantes das primeiras audiências e eventos comunitários, resgatando os 

atores que já se mostraram interessados com o processo, além de focar na 

máxima ramificação dessa participação para os próximos eventos. 

 

Laura Bertol encerrou sua fala reforçando que o Promotor, Sr. Jackson Xavier 

Ribeiro, possui autonomia em desenvolver e dialogar na forma que considerar mais 

adequado. 

Na sequência, Eneias comentou que a ideia é seguir todas as recomendações 

citadas e informou que o anfiteatro de Bituruna tem capacidade para mais de 200 

pessoas, que existe uma estrutura adequada aos eventos no Distrito e que há 

necessidade de verificar se poderão ser eventos simultâneos ou não, por conta do 

Distrito. Complementou que o Município já tinha esse intuito para os eventos e que o 

uso das mídias sociais seria essencial, como o Facebook, pois o perfil da Prefeitura nesta 
rede social já conta com muitos seguidores. 

Por fim, o Promotor, Sr. Jackson Xavier Ribeiro, solicitou o encaminhamento 

das novas considerações do CAOP para que ele pudesse analisá-las com mais calma. 
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Explicou que possui as mesmas preocupações, a exemplo da acessibilidade aos eventos 

pela população mais desfavorecida que não tem acesso aos meios digitais ou que não 

possui conhecimento para participar ou usar as plataformas. 

Diante disso, solicitou ao Município a formalização da retomada do processo 

com: o cronograma previsto, com datas, locais e meios de divulgação dos eventos, 

inclusão da sugestão de mobilização social por intermédio dos Agentes Comunitários da 

Saúde, dentre outros detalhes que poderiam ser definidos conforme a necessidade e 

criatividade da Prefeitura Municipal.  

Informou que deverá ser encaminhado um ofício, o mais rápido possível, 

formalizando a nova situação acordada, trazendo o maior número de informações e 

justificativas possível, de forma adequadamente fundamentada, para que a Promotoria 

possa rever seu posicionamento anterior. Citou como orientações ao ofício: 

• Incluir dados técnicos acerca das questões afetas da saúde e quais os 
parâmetros da saúde e da vigilância sanitária em vigor em Bituruna, diante das 

recomendações gerais. 

• Quais os Decretos vigentes: se estão seguindo o disposto nos Decretos 
Estaduais ou se Bituruna dispõe de Decreto(s) Municipal(is) distinto(s). 

• Diante dos novos Decretos, quantas pessoas poderão ocupar os espaços 
previstos para os eventos, para que a Promotoria possa realizar uma análise 
geral, garantindo a segurança de todos os envolvidos e dispondo de todos os 

cuidados necessários aos atores que participarão de forma presencial (“é a 

população mais carente do município que irá presencialmente”). 

• Citar a Resolução nº 25 do CONCIDADE. 

• Garantir a ampla divulgação dos resultados obtidos de eventos e debates 
presenciais: a comunicação posterior das contribuições deve ser feita com 

ampla publicidade e devem ser apresentadas as respectivas conclusões e as 

propostas derivadas das contribuições (“publicidade das discussões”). 

• Garantir um canal de comunicação pelo WhatsApp do Plano Diretor. 

• A alternância dos locais de realização dos eventos presenciais também é 
essencial: se há bairros mais afastados, além do distrito, a verificar. 

Consideração da realização dos eventos de forma regionalizada. Garantir mais 

de um local no próprio perímetro urbano. 
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Após a fala do Promotor, Eneias comentou da possibilidade de elaborar um 

Plano de Mídia pela agência de publicidade contratada pelo Município, além da 

possibilidade de estabelecer uma parceria com a Secretaria Municipal de Saúde para as 

diligências necessárias. A nova estratégia municipal de realização dos eventos deverá 

ser alinhada à questão sanitária e deverá ser definido um novo cronograma, com nova 

prorrogação de prazo e novo Termo de Contrato. 

À vigilância sanitária do município será solicitada a verificação dos atuais 

parâmetros de segurança em relação à situação pandêmica no momento previsto para 

os eventos, para que seja revisto ou não o evento. 

Carlos Storer, do PARANACIDADE, comentou que a estratégia de mobilização 

deve ser focada nos movimentos organizados da sociedade civil, utilizando a 

participação da sociedade através dos Conselhos da Cidade e/ou do Desenvolvimento - 
que já estão organizados para tanto. Isto deve ser aberto também aos demais conselhos 

municipais, para auxílio no alcance de todos os segmentos da sociedade civil organizada. 

Deverá ser feita uma verificação da capacidade dos espaços para provisão das medidas 

protocolares necessárias. Disse que também se preocupa com os instrumentos 
tecnológicos que serão utilizados e de como a população se manifestará: deve ser feito 

também por escrito, para que haja registro. Na sequência, sugeriu que as contribuições 

sejam compiladas e disponibilizadas em diferentes meios tecnológicos e na própria 
Prefeitura, e que considera que, desta foram, será devidamente encaminhada a 

retomada do processo de revisão do Plano Diretor de Bituruna. 

Por fim, Eneias perguntou se há previsão de revisão ou disponibilização da nova 
Nota Técnica. Laura Bertol informou que não será o caso neste momento, mas será feito 

um ofício, direcionado ao Dr. Jackson, em relação à Bituruna. 
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5.2. FOTOS 

 

 

 

 

 

FONTE: URBTECTM, 2020.  
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5.3. APRESENTAÇÃO 
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FONTE: URBTECTM, 2020. 
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6. REUNIÃO DE COORDENAÇÃO EXTRAORDINÁRIA 

6.1. MEMÓRIA DO EVENTO 

Local: Online – Via Google Meet 

Data: 07/07/2021 

Horário inicial: 11h30  Horário final: 12h00 

Participantes:  

URBTECTM: Manoela Fajgenbaum Feiges e Sabrina Zminko Kurchaidt. 

ETM: Eneias Mello (Secretário Municipal de Administração, Finanças e Planejamento). 

 

Objetivo: Organizar a realização dos eventos comunitários a partir das recomendações 
do MPPR e da necessidade de protocolos sanitários para garantir a segurança dos 

participantes. 

 

Memória da reunião:  

O Secretário Municipal de Administração, Finanças e Planejamento, Enéias 

Mello, iniciou a reunião informando que havia sido publicado naquele dia, em Diário 

Oficial, a instituição do grupo de acompanhamento do PDM. Além disso, informou que 
o cenário sanitário do município era otimista. Informou que o avanço da vacinação e os 

cuidados sanitários estavam gerando uma queda nos números de contágio e que, 

mesmo ainda não sendo momento de relaxar as medidas de cuidado, existia uma boa 
expectativa.  

Quanto a isso, no sentido de definição de boas práticas, a arquiteta Manoela 

deu início a apresentação, falando sobre a liberação da retomada dos eventos 
comunitários relativos à revisão do Plano Diretos feita pelo Ministério Público e 

apresenta sugestões da Consultora para as adaptações necessárias a realização dos 

próximos eventos.  

Foram retomados os próximos eventos comunitários a serem realizados, sendo 

eles: Oficina Comunitária, 2ª Audiência Pública e Reunião de Coordenação, referentes à 

2ª Fase; e Oficina Comunitária, referente à 3ª Fase de revisão do plano. 
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De acordo com o Ofício n.º 146/2021 do CAOP-MAHU e o Despacho 

Administrativo nº 0152.21.000054-2 da 6ª Promotoria de Justiça da União da Vitória, 

algumas recomendações são feitas para garantir a legitimidade dos eventos 

comunitários realizados durante o período da pandemia. A Consultora, assim, 

apresentou as recomendações, seguidas de propostas para seu cumprimento.  

Ficou acordado entre a Prefeitura Municipal e a Consultora que a 2ª Audiência 

Pública será realizada de maneira híbrida, com a realização presencial no Anfiteatro 

Municipal, espaço que apresenta infraestrutura adequada, com espaço suficiente para 

garantir as normas de segurança de contágio e a conexão necessária para a transmissão 

ao vivo online. A logística relativa à transmissão do evento fica de responsabilidade da 

Prefeitura Municipal. Em relação às Oficinas Comunitárias, comentou-se a grande 

complexidade que envolve uma realização híbrida, já que sua dinâmica exige debate e 
interação entre os participantes. Foi lançada a proposta da realização das oficinas de 

maneira presencial, com complementação de meios para contribuição de maneira 

digital, como formulários digitais e disponibilização subsequente da dinâmica online. 

Além disso, sugeriu-se a alteração das pautas das oficinas, com a união das metodologias 
relativas à Fase 02, de diagnóstico, com a Fase 03, de propostas, para aproveitamento 

da presença popular e minimização de riscos. Assim, se teria um processo de trabalho 

mais integral e respeitando o número de eventos acordados no Plano de trabalho. Ficou 
acordado, então, que seriam realizadas duas oficinas comunitárias presenciais, uma na 

Sede e uma no Distrito de Santo Antônio do Iratim, contemplando assim populações de 

diferentes regiões do município, além da complementação de contribuições online, 
como já citado.  

Em referência aos centros de apoio sugeridos pelo Ministério Público, para 

assegurar o acesso da população a equipamentos eletrônicos, o Secretário Enéias 
comentou que há pelo menos três escolas municipais, equipadas com equipamentos de 

informática necessários, que podem funcionar como centros de apoio, a cargo de 

análise e estruturação da Prefeitura. Além disso, a Consultora se propõe a abrir um canal 

de comunicação via aplicativo Whatsapp para o recebimento de dúvidas e questões ao 

longo de realização das audiências públicas. 

Todos os eventos propostos serão realizados fora de horário comercial durante 

a semana, a partir das 18h30 da noite, para garantir a maior participação da população. 
A mobilização e divulgação de eventos será feita por meio de produtos digitais, como 
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convites para envio por redes sociais, divulgação nas redes oficiais da Prefeitura 

Municipal e uso de carro de som circulando pela cidade. A Consultora se colocou à 

disposição para o desenvolvimento de artes dos materiais de divulgação digital e ficaria 

a cargo da Prefeitura a distribuição para a população em geral, inclusive ao grupo de 

acompanhamento e as lideranças comunitárias municipais. 

Foi relembrado também a necessidade de publicação online do Produto 07 – 

Análise Temática Integrada Parte 03 no portal do plano diretor até no máximo 15 dias 

corridos antes da audiência pública, para garantir a disponibilidade de acesso e cumprir 

com o plano de trabalho pactuado. Por fim, foi mencionada a necessidade de avaliação 

e aval da Vigilância Sanitária Municipal quando da realização dos eventos. Nesse 

sentido, foi pedido pela Consultora o acesso ao Plano Municipal para a Realização de 

Audiências e Eventos Públicos do Processo de Revisão do Plano Diretor, desenvolvido 
pela PMB para garantir sua efetividade. 

Ao final da reunião, definiu-se o cronograma de eventos, com a publicação de 

chamada para a 2ª Audiência Municipal de Revisão do Plano Diretor em Diário Oficial 

até o dia 14 de julho de 2021, sendo a data do evento no dia 29 de julho, pela noite. As 
Oficinas Comunitárias ficaram marcadas para os dias 27 e 28 de julho, também no 

período da noite. Durante o período diurno dos dias 28, 29 e 30 serão realizadas 

reuniões técnicas com os membros da Prefeitura para a discussão de propostas relativas 
à 3ª fase de revisão do plano. 

 

6.2. FOTOS 
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FONTE: URBTECTM, 2021. 
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6.3. APRESENTAÇÃO 
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FONTE: URBTECTM, 2021. 
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7. OFICINA DE LEITURA COMUNITÁRIA – SEDE 

7.1. MEMÓRIA DO EVENTO 

Local: Câmara Municipal de Bituruna 

Data: 03/08/2021 

Horário inicial: 18h30   Horário final: 21h10 

 

Objetivo geral: 

De acordo com o Termo de Referência, item 3.1.12, o objetivo deste evento é 

caracterizar as condições quali-quantitavias da cidade e do município considerando os 

conteúdos previstos na Análise Temática Integrada. Assim, a oficina realizou dinâmica 
com a população para receber a visão da comunidade sobre os pontos positivos e 

negativos da cidade, com foco na região da Sede, a fim de analisa-los e incluí-los no 

processo de revisão do Plano Diretor Municipal. 

 

Objetivos específicos: 

I. Apresentação das etapas do PDM. 

II. Apresentação da dinâmica. 

III. Realização da dinâmica e sintetização dos pontos positivos e negativos da 

cidade, bem como as principais propostas. 

 

Memória da oficina: 

No dia 03 de agosto de 2021 foi realizada a “Oficina Comunitária de Diagnóstico 

e Propostas da Revisão do Plano Diretor de Bituruna”, com o objetivo de receber dos 

participantes a visão sobre os pontos positivos e negativos da cidade, bem como 

propostas de melhorias para o município.  

A oficina teve início às 18h30, com a arquiteta urbanista e coordenadora 

operacional do plano, Manoela Feiges, saudando os participantes, fazendo uma breve 
apresentação da empresa Consultora, discorrendo sobre os conceitos básicos do Plano 
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Diretor e comentando sobre as condicionantes legais sobre o processo participativo do 

PDM Bituruna durante o atual período pandêmico. Em seguida, detalhou a dinâmica da 

oficina e os participantes foram convidados a compartilhar suas ideias, propostas e 

sugestões em quatro diferentes temáticas: Socioespacial, Socioeconômico, Ambiental e 

Equipamentos. 

Para cada temática, os participantes receberam cartões de cores diferentes, e 

dispunham de aproximadamente 30 minutos para discutirem e escreverem sobre os 

pontos positivos e negativos da cidade, mais 30 minutos para suas propostas. 

Seguindo as restrições sanitárias, os participantes mantiveram o 

distanciamento social, a fim de garantir a participação social no desenvolvimento dos 

trabalhos e, ao mesmo tempo, a segurança da população. 

Terminado o recebimento dos pontos levantados pelos grupos temáticos, 
representantes eleitos de cada grupo apresentaram aos demais participantes as cinco 

propostas com maior reincidência dentro de cada temática e finalizou a oficina. 
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7.2. FOTOS 

 

FONTE: URBTECTM, 2021. 
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7.3. LISTA DE PRESENÇA 
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7.4. CONVOCAÇÃO DO EVENTO 

Material de divulgação do evento para internet e redes sociais 

 

 

FONTE: URBTECTM, 2021. 
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Release imprensa 

 

FONTE: URBTECTM, 2021.  
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7.5. APRESENTAÇÃO 
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FONTE: URBTECTM, 2021. 
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7.6. CONTRIBUIÇÕES 
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8. OFICINA DE LEITURA COMUNITÁRIA – DISTRITO 

8.1. MEMÓRIA DO EVENTO 

Local: Escola Municipal Santo Antônio, no Distrito de Santo Antônio do Iratim 

Data: 04/08/2021 

Horário inicial: 18h30   Horário final: 20h30 

 

Objetivo Geral: 

De acordo com o Termo de Referência, item 3.1.12, o objetivo deste evento é 

caracterizar as condições quali-quantitavias da cidade e do município considerando os 

conteúdos previstos na Análise Temática Integrada. Assim, a oficina buscou receber dos 
participantes a visão da comunidade sobre os pontos positivos e negativos da cidade, 

com foco na região do Distrito de Santo Antônio do Iratim, a fim de analisa-los e incluí-

los no processo de revisão do Plano Diretor Municipal. 

 

Objetivos Específicos: 

I. Apresentação das etapas do PDM. 

II. Apresentação da dinâmica. 

III. Realização da dinâmica e sintetização dos pontos positivos e negativos da 

cidade, bem como as principais propostas. 

 

Memória da oficina: 

No dia 04 de agosto de 2021 foi realizada a “Oficina Comunitária de Diagnóstico 

e Propostas da Revisão do Plano Diretor de Bituruna” com o objetivo de receber dos 

participantes a visão sobre os pontos positivos e negativos da cidade, bem como 

propostas de melhorias para o município. O evento foi realizado no ginásio da Escola 

Municipal Santo Antônio. 

A oficina teve início às 18h30, com a arquiteta urbanista e gerente operacional 
do plano, Manoela Feiges, saudando os participantes, fazendo uma breve apresentação 
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da empresa de Consultora e discorrendo sobre os conceitos básicos do Plano Diretor. 

Em seguida, detalhou a dinâmica da oficina e os participantes foram convidados a 

compartilhar suas ideias, propostas e sugestões em quatro diferentes temáticas: 

Socioespacial, Socioeconômico, Ambiental e Equipamentos. 

Para cada temática, os participantes receberam cartões de cores diferentes, e 

dispunham de aproximadamente 30 minutos para discutirem e escreverem sobre os 

pontos positivos e negativos da cidade, mais 30 minutos para suas propostas. 

Seguindo as restrições sanitárias, os participantes mantiveram o 

distanciamento social, a fim de garantir a participação social no desenvolvimento dos 

trabalhos e, ao mesmo tempo, a segurança da população. 

Terminado o recebimento dos pontos levantados pelos grupos temáticos, 

representantes eleitos de cada grupo apresentaram aos demais participantes as cinco 
propostas com maior reincidência dentro de cada temática e finalizou-se a oficina. 
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8.2. FOTOS 

 

FONTE: URBTECTM, 2021. 
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8.3. LISTA DE PRESENÇA 
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8.4. CONVOCAÇÃO DO EVENTO 

Material de divulgação do evento para internet e redes sociais 

 

 

FONTE: URBTECTM, 2021. 
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Release imprensa 

 

FONTE: URBTECTM, 2021. 
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8.5. APRESENTAÇÃO 
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FONTE: URBTECTM, 2021. 
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8.6. CONTRIBUIÇÕES 
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9. 2ª AUDIÊNCIA PÚBLICA – 2ª FASE – ANÁLISE TEMÁTICA INTEGRADA 

9.1. MEMÓRIA DO EVENTO 

Local: A 2ª Audiência Pública foi realizada de forma híbrida, acontecendo 

presencialmente no auditório da Câmara Municipal de Bituruna e transmitida ao vivo no 

perfil da prefeitura no Facebook. A transmissão foi disponibilizada em centros de apoio, 

nos seguintes endereços:  

• Rua Jacinto Cláudio Giacomini, 445, bairro São João 

• Escola Municipal Bento Gonçalves 

• Rua Silvio Sebben, s/n° 

• Escola Municipal Santo Antônio 

• Escola Municipal Frei Tiago Luchese (Polo UAB) 

 

Data: 05/08/2021  

Horário inicial: 18h30   Horário final: 19h40 

 

Objetivo: 

De acordo com o Termo de Referência, item 3.1.13, o objetivo deste evento é 

submeter à apreciação dos participantes a caracterização das condições quali-

quantitativas da cidade e do município conforme os conteúdos previstos na Análise 
Temática Integrada, estimulando o debate democrático com a população. 

 

Memória da Audiência Pública: 

No dia 05 de agosto de 2021 foi realizada a Audiência Pública de Diagnóstico da 

revisão do Plano Diretor de Bituruna. O evento ocorreu de forma híbrida: 

presencialmente no auditório da Câmara Municipal de Bituruna e transmitido ao vivo na 
página da prefeitura no Facebook. A prefeitura também definiu pontos de apoio onde 

foi transmitida ao vivo a audiência, para garantir a participação de cidadãos sem acesso 

à internet. 
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A audiência teve início às 19h05, com a arquiteta urbanista e coordenadora 

operacional da URBTECTM, Manoela Feiges, dando as boas-vindas aos presentes e aos 

internautas. Na sequência, a arquiteta realizou a leitura do regulamento. 

Em seguida, a arquiteta fez uma breve apresentação da Consultora, discorreu 

sobre os conceitos do Plano Diretor e seu embasamento legal, além de apresentar aos 

participantes o conceito de sustentabilidade, assunto relevante no contexto deste 

plano. Igualmente apresentou as fases do processo de revisão, explicando sobre o 

impacto da atual pandemia de COVID-19 no andamento dos trabalhos.  

Na sequência, falou sobre a inserção regional do município, a caracterização 

socioeconômica, as definições de uso e ocupação do solo do município, a evolução 

histórica da ocupação urbana do município e o zoneamento vigente. 

A arquiteta passou a apresentar aos participantes detalhes sobre a capacidade 
de atendimento e distribuição das infraestruturas, equipamentos e serviços públicos. 

Mostrou dados sobre saneamento básico, iluminação pública, equipamentos de 

educação, saúde, segurança. Demonstrou também a análise temática integrada, que 

compõe o diagnóstico da sobreposição dos assuntos apresentados anteriormente.  

Abordou, na sequência, dados sobre as condições gerais de acessibilidade e 

mobilidade, mostrando a situação das estradas, sistema viário, evolução da frota, 

situação das calçadas e ciclovias da cidade. 

Em seguida, a arquiteta apresentou informações sobre a análise da capacidade 

de investimento municipal, a situação dos conselhos municipais e a síntese territorial do 

diagnóstico. 

Por fim, Manoela Feiges abordou as próximas etapas da revisão, enfatizando as 

formas de participação popular. Não havendo perguntas ou comentários por parte dos 

presentes, a arquiteta encerrou a audiência, agradecendo a presença de todos. 
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9.2. FOTOS 

Câmara Municipal 

  

  
FONTE: URBTECTM, 2021. 
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Centros de Apoio 

 

  
FONTE: URBTECTM, 2021. 
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Transmissão ao vivo pela página do Facebook da PMB 

 

 



 
 
PRODUTO 08 – RELATÓRIO DE ATIVIDADES TÉCNICAS DA 2ª FASE – PARTE 03    

 
 

 
 

P á g i n a  | 78 

 

 

FONTE: URBTECTM, 2021. 
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9.3. LISTA DE PRESENÇA 

Câmara Municipal 
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Centros de Apoio 
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9.4. CONVOCAÇÃO DO EVENTO 

A convocação para a 2ª Audiência Pública do PDM foi publicada em Diário 

Oficial do dia 21 de julho de 2021 pela PMB, 15 dias antes da realização do evento, 

conforme figura abaixo. Além disso, o evento foi divulgado na internet pela página oficial 

e redes sociais da PMB, por meio de publicação de notícia e convites, reproduzidos a 

seguir. 

 

Publicação no Diário Oficial da Prefeitura Municipal de Bituruna 
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Material de divulgação do evento para internet e redes sociais 

 

 

FONTE: URBTECTM, 2021. 
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Release imprensa 

 

FONTE: URBTECTM, 2021. 
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9.5. APRESENTAÇÃO 
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FONTE: URBTECTM, 2021. 
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10. REUNIÃO TÉCNICA DE CONSOLIDAÇÃO 

10.1. MEMÓRIA DO EVENTO 

Local: Prefeitura Municipal de Bituruna 

Data: 06/08/2021  

Horário inicial: 09h30   Horário final: 10h00 

Participantes:  

URBTECTM: Manoela Fajgenbaum Feiges e Luisa Amorielo Spolador.  

ETM: Enéias Santos Mello, Gustavo Olinquevicz, Igor Gabriel Weiwanko e Jesica Braga 

Franchin. 

 

Objetivo: De acordo com o Termo de Referência, item 3.1.14, o objeto deste evento é 
ajustar as análises e respectivos documentos relativos às atividades da 2ª Fase em 

decorrência da realização da 2ª Audiência Pública. 

 

Memória da reunião: 

No dia 06 de agosto de 2021 foi realizada a Reunião de Consolidação das 

atividades da 2ª Fase entre a Consultora e a ETM. A arquiteta Manoela Feiges iniciou a 
reunião retomando as definições do Termo de Referência. A equipe da Consultora 

apresentou, então, um resumo dos eventos e reuniões realizados ao longo da 2ª Fase 

de elaboração do PDM. Foi esclarecido em qual momento das fases previstas os 

trabalhos se encontravam e elencados os próximos produtos a serem entregues. 

A ETM questionou sobre o conteúdo do produto da 3ª Fase, de Diretrizes e 

Propostas, bem como da 3ª Audiência Pública. Com isso, foi esclarecido pela Consultora 

os conteúdos e apresentado o cronograma previsto para os eventos e entregas de 
produtos subsequentes. 

Em seguida, foi explicada a Conferência Municipal, a ser realizada na 4ª Fase após 

a revisão das Diretrizes e Propostas e da 4ª Audiência Pública. Quanto a isso, a ETM 
sinalizou que a Conferência se trata de um evento importante de retorno para a 
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população, inclusive para a conscientização dos munícipes sobre as mudanças na 

legislação. 

Por fim, foram discutidas as leis municipais a serem revisadas pela PMB, para o 

que a Consultora se comprometeu a enviar uma relação das leis e artigos. 

 

10.2. FOTO 

 

FONTE: URBTECTM, 2021. 
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10.3. LISTA DE PRESENÇA 
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10.4. APRESENTAÇÃO 
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FONTE: URBTECTM, 2021. 
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11. REUNIÃO DE COORDENAÇÃO 

11.1. MEMÓRIA DO EVENTO 

Local: Prefeitura Municipal de Bituruna 

Data: 06/08/2021  

Horário inicial: 10h00   Horário final: 11h00 

Participantes:  

URBTECTM: Manoela Fajgenbaum Feiges e Luisa Amorielo Spolador.  

ETM: Enéias Santos Mello, Gustavo Olinquevicz, Igor Gabriel Weiwanko e Jesica Braga 

Franchin. 

 

Objetivo: De acordo com o Termo de Referência, o objetivo deste evento é avaliar o 
andamento das atividades e eventos realizados em cada parte da 2ª Fase e definir, se 

necessário, ajustes nos procedimentos subsequentes. 

 

Memória da reunião: 

No dia 06 de agosto de 2021 foi realizada a Reunião de Coordenação entre a 

Consultora e a ETM. A reunião teve início com uma apresentação realizada pela equipe 

da Consultora, que fez considerações sobre os eventos realizados ao longo da 2ª Fase. 
A arquiteta Manoela Feiges explicou que os próximos eventos com a população 

provavelmente seguirão o mesmo formato dos anteriores, isto é, híbrido, por conta da 

pandemia de COVID-19. Além disso, foram apresentados os dados sobre os 
questionários respondidos pela ETM. 

Em seguida, a Consultora elencou dados a serem solicitados à PMB importantes 

para a continuidade da elaboração do PDM, como referentes aos sistemas de 
esgotamento sanitário e abastecimento de água; novo local para o aterro sanitário; 

expectativas de ocupação para o distrito industrial; futuros loteamentos já previstos na 

cidade; uso de agrotóxicos; animais de rua; novos projetos viários; e delimitação dos 

bairros. 
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Ao final da apresentação, a Consultora relembrou as fases de elaboração do 

PDM e expôs o cronograma previsto para as próximas atividades da 2ª Fase, bem como 

das 3ª e 4ª Fases. 

 

11.2. FOTO 

 

FONTE: URBTECTM, 2021. 
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11.3. LISTA DE PRESENÇA 
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11.4. APRESENTAÇÃO 
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FONTE: URBTECTM, 2020. 


	APRESENTAÇÃO
	SIGLAS
	SUMÁRIO
	1. INTRODUÇÃO
	2. REUNIÃO DE COORDENAÇÃO EXTRAORDINÁRIA
	2.1. FOTOS
	2.2. APRESENTAÇÃO

	3. REUNIÃO DE COORDENAÇÃO EXTRAORDINÁRIA
	3.1. FOTOS
	3.2. APRESENTAÇÃO

	4. REUNIÃO DE COORDENAÇÃO EXTRAORDINÁRIA
	4.1. MEMÓRIA DO EVENTO
	4.2. FOTOS
	4.3. APRESENTAÇÃO

	5. REUNIÃO TÉCNICA EXTRAORDINÁRIA
	5.1. MEMÓRIA DO EVENTO
	5.2. FOTOS
	5.3. APRESENTAÇÃO

	6. REUNIÃO DE COORDENAÇÃO EXTRAORDINÁRIA
	6.1. MEMÓRIA DO EVENTO
	6.2. FOTOS
	6.3. APRESENTAÇÃO

	7. OFICINA DE LEITURA COMUNITÁRIA – SEDE
	7.1. MEMÓRIA DO EVENTO
	7.2. FOTOS
	7.3. LISTA DE PRESENÇA
	7.4. CONVOCAÇÃO DO EVENTO
	7.5. APRESENTAÇÃO
	7.6. CONTRIBUIÇÕES

	8. OFICINA DE LEITURA COMUNITÁRIA – DISTRITO
	8.1. MEMÓRIA DO EVENTO
	8.2. FOTOS
	8.3. LISTA DE PRESENÇA
	8.4. CONVOCAÇÃO DO EVENTO
	8.5. APRESENTAÇÃO
	8.6. CONTRIBUIÇÕES

	9. 2ª AUDIÊNCIA PÚBLICA – 2ª FASE – ANÁLISE TEMÁTICA INTEGRADA
	9.1. MEMÓRIA DO EVENTO
	9.2. FOTOS
	9.3. LISTA DE PRESENÇA
	9.4. CONVOCAÇÃO DO EVENTO
	9.5. APRESENTAÇÃO

	10. REUNIÃO TÉCNICA DE CONSOLIDAÇÃO
	10.1. MEMÓRIA DO EVENTO
	10.2. FOTO
	10.3. LISTA DE PRESENÇA
	10.4. APRESENTAÇÃO

	11. REUNIÃO DE COORDENAÇÃO
	11.1. MEMÓRIA DO EVENTO
	11.2. FOTO
	11.3. LISTA DE PRESENÇA
	11.4. APRESENTAÇÃO


