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RELATORIO DA OFICINA COMUNITÁRIA PARA REVISÃO DO PLANO DIRETOR 

MUNICIPAL E PLANO DE MOBILIDADE URBANA DE IBIPORÃ 

                     
              No dia 09 de setembro de 2021 foi realizado o nono evento de Oficinas Comunitárias 

referente à Fase II e Fase III da Revisão do Plano Diretor e Fase II e Fase III do Plano de 

Mobilidade Urbana de Ibiporã. O evento teve início as 19:00 horas no Serviço de Convivência e 

Fortalecimento de Vínculos, localizado na Rua Sertanopolis, nº. 05, Taquara do Reino, Ibiporã – 

PR. 

 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, 

discussões sobre os problemas recorrentes no cotidiano de cada cidadão e suas sugestões 

para melhoria do cenário da cidade através de dinâmica utilizando o mapa do Município 

referente a região da Taquara do Reino e da Água das Aboboras. 

 Estavam presentes no evento o Prefeito Municipal Jose Maria Ferreira, Membros da 

Equipe Técnica Municipal, Secretários e Diretores Municipais, Agentes de Transito, Membros do 

Conselho de Desenvolvimento Municipal, estagiários da Secretaria de Planejamento e Obras e 

munícipes de Ibiporã. 

 A arquiteta Natália Ferreira Ranieri Gil, Membro da Equipe Técnica Municipal iniciou o 

evento dando boas vindas aos participantes e cumprimentando as autoridades presentes. 

Foi dada a palavra ao Vereador Rafael Eik Ferreira e logo após ao Prefeito Municipal Sr 

José Maria Ferreira que fez considerações a respeito da importância da Revisão do Plano 

Diretor e sobre as oficinas comunitárias. 

A arquiteta procedeu com a apresentação técnica sobre a importância e as etapas que 

compõem a Revisão do Plano Diretor Municipal e do Plano de Mobilidade Urbana, seguindo com 

explicação sobre o embasamento legal que estabeleceu a obrigatoriedade da participação 

popular para os Planos Diretores e suas revisões; as recomendações do Ministério Público; o 

Decreto Municipal nº 293 e as recomendações da Vigilância Sanitária para a realização dos 

eventos. Também foram informados os locais onde foram dispostas as urnas para sugestões da 

população a respeito da Revisão do Plano Diretor e Plano de Mobilidade Urbana.                     
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 Na seqüência foi explicado sobre os dois temas principais da oficina: “Ibiporã, como 

esta nossa cidade hoje?” e “ Qual a cidade que queremos para o futuro?” A seguir foram 

falados os sub temas a serem tratados.  

 

A arquiteta elucidou sobre a dinâmica utilizando os mapas e foram formados 2 grupos para 

o debate de temas e sub temas, os participantes foram direcionados às mesas dispostas no local. As 

discussões foram coordenadas por membros da Equipe Técnica e foram feitas anotações de 

diagnostico e propostas para melhorias nos mapas da Taquara do Reino e áreas circunvizinhas. 

Houve um momento de perguntas e respostas que o participantes conversaram com o Sr. 

Prefeito José Maria Ferreira, sobre as propostas para o setor e adjacências.  

Após finalizadas as anotações nos mapas, os participantes retornaram aos assentos e foi 

dada a palavra a um representante de cada grupo para explanação sobre os assuntos que foram 

discutidos e anotações feitas nos mapas, Erika M. Santos foi uma das munícipes que fez o resumo do 

dos mapas. 

A arquiteta 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 a Avaliação Temática Integrada e Propostas e Diretrizes e o conteúdo gerado 

será sistematizado e ficará disponível para consulta no site do Município – aba Plano Diretor. Foram 

feitos os agradecimentos, procedendo com o fechamento do evento, que finalizou às 21h00. 

 Ibiporã, 10 de setembro de 2021.  

Equipe Técnica: 
Cássia Marie Kikuchi Calzavara 
Henriete Selênia Muller Grade 
Julio Cesar Dutra 
Katia Helena Bitencourt Poluceno 
Luciano Pansardi Ouro 
Marcelo Orlando Pellizzon 
Natalia Ranieri Ferreira Gil 
Thiers Pontes Franco Neto 
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