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RELATORIO DA 2ª OFICINA COMUNITÁRIA PARA REVISÃO DO PLANO DIRETOR 

MUNICIPAL E PLANO DE MOBILIDADE URBANA DE IBIPORÃ 

                     
              As 19:00 horas do dia 22 de junho de 2022 foi realizado o evento da 2ª Oficina 

Comunitária referente à Fase IV da Revisão do Plano Diretor e Fase IV do Plano de Mobilidade 

Urbana de Ibiporã com o tema “ a cidade que queremos: como tornar realidade”. O evento teve 

início às 19:00 horas no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, localizado na Rua 

Sertanópolis, nº 05, Taquara do Reino, Ibiporã – PR.   
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O principal objetivo deste evento foi garantir a participação popular efetiva na elaboração 

da Revisão do Plano Diretor e no Plano de Mobilidade Urbana, favorecendo o debate de idéias, 

através de dinâmicas utilizando o mapa do Município.  

 Estavam presentes no evento, o vereador Rafael Eik Borges Ferreira, a Secretaria de 

Assistência Social Ester Rosana de Moura da Costa, membros da Equipe Técnica Municipal e 

do Grupo de Apoio, Agente de Transito, funcionários da Secretaria de Planejamento e Obras e 

demais munícipes de Ibiporã, em sua grande maioria moradores da Taquara do Reino e Vila 

Rural. 

 A coordenadora da Equipe Técnica Municipal (ETM) arquiteta Cássia Marie Kikuchi 

Calzavara realizou a apresentação técnica sobre a importância e as etapas que compõem a 

Revisão do Plano Diretor Municipal e do Plano de Mobilidade Urbana. Foram lembrados dos 

eventos já realizados e dos eventos futuros e seguiu se com explicações sobre zoneamento e 

mobilidade urbana (ciclovias e calçadas acessíveis). 
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A arquiteta Cássia explanou sobre a dinâmica utilizando os mapas e os participantes 

foram direcionados às mesas divididas por grupos para debate sobre o tema e sub temas. As 

discussões foram coordenadas pelos representantes da Equipe Técnica Municipal e as 

sugestões foram anotadas nos mapas do município de Ibiporã e deram sequência com a 

exposição dos apontamentos realizados por cada grupo. 
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Os participantes moradores da Taquara do Reino fizeram solicitações de melhorias no 

atendimento da Unidade Básica de Saúde, melhorias no sistema de transporte coletivo, maior 

facilidade ao acesso a redes bancarias, farmacias e estabelecimentos comerciais. 

Foi passada a palavra ao vereador Rafael Eik Borges Ferreira, que explanou sobre as 

obras de melhorias realizadas nos últimos anos para a Taquara do Reino, assim como as 

solicitações que serão feitas para melhorias futuras. 

A arquiteta Cássia informou sobre o site do município onde podem ser inseridas 

sugestões sobre a Revisão do Plano Diretor e Plano de Mobilidade Urbana, assim como 

pesquisar sobre a evolução dos produtos destes Planos Municipais.  Foi informado que todo o 

material produzido nas oficinas servirá de apoio para as Propostas e Diretrizes e 

consequentemente alterações das leis urbanísticas e o conteúdo gerado será sistematizado e 

ficará disponível para consulta no site do Município – aba Plano Diretor- 2ªs Oficinas 

Comunitárias.  
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Foram feitos os agradecimentos e o convite para a 3ª audiência pública procedendo com 

o fechamento do evento, que finalizou as 22:00hs. 

 

Ibiporã, 27 de junho de 2021.  
 

 

Equipe Técnica Municipal: 

 

http://www.ibipora.pr.gov.br/



















