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RELATÓRIO DA 2ª AUDIÊNCIA PÚBLICA DA REVISÃO DO PLANO DIRETOR 

MUNICIPAL E ELABORAÇÃO DO PLANO DE MOBILIDADE URBANA DE IBIPORÃ 

No dia 10 de março de 2022, às 19h40, foi realizada, no auditório do Cine Teatro de Ibiporã, a 2ª 

Audiência Pública da Revisão do Plano Diretor Municipal (PDM) e elaboração do Plano de 

Mobilidade Urbana (PMU) de Ibiporã, conforme Contrato nº 117/2019 celebrado em 24 de maio 

de 2019, entre a Prefeitura Municipal de Ibiporã e a DRZ Geotecnologia e Consultoria Ltda.  

Seguindo as orientações do Ministério Público do Estado do Paraná, através do Centro e Apoio 

Operacional às Promotorias de Justiça de Proteção ao Meio Ambiente e de Habitação e 

Urbanismo, o evento foi realizado de forma híbrida, sendo transmitido virtualmente pelo canal 

da Prefeitura Municipal de Ibiporã no YouTube e no Facebook. A transmissão permitiu a 

participação virtual, simultânea à presencial, e pode ser acessada por meio dos links a seguir: 

• https://www.youtube.com/watch?v=66ZFBQx0Qz8 

• https://www.facebook.com/prefeituramunicipaldeibipora/videos/3202351736716271 

Figura 1 - Publicação da Audiência na página da Facebook da Prefeitura de Ibiporã. 

 
Fonte: Prefeitura de Ibiporã, 2022.  
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A audiência teve três objetivos principais:  

• apresentar à população a síntese do diagnóstico estabelecido na Etapa II do PMU;  

• apresentar a síntese do conteúdo desenvolvido sobre as Diretrizes e Proposições, 

referente à Etapa III da revisão do PDM e da elaboração do PMU; e  

• ouvir a população, esclarecendo as dúvidas garantindo a participação popular no 

processo.  

Estavam presentes, no auditório do Cine Teatro, representantes do Poder Executivo, do Poder 

Legislativo, da Equipe Técnica Municipal (ETM), de conselhos municipais, da Sociedade Civil 

Organizada e da consultoria contratada DRZ, totalizando 106 pessoas conforme lista de presença 

em anexo. Até o momento da elaboração deste relatório, os canais oficiais da Prefeitura de 

Ibiporã no YouTube e Facebook contabilizam 585 visualizações. 

A audiência começou com o cerimonial de Leonardo Pelisson de Souza, que enfatizou os locais 

de transmissão do evento, o endereço do portal eletrônico oficial do processo de revisão do PDM 

e da elaboração do PMU, por onde a população poderá interagir e ficar a par de todo o material 

produzido, e o resumo das atividades comunitárias realizadas pela Secretaria de Planejamento e 

Obras.  

Na sequência o cerimonialista convocou, para compor a mesa, o prefeito José Maria Ferreira, o 

representante da Câmara Municipal e Primeiro Secretário Gilson Mensato, o secretário de 

Planejamento e Obras Paulo Sérgio Vitor, o Diretor de Planejamento Júlio Dutra, os 

representantes da empresa DRZ José Roberto Hoffmann e Henrique Ferrarini, a coordenadora da 

ETM Cássia Marie e a vice-prefeita de Ibiporã Mari de Sá. Com a mesa formada, os integrantes 

foram convocados a comparecer ao púlpito para dar cumprimentos iniciais. 

Após a fala dos envolvidos, a composição da mesa foi desfeita e a servidora pública Cassia Marie 

iniciou uma apresentação de slides com o resumo das atividades comunitárias realizadas no 

processo de RPDM e elaboração do PMU e os resultados obtidos. Foram 10 oficinas que 

contabilizaram, no total, 334 participações. Os objetivos destes encontros foram coletar 

informações a respeito do diagnóstico municipal e discutir possíveis ações para o 

desenvolvimento de Ibiporã. Os locais e a síntese dos resultados obtidos podem ser visualizados 

nos slides expostos no Anexo III deste relatório. 

Com o término da fala da coordenadora, o arquiteto Henrique Ferrarini compareceu ao púlpito 

e conduziu a apresentação da audiência, estruturada da seguinte forma: 

• Objetivos da Audiência; 

• Embasamento Legal; 
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• Etapas da RPDM, com foco na ETAPA III; 

• Diretrizes e Propostas, explanando sobre as principais ações dos 6 eixos de 

desenvolvimento abordados nesta etapa; 

• Plano de Mobilidade Urbana – Diagnóstico e Diretrizes e Propostas; 

• Embasamento Legal, destacando a importância da Lei Federal nº12.587/2012; 

• Etapas do PMU, com foco nas Etapas II e III; 

• Metodologia das pesquisas realizadas, utilizadas como base de informações para a 

realização do trabalho; 

• Diretrizes e Propostas específicas para a mobilidade urbana, com as principais ações dos 

3 eixos abordados nesta etapa, correlacionadas aos resultados obtidos nas pesquisas; 

• Considerações finais, com os números relacionados aos eventos realizados no processo 

de RPDM e elaboração do PMU; os 3 eixos para o desenvolvimento sustentável e 

equilibrado; e os endereços de contato com a consultoria e canais de participação da 

população. 

As ações estabelecidas para o Plano Diretor foram divididas em 6 eixos de desenvolvimento, 

sendo eles: 

• Desenvolvimento e reordenamento 

territorial; 

• Desenvolvimento Socioeconômico; 

• Saneamento básico e infraestrutura 

urbana; 

• Proteção e Preservação Ambiental; 

• Mobilidade Urbana; e 

• Desenvolvimento Institucional e 

Gestão Participativa. 

As ações estabelecidas para o Plano de Mobilidade Urbana foram divididas em 3 eixos de 

desenvolvimento, sendo eles: 

• Sistema de Transporte; 

• Acessibilidade e segurança nos deslocamentos; e  

• Política Municipal de Mobilidade Urbana. 

Ao final, o arquiteto destacou os próximos passos para a conclusão dos trabalhos da RPDM, 

disponibilizou os meios de comunicação com a DRZ para eventuais dúvidas e esclarecimentos, 
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agradeceu a presença de todos e passou a palavra para os presentes tirarem suas dúvidas e 

fazerem os devidos apontamentos. 

Os espectadores remotos não enviaram dúvidas, os presentes no auditório fizeram os seguintes 

apontamentos, registrados no Quadro 1.  

Quadro 1 - Apontamentos realizados presencialmente 

Origem Apontamento 

Júlia  Explicitou o anseio dos moradores da região do Recanto do Dourado para a regularização 

fundiária do local, por meio do instrumento urbanístico da Reurb. Destacou que a 

comunidade está organizada e reunida em prol deste movimento, e se coloca à 

disposição para contribuir com o município na execução do serviço. 

Rafael Eik 

Ferreira 

Perguntando sobre quando a população terá acesso aos produtos elaborados e 

apresentados na audiência. Também perguntou quando a comunidade poderá participar 

com apontamentos e sugestões a respeito da legislação. Foi esclarecido pelo arquiteto 

Henrique e pela coordenadora Cássia que os materiais estarão disponíveis no site da 

prefeitura e, fisicamente, na Secretaria de Planejamento e Obras no prazo de 15 dias. 

Também foi esclarecido que novas perguntadas e apontamentos podem ser realizados, 

a qualquer momento, por meio do site e no balcão da Secretaria de Planejamento e 

Obras de Ibiporã. Foi destacado que a secretaria promoverá novas oficinas comunitárias 

específicas para discussão da legislação. 

Felipe Perguntou se os dados das pesquisas de Mobilidade Urbana, apresentados na audiência, 

estarão disponíveis para consulta da comunidade. Foi esclarecido que todos os dados 

farão parte do produto da Etapa II do PMU e serão de livre acesso à comunidade. 

Vereador 

Diego 

Barbosa 

Foi feito o questionamento sobre a origem dos dados apresentado em relação a condição 

do pavimento das vias. Foi esclarecido que a equipe técnica da DRZ percorreu todas as 

vias urbanas (2019) coletando dados sobre a qualidade da pavimentação e sinalização 

viária, o que resultou nos dados apresentados. 

Claunice 

Lorensato 

Sobre a disponibilidade de implementar sistema de transporte coletivo público para o 

Recanto do Dourado. 

Eduardo  Disponibilidade de subdividir as chácaras do Recanto do Engenho. Também pontuou o 

fato de existirem parcelamentos irregulares no local e, por conta desta situação, é 

necessária a realização de estudo específico para regularização fundiária.  

Fonte: DRZ – Gestão de Cidades, 2022. 

Finalizada a participação popular, o arquiteto Henrique Ferrarini agradeceu a presença de todos 

e passou a palavra para o Prefeito José Maria Ferreira. O gestor municipal fez breve discurso 

sobre a importância dos planos e deu destaque para a participação da população nos eventos 

subsequentes. Por fim, agradeceu a presença dos envolvidos e encerrou a 2ª Audiência Pública 

da RPDM e da elaboração do PMU de Ibiporã.  

Nos anexos a seguir, constam o registro fotográfico da audiência, a lista de presença e os slides 

apresentados. 
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Londrina, 14 de março de 2022. 

 

Equipe Técnica – DRZ Gestão de Cidades 

DRZ Geotecnologia e Consultoria Ltda. 

Av. Higienópolis, 32, 4º andar, Centro, Londrina/PR 

drz.com.br | drz@drz.com.br | (43) 3026-4065  
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ANEXO I – LISTA DE PRESENÇA 
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Fonte: DRZ Gestão de Cidades, 2022.  
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ANEXO II – REGISTRO FOTOGRÁFICO 
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ANEXO III – APRESENTAÇÃO DE SLIDES ETM 
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ANEXO III – APRESENTAÇÃO DE SLIDES DRZ 
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