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1. INTRODUÇÃO
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As cidades brasileiras revelam as marcas de um processo de desenvolvimento
excludente e iníquo.. Falta de saneamento, carências habitacionais, distribuição desigual
dos investimentos
ntos públicos, exclusão social são reflexos da concentração de riquezas e
da injusta distribuição dos ônus e benefícios da sua urbanização.
Para enfrentar esta condição construindo
construindo cidades mais equilibradas, em 2001, foi
aprovado o Estatuto da Cidade.
Cidade Lei Federal que estabelece as diretrizes gerais da política
urbana, o Estatuto apresenta uma série de instrumentos que estão
tão à disposição dos
Municípios e que visam materializar
materializ o direito à cidade, considerando-o
o como o direito a
todos os benefícios urbanos decorrentes do processo de urbanização. Dentre estes
instrumentos, destaca-se
se o plano diretor como o “instrumento básico da política de
desenvolvimento e expansão urbana”. É ele que, segundo o parágrafo 2º do artigo 182
da Constituição Federal, define a função social da propriedade urbana. E, para viabilizar o
cumprimento desta função social, o plano diretor deve incorporar instrumentos da
política urbana, os quais devem ser regulamentados para que sua aplicação seja viável.
Deve também, ser plenamente monitorado, pois a intensa dinâmica urbana impõe esta
necessidade com vistas à adequação da legislação, quando os resultados de sua
aplicação se afastam dos princípios pactuados com a sociedade.
O plano diretor é, portanto, instrumento fundamental para o planejamento territorial.
Segundo o Ministério das Cidades,
Fazer planejamento territorial é definir o melhor modo de ocupar o sítio de
um município ou região, prever os pontos onde se localizarão atividades, e
todos os usos do espaço, presentes e futuros. Pelo planejamento
territorial, pode-se
pode se converter a cidade em benefício para todos; podem-se
podem
democratizar as oportunidades para todos os moradores; podem-se
podem
garantir condições satisfatórias para financiar o desenvolvimento
municipal; e podem-se
podem se democratizar as condições para usar os recursos
disponíveis, de forma democrática e sustentável.
O Plano Diretor, portanto, deve interagir com as dinâmicas dos mercados
econômicos. Nesse sentido é que se pode dizer que o Plano Diretor
contribui para reduzir as desigualdades sociais – porque redistribui os
riscos e os benefícios da urbanização.1

O Estatuto das Cidades determina em seu artigo 41, a obrigação de elaboração de
planos diretores para os municípios:
• Com mais de 20 mil habitantes;
• Integrantes de regiões metropolitanas e aglomerações urbanas;
• Onde o Poder Público municipal pretenda utilizar os instrumentos previstos no
parágrafo 4º do art. 182 da Constituição Federal;
• Integrantes
antes de áreas de especial interesse turístico;
• inseridos na área de influência de empreendimentos ou atividades com significativo
impacto ambiental de âmbito regional ou nacional;
• incluídos no cadastro nacional de Municípios com áreas suscetíveis à oc
ocorrência de
deslizamentos de grande impacto, inundações bruscas ou processos geológicos ou
hidrológicos correlatos.
Apesar do Município de Feliz não se enquadrar nos critérios estabelecidos por este
artigo, resolve elaborar um plano diretor à luz das novas orientações do Estatuto das
Cidades, buscando trazer para o âmbito local uma nova concepção de planejamento
urbano. Sua legislação anterior necessita de uma revisão2, não só em decorrência dos
1

BRASIL, Ministério das Cidades. Plano Diretor Participativo – Guiaa para elaboração pelos municípios e cidadãos. Brasília, 2005.
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avanços da legislação federal, mas sobremaneira, pelas alterações
alterações que o município
sofreu nas últimas décadas.
O Estatuto da Cidade define,
define ainda, no seu artigo 42, os conteúdos mínimos de um
plano diretor, quais sejam:
• a delimitação das áreas urbanas onde poderá ser aplicado o parcelamento,
edificação ou utilização
zação compulsórios, considerando a existência de infra-estrutura
infra
e
de demanda para utilização;
• disposições requeridas pelo Estatuto da Cidade para a aplicação dos instrumentos
da política urbana;
• sistema de acompanhamento e controle.
Tais conteúdos mínimos foram detalhados pela Resolução nº34 (14/07/2005) do
Conselho das Cidades, a qual determina que o plano diretor deve prever, no mínimo:
• As ações e medidas para assegurar o cumprimento das funções sociais da cidade,
considerando o território rural e urbano;
urbano
• As ações e medidas para assegurar o cumprimento da função social da propriedade
urbana, tanto privada quanto pública;
• Os objetivos, temas prioritários e estratégias para o desenvolvimento da cidade e
para a reorganização territorial do município, considerando
considerando sua adequação aos
espaços territoriais adjacentes;
• Os instrumentos da política urbana previstos pelo art.42 do Estatuto da Cidade,
vinculando-os
os aos objetivos e estratégias estabelecidos no Plano Diretor.
Além do Plano Diretor, o Município de Feliz pretende
retende rever outras legislações que
merecem ser atualizadas à luz do que determinar a nova ordem urbana.
urbana Neste escopo,
merece destaque o Código de Obras, cuja versão atual é do ano 19873. Deverá ainda ser
avaliada a necessidade de atualização e/ou complementação
complementação do Código de Posturas (Lei
Municipal Nº 1586/2002) e do Código Tributário (Lei Municipal Nº 1867/2005) para que
seus princípios estejam alinhados com os do novo plano diretor.
Assim, este relatório se constitui no primeiro documento referente à elaboração do
Plano Diretor Participativo de Feliz, que pretende de forma breve, descrever a Proposta
Metodológica para elaboração do mesmo.
Dessa forma, o quadro a seguir apresenta o conjunto das reuniões realizadas para a
elaboração e aprovação da Metodologia
Metodologia de Elaboração do Plano Diretor Participativo de
Feliz:

2
3

Lei Nº 86, de 16 de maio de 1964.
Lei N° 618, de 29 de dezembro de 1987.
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Quadro 01 – Atividades Realizadas para Definição da Metodologia
OBJETIVO

AÇÕES

Discussão e definição da Metodologia de trabalho para elaboração do Plano Diretor Participativo de Feliz e
demais ajustes,
tes, caso necessário, no Código de Obras, Código Tributário e Código de Posturas.
a. Reuniões com Gestores Municipais
Reunião inicial, apresentação das equipes de trabalho e discussão inicial da
07/05/2012 10h
metodologia de trabalho.
Capacitação de Gestores Municipais, nivelamento de informações a respeito da
28/05/2012 9h
elaboração do Plano Diretor Participativo de Feliz, ajustes na proposta metodológica
e planejamento da Audiência Pública.
b. Audiência Pública
05/06/2012

19h30min

Audiênciaa Pública de Lançamento do Plano Diretor de Feliz e Capacitação Social

c. Capacitação do Núcleo Gestor
Capacitação do Núcleo Gestor e nivelamento de informações a respeito da
26/06/2012 16h30min
elaboração do Plano Diretor Participativo de Feliz.
Dados: Latus Consultoria.
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O município de Feliz está localizado entre os dois principais polos
p los econômicos do
Estado do Rio Grande do Sul: a região metropolitana de Porto Alegre e a região da serra
gaúcha. Distante 85km da Capital, conta com um território de 95km². Sua sede, com
altitude de 120m
m em relação ao nível do mar, situa-se,
situa se, quase sua totalidade, à margem
direita do rio Caí e é cortado pela rodovia RS 452.
Limitando-se
se ao norte com os municípios de Alto Feliz, Vale Real e Nova Petrópolis;
Petrópolis ao
sul com o município de São Sebastião do Caí e São José do Hortêncio;
Hortêncio ao leste com o
município de Linha Nova e a oeste com o município de Bom Princípio;
Princ
é formado
principalmente pelas seguintes localidades: Escadinhas, São Roque, Arroio Feliz, Bom
Fim, Valo do Lobo, Nova Caxias, Roncador, Coqueiral, Bananal, Morro das Batatas, Matiel,
Vale do Hermes, Roseiral e Vila Rica.
Figura 01 – Localização do Município
Município de Feliz

Dados: Wikipédia.

Segundo as divisões territoriais adotadas pelo IBGE, o Município de Feliz faz parte da
Mesorregião Metropolitana de Porto Alegre e da Microrregião de Montenegro. Para fins de
análise preliminar sobre o contexto microrregional
microrregional onde Feliz está inserido, adotaremos a
lógica da Microrregião de Montenegro, que é composta por 21 municípios: Alto Feliz,
Barão, Bom Princípio, Brochier, Capela de Santana,Feliz, Harmonia, Linha Nova, Maratá,
Montenegro, Pareci Novo, Poço das Antas,
Antas, Portão, Salvador do Sul, São José do Hortêncio,
São José do Sul, São Pedro da Serra, São Sebastião do Caí, São Vendelino, Tupandi e Vila
Real. Além destes, incluiremos na nossa análise o município de Nova Petrópolis, que
embora pertença à outra
utra Microrregião,
Microrre
é limítrofe a Feliz.
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No contexto regional, Feliz representa 6% da população, ocupando a 5º colocação
entre os municípios com maior população, atrás apenas de Montenegro (27%), Portão
(14%), São Sebastião do Caí (10%) e Nova Petrópolis (9%).
Gráfico 01
01 – Proporção da População dos Municípios Analisados (2010)

São Sebastião
Vale Real
Bom
do Caí
Tupandi
2%
Princípio
10%
Barão
2%
5%
Alto Feliz 3%
São Vendelino
1%
São Pedro da Serra1%
Brochier
1%
São José do Sul
2%
1%
Capela de Santana
São José do
5%
Harmonia
Feliz
Hortêncio
2%
6%
2%
Linha Nova
Salvador do Sul
1%
Maratá
3%
1%
Portão
14%
Poço das Antas
1%
Pareci Novo
2%

Montenegro
27%

Nova Petrópolis
9%

Dados: IBGE – Censo 2010.
2010

O município de Feliz, considerado de pequeno porte, possui população total de 12.359
habitantes, sendo 9.416 na zona urbana e 2.943 na zona rural,
rural, segundo dados do IBGE –
Censo de 2010.
Observa-se
se que entre 2000 e 2010, segundo o IBGE, a população total de Feliz
aumentou em 9,22%,, resultado de um aumento
aument mais elevando da população urbana 18,07%,, e de um decréscimo da população rural, que foi de -11,91%.. Desta forma, a taxa
de urbanização aumentou 5,71 pontos percentuais neste período.
Tabela 01 – População do Município de Feliz
População Total
Urbana
Rural
Taxa de Urbanização

2000
11.316
7.975
3.341
70,48%

2010
12.359
9.416
2.943
76,19%

2000-2010
9,22%
18,07%
-11,91%
5,71

Dados: IBGE.

Do ponto de vista do desenvolvimento econômico, Feliz apresentou resultados
positivos, porém se comparados com as médias do Estado do Rio Grande do Sul,
observamos que seu crescimento foi em proporções inferiores,
inferiores, conforme é demonstrado
demo
pelo PIB. Este teve um crescimento, em termos reais, na ordem de 16,23%, entre 2000 e
2009, já o Estado cresceu 27,47%
27,47% no mesmo período. Da mesma forma em relação ao
PIB Per Capita, enquanto em Feliz cresceu 9,21%, o Estado cresceu 19,77%.
Quanto ao VAB, entre 2000 e 2009, Feliz teve um crescimento de 14,87%, enquanto o
Estado teve um crescimento de 26,98% no mesmo período. Aprofundando-se
Aprofundando
a análise
dos dados identificamos que o setor primário, o qual representa 16,73% da economia de
Latus Consultoria, Pesquisa e Assessoria de Projetos Ltda.
www.latus.com.br – latus@latus.com.br
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Feliz, foi o que
ue mais cresceu neste período - 56,09%. Já o setor secundário - 25,24% da
economia de Feliz – obteve um crescimento negativo de 1,05%, enquanto o VAB do
mesmo segmento do Rio Grande do Sul cresceu 24,37%. Já o setor terciário, que
representa 42,55% da economia
omia de Feliz, cresceu 12,14%, sendo que o da Administração
Pública, que representa 15,48% da economia de Feliz, cresceu 20,16%.
Tabela 02 – Evolução do PIB per capita e do Valor Agregado Bruto em Valores de 2009

RS

FELIZ

ANO
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
∆ 00/09
2009
∆ 00/09

PIB
160.195
155.816
144.586
149.249
144.490
160.298
170.727
174.264
163.701
186.197
16,23%
215.863.879
27,47%

PIB PER
CAPITA
13.978
13.307
12.089
12.220
11.590
12.601
13.159
14.921
13.500
15.265
9,21%
19.778
19,77%

VAB AGROPECUÁRIA
18.054
22.021
20.060
22.253
22.260
19.091
24.355
23.025
22.154
28.180
56,09%
18.622.363
50,37%

VAB INDÚSTRIA
42.972
37.532
31.368
31.271
35.497
41.143
39.721
39.426
36.718
42.519
-1,05%
55.173.909
24,37%

VAB SERVIÇOS
63.931
63.229
58.898
58.291
53.423
62.071
67.816
71.918
64.837
71.690
12,14%
90.103.351
-2,08%

VAB - ADM
PÚBLICA
21.709
18.403
20.768
22.287
20.030
22.210
22.984
23.40
23.403
23.685
26.085
20,16%
25.002.883
36,97%

VAB
146.666
141.186
131.094
134.103
131.210
144.516
154.875
157.772
147.394
168.474
14,87%
188.902.506
26,98%

Dados: FEE/RS.

Dentro deste contexto geral, promover o adequado
adequado uso do solo, orientando o
crescimento da cidade de forma equilibrada, socialmente justa e ambientalmente
sustentável, deve ser a meta da elaboração da legislação urbana do Município de Feliz.
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3.1. Diretrizes para uma Metodologia
Metodologia Participativa
A gestão democrática é diretriz estabelecida pelo artigo 2º do Estatuto da Cidade. Sua
implementação se dá através da criação de canais e de processos que legitimem
legit
o
envolvimento da sociedade nas decisões sobre o futuro da cidade e que fomentem a
integração dos distintos olhares e agentes, com foco na construção de pactos.
Democratizar as decisões é fundamental para transformar o planejamento
da ação municipal em trabalho compartilhado entre os cidadãos e
assumido pelos cidadãos, bem como para assegurar que todos se
comprometam e sintam-se
sintam se responsáveis e responsabilizados, no processo
de construir e implementar o Plano Diretor.4

Construído através de um processo democrático e participativo, o plano diretor
fortalece-se,
se, portanto, como instrumento de planejamento. Parte da articulação da
sociedade para fomentar a soma de interesses e a soberania do bem comum. Avança
neste sentido, em relação à concepção tradicional
tradicional de uma legislação desta natureza; sem
abrir mão da qualidade técnica, incorpora o olhar do cidadão e suas expectativas,
fazendo com que este reflita sobre a cidade e comprometa-se
comprometa se com o seu futuro –
premissa fundamental da sustentabilidade ambiental.
Complementarmente,
plementarmente, os processos participativos possibilitam a inclusão no debate
urbano de grupos populares que, tradicionalmente, foram excluídos. A não contemplação
das necessidades destes grupos no planejamento das cidades acabou por levá-los
levá
a
residir em espaços inapropriados no território urbano – áreas ambientalmente sensíveis,
de risco, e/ou sem a infraestrutura e os serviços necessários à vida urbana. Cabe,
Cabe neste
sentido, ao processo participativo de elaboração das legislações urbanas, não só
proporcionar
nar a participação deste segmento social nos debates, mas garantir a
contemplação de seus interesses, rompendo com o processo histórico de exclusão e
marginalização.
Nesta perspectiva, o Plano Diretor, deixa de ser um mero instrumento de
controle do uso do solo para se tornar um instrumento que introduz o
desenvolvimento sustentável das cidades brasileiras. Para isso, por
exemplo, é necessário que assegure espaços adequados para a provisão
de novas moradias sociais que atendam a demanda da população de
baixa
a renda; que preveja condições atraentes para micro e pequenas
empresas – itens vitalmente importantes para que haja crescimento
urbano equilibrado; para que se evite ocupação irregular e informal do
território do município; e outros.5

O Estatuto da Cidade estabelece em seu artigo 40, que no processo de elaboração
do plano diretor e na fiscalização da sua implementação, os Poderes Legislativo e
Executivo municipais garantirão:
I. a promoção de audiências públicas e debates com a participação da população e de
associações representativas dos vários segmentos da comunidade;
II. a publicidade quanto aos documentos e informações produzidos;
III. o acesso de qualquer interessado aos documentos e informações produzidos.
No âmbito do processo de debate das legislações urbanas do Município de Feliz, a
partir destas determinações, estabelece-se
estabelece se um planejamento para a mobilização social
cujos objetivos delineados são os seguintes:
4
5

BRASIL, Ministério das Cidades. Plano Diretor Participativo – Guia para elaboração pelos municípios e cidadãos. Brasília,
Br
2005.
Idem.
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I.

Garantir a transparência do processo de elaboração do Plano Diretor Participativo e
de ajustes das demais
emais legislações urbanas;
urbanas

II.

Articular os distintos agentes, buscando a construção de pactos sobre o futuro da
cidade;

III.

Garantir a participação dos agentes públicos municipais;

IV.

Mobilizar a sociedade, fomentando o debate sobre a cidade e o seu envolvimento
nas atividades de elaboração do Plano;

V.

Conscientizar a sociedade sobre a importância de se planejar o futuro da cidade.

Dentro desta mobilização, incluem-se
incluem se os agentes públicos municipais. A participação
destes agentes é fundamental não só para a qualidade técnica
técnica do trabalho, mas também
para garantir que, encerrados os trabalhos e aprovada a legislação, o processo de
planejamento tenha continuidade.
3.2. Estrutura para a elaboração
elaboração do Plano Diretor Participativo e ajustes às demais
legislações
O processo de trabalho
rabalho deverá, portanto, envolver e capacitar os diversos setores do
governo municipal. Deverá contar ao máximo com a experiência e o conhecimento
destes gestores públicos que serão, posteriormente, responsáveis pela aplicação do
plano e pela sua efetivação
ão como eixo mestre de um processo de planejamento dinâmico
e permanente.
definir as instâncias de participação da sociedade em geral e
O processo deve ainda definir:
sua sistemática, bem como as estruturas de coordenação e execução dos trabalhos
incluindo a assessoria
soria técnica.
A organização do trabalho a ser desenvolvido para a elaboração do Plano Diretor
Participativo de Feliz contará com as seguintes equipes de trabalho:
• Equipe de Consultoria:: tem o papel de orientar e aportar aspectos conceituais e
metodológicos,
gicos, responsabilizar-se
responsabilizar se pela redação final dos produtos e capacitar os
gestores municipais e agentes da sociedade para processos
processos de planejamento
participativo;
• Equipe Municipal:: tem a responsabilidade de fornecer todas as informações
disponíveis no município,
ípio, contribuir para a reflexão, para o debate, além de
coordenar todo o processo em suas instâncias interna e externa, responsabilizandoresponsabilizando
se também pela parte de comunicação e divulgação do PDP. Esta equipe é
coordenada pela Secretaria Geral de Gestão Pública
Pública e composta por representantes
das principais secretarias
rias municipais ligadas ao tema;
• Núcleo Gestor:: tem a responsabilidade de participar e acompanhar o processo de
elaboração do Plano Diretor, garantindo um processo democrático, transparente e
participativo.
pativo. Para assegurar a participação de todos os segmentos da sociedade
civil, o Núcleo Gestor será paritário, com representação de 50% dos segmentos da
sociedade e 50% do poder executivo.
A composição destas equipes encontra-se
encontra
nos quadros a seguir:
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Quadro 02 – Equipe de Consultoria

Tayrone Bueno Pedroso

COORDENAÇÃO GERAL
Arquiteta e Urbanista. Mestre em Planejamento Urbano e
Regional.
Economista. Mestre em Economia do Desenvolvimento.
Arquiteta e Urbanista.
U
Especialista e Mestre em
Desenvolvimento Sustentável.
RESPONSABILIDADE TÉCNICA
Arquiteta e Urbanista. Mestre em Planejamento Urbano e
Regional.
Arquiteta e Urbanista. Pós-Graduanda
Pós
em Economia e
Meio Ambiente.
EQUIPE TÉCNICA
Advogada. Mestre em Direito. Doutoranda em
Antropologia Social.
Arquiteta e Urbanista. Pós-graduada
Pós
em Direitos Humanos
- Direito à Cidade Sustentável.
Assistente Social.
Assistente Social.
Engenheiro Civil. Especialista em Estudos Avançados em
Urbanismo e Ordenação Territorial
Engenheiro Civil. Especialista em

Marlene Chaves

Graduanda de Arquitetura e Urbanismo.

Cláudia Damasio
Gevaci Perroni
Jacqueline Menegassi

Cláudia Damasio
Grace Machado

Ana Paula Marcante
Karla Moroso
Camila Nelsis
Isadora Fagundes
Rafael Cantarelli

Renato Gomes
Marlene Chaves
Leonardo Ritta
Tiago Silveira

Administradora. Pós-Graduada
Pós
em Comércio e Relações
Internacionais. Acadêmica de Psicologia.
Psicol
Administrador.
Desenhista.
Graduando em Economia.
Graduando em Economia.

Jéssika Alves

Graduanda em Letras.

Pedro Santos
Eduardo Ribasqui

Graduando em Geografia.
Técnico em Informática.

Juliana Burin

Dados: Latus Consultoria.

Quadro 03 – Equipe Municipal
COORDENAÇÃO
Secretaria Geral de Gestão Pública
Públ
Clovis Freiberger Junior
EQUIPE TÉCNICA
Setor Técnico de Engenharia
Tiago Moch
Departamento Municipal do Meio Ambiente
Marcia Maria Teuchel
Assessoria de Comunicação e Publicidade
Maico Vogel
Departamento de Arrecadação
Wanderlei Radke
Departamento
to de Fiscalização
Ramses Machado Silva
Dados: Município de Feliz.
Feliz
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Coordenação Geral

Responsável Técnica
Co--Responsável

Assessoria Jurídica
Assessoria Técnica
Assessoria Técnica
Assessoria Técnica
Assessoria Técnica
Assessoria Técnica
Mapeamentos e
Desenhos.
Assessoria
Administrativa
Assessoria Financeira.
Desenhista.
Apoio Técnico.
Apoio Técnico.
Revisão Ortográfica e
Formatação.
Apoio Técnico.
Apoio Técnico.
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Quadro 04 – Núcleo Gestor
SOCIEDADE CIVIL
ACISFE
Luiz Antonio Schmitz
Poder Legislativo Municipal
Paulo Alberto Hahn
Engenheiros Civis vinculados ao CREA
Bruno Krummenauer Silva
Arquitetos vinculados ao CAU
Nestor Mendonça Rauber
Setor Imobiliário
Gilberto Lorenz
Advogados vinculados a OAB
Pauline Metz
Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Feliz
Orestes Gabardo
Associações ou grupo de moradores
Alexandre Griebler
Conselho Municipal
unicipal de Cultura
Maria Romana Winter Selbach
Defesa Civil do Município
Waldir Comandulli
Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural
Darcísio Becker
PODER EXECUTIVO
Tiago Moch
Setor Técnico de Engenharia
Sueli Klein
Departamento Municipal do Meio Ambiente
Marcia Maria Teuchel
Assessoria de Comunicação e Publicidade
Maico Vogel
Departamento de Arrecadação
Wanderlei Radke
Departamento de Fiscalização
Ramses Machado Silva
Secretaria Geral de Gestão Pública
Clovis Freiberger Junior
Secretaria Municipal
icipal de Educação, Lazer e
Karina Rott
Desporto
Beatriz Edelweis Steiner
Secretaria Municipal de Saúde
Assmann
Secretaria Municipal da Assistencia Social,
Deisi Rech
Trabalho e Habitação
Secretaria Municipal da Agricultura
Joel Pagnoceli
Dados: Município
pio de Feliz.
Feliz

A partir dessa integração, todo o processo torna-se
torna se uma capacitação dos agentes
envolvidos e, ao final, pretende-se
pretende se que não só os gestores estejam preparados para a
implementação do PDP, mas também os agentes da sociedade, que assumirão um papel
pa
importantíssimo no monitoramento dos seus resultados. Ao longo de todo o processo, a
consultoria promove capacitações voltadas para o Núcleo Gestor do PDP, cujos materiais
estarão anexados a cada relatório produzido referente às etapas do PDP.
3.3. Estratégias
Estratégias de Comunicação e Mobilização da Sociedade
Para garantir a participação social, bem como a transparência do processo, propõempropõem
se o estabelecimento de 6 estratégias complementares, as quais estão descritas a seguir:
a. “Espaço do Plano Diretor”:
Disponibilização
nibilização de um espaço físico nas instalações da Prefeitura Municipal, bem
localizado e de fácil acesso6. Neste espaço deverá ter disponível:
• Painel com cronograma de trabalho,
tra
identificando as etapas de elaboração;
elaboração
• Cronograma dos eventos públicos;
públicos
• Pequena
na cartilha explicando o que é o Plano Diretor;
Diretor
• Relatórios de cada etapa, com os dados trabalhados, mapas elaborados, atas das
reuniões
s e material didático utilizado;
• Questionários a serem preenchidos pelos cidadãos, de perguntas objetivas sobre
a sua percepção
epção sobre os principais problemas da cidade, e depositados em uma
urna.
6

Cf.Termo de Referência.
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b. Espaço Virtual:
Criação de um link no site da Prefeitura Municipal através do qual se disponibilizará:
• Cronograma de trabalho e dos eventos públicos;
• Relatórios apresentados;
• Atas das
s audiências públicas.
c. Elaboração de uma logomarca do Plano Diretor Participativo.
d. Realização de entrevistas na rádio local; elaboração de releases para a imprensa.
e. Realização de um trabalho de mobilização social através das escolas municipais,
fomentando o debate sobre o tema do plano diretor/futuro da cidade entre os
alunos e entre os alunos e seus familiares. Aplicação de questionário objetivo a ser
preenchido pelos alunos com seus familiares7.
f.

Realização de atividades presenciais para debate público:
• Audiências
diências Públicas ao final de cada etapa;
• Reuniões do Núcleo Gestor do Plano Diretor a cada etapa de elaboração do
trabalho, acompanhando todo o processo.
• 8 reuniões regionais de debate sobre a cidade,
cidade, conforme quadro a seguir;
seguir
Quadro 05 – Reuniões Regionais
Regionais Previstas
ZONA
RURAL

URBANA

LOCALIDADE
Escadinhas
São Roque
Picada Cará
Arroio Feliz
Vila Rica
Matiel
Vale do Hermes
Centro Cultural

Dados: Município de Feliz.
Feliz

7

O questionário a ser utilizado está incluído no Anexo IV.
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Conforme descrito do Termo de Referência e no Contrato de Prestação de Serviços N°
043/2012, as etapas a serem desenvolvidas para a elaboração do Plano Diretor de Feliz,
juntamente com a elaboração ou revisão de seus instrumentos complementares, deverão
incluir as seguintes ações:
a) Definição de uma metodologia
etodologia de trabalho, pactuando as esferas participativas,
estratégias de mobilização e divulgação, realização de evento público de
lançamento e mobilização;
b) Levantamento de informações,
informações, sistematização e análise dos dados, assim como
identificação das principais carências de informações necessárias à elaboração do
Plano Diretor e método para produzi-las;
produzi
c) Sistematização das leituras técnica e social;
d) Proposta do modelo de ocupação territorial;
terri
e) Elaboração de minuta
inuta final do projeto de lei do Plano Diretor;
f) Elaboração ou revisão dos instrumentos complementares: lei de parcelamento do
solo, planta cadastral (ordenamento do território e políticas setoriais), código
tributário, código de obras,
obra código de posturas.
A seguir uma breve descrição de cada etapa:
4.1. ETAPA 1 – METODOLOGIA
O documento que retrata a metodologia a ser adotada na elaboração do trabalho é o
que se apresenta. Ela prioriza o envolvimento ativo dos gestores municipais e dos
segmentos sociais, fortalecendo
fortalece
a instituição pública e a sociedade como um todo,
capacitando-os
os para a implementação futura do Plano Diretor e demais legislações
urbanas.. A constituição das 3 equipes (Equipe de Consultoria, Equipe Municipal e Núcleo
Gestor)
tor) tem o objetivo de garantir a participação de todos estes agentes no processo,
tornando-o
o transparente e democrático.
4.2. ETAPA 2 – LEITURA DA REALIDADE MUNICIPAL
Esta segunda etapa se constitui na Leitura da Realidade Municipal, ou seja, o resultado
das leituras técnica e social. Esta deve constituir-se
se como um processo de identificação e
debate sobre os principais pontos positivos e negativos existentes no estágio atual de
desenvolvimento da cidade. Deve ter como princípios de elaboração:
• A identificação
ação dos diferentes pontos de vista sobre o desenvolvimento urbano local
emitidos pelos distintos agentes sociais e técnicos que se envolverem no processo;
• A participação ativa dos gestores municipais e dos agentes sociais;
• A compreensão do fenômeno da urbanização
urbanização através de seus diferentes enfoques
relacionados ao desenvolvimento econômico, ao território, ao meio ambiente
natural e construído, aos aspectos culturais e históricos;
• A construção de uma leitura sistêmica sobre o desenvolvimento local, a partir da
análise das informações coletadas e das percepções dos agentes envolvidos.
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Neste contexto, a elaboração da Leitura da Realidade Municipal dar-se-á
dar
através de
dois processos concomitantes e complementares, os quais são denominados: leitura
técnica e leitura social.
A leitura técnica parte da análise de dados e informações socioeconômicas, culturais,
ambientais e de infraestrutura disponíveis. A referida análise deve apontar conflitos,
oportunidades e tendências relacionadas ao desenvolvimento local. Deve
Dev incorporar
aspectos relacionados à zona urbana,
urbana, mas também à zona rural e à integração destas,
levando em consideração o contexto regional em que Feliz está inserido. Para a sua
elaboração, cumprir-se-á
á com os seguintes passos metodológicos:
a. Coleta e sistematização
tematização de informações disponíveis em órgãos oficiais como: IBGE e
FEE/RS, que colaborem para a caracterização da dinâmica demográfica e
econômica do município;
b. Coleta e sistematização de informações na Prefeitura Municipal com o objetivo de
caracterizar
ar a forma de ocupação atual do território, identificar aspectos
relacionados à gestão do planejamento urbano e de correlacionar estudos já
realizados e legislações em vigor;
c. Realização de um seminário envolvendo técnicos municipais, quando a
sistematização
o elaborada será apresentada e servirá de subsídio à construção de
uma visão conjunta sobre conflitos e oportunidades locais quanto a, pelo menos, os
seguintes aspectos: ocupação do território; desenvolvimento sócio-econômico;
sócio
aspectos culturais e aspectos institucionais.
As informações a serem trabalhadas na elaboração da Leitura Técnica deverão ser
relativas aos seguintes aspectos locais:
a. Geomorfologia,
eomorfologia, que indicarão as áreas adequadas à ocupação, baseadas na
qualidade do solo, nos índices de declividade, da altura do lençol freático, e outras
limitações territoriais;
b. Preservação
reservação ambiental com identificação das áreas de vegetação ou fauna de
interesse estratégico, a serem preservados, ou cuja ocupação deve ser fortemente
monitorada;
c. Atendimento
tendimento da área urbana
urb
pela infraestrutura – sistema viário; sistemas de
transportes públicos; sistema de captação, tratamento e abastecimento de água;
sistema de captação e tratamento de esgoto; iluminação pública; equipamentos
(escolas, saúde, etc.). De uma forma geral, as áreas onde existe a infraestrutura
adequada são aquelas onde é mais interessante que more e circule o maior número
de pessoas, para um melhor aproveitamento desses investimentos. Esse
levantamento pode também indicar lacunas de infraestrutura em algumas regiões
r
da cidade, e orientar eventuais planos de expansão;
d. Características
aracterísticas de uso e ocupação existentes – atividades, padrões de ocupação
segundo faixas de renda, assentamentos irregulares, regiões de incidência de
cortiços, condomínios fechados, locais de maior ou menor verticalização, regiões
industriais, regiões de comércio e serviços, áreas de interesse histórico, vazios
urbanos, áreas subutilizadas, etc.;
e. Características do mercado imobiliário: eixos de interesse, preço
ço da terra.
terra
Já a leitura social trará
ará a percepção da sociedade acerca
rca dos aspectos positivos,
negativos e aspirações para o município. Deverá contemplar moradores, entidades
representativas da sociedade, profissionais e empresários que representem as zonas
urbana e rural de Feliz.
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Dar-se-á através de dois procedimentos: (i) realização de reuniões regionais e (ii)
aplicação de questionários.
Nas reuniões, fomentar-se
se-á
á a participação ativa de todos presentes através da
aplicação de entrevista semi--estruturada com o objetivo específico de:
• Caracterizar
racterizar o processo de urbanização de Feliz, com a identificação de valores
sócio-culturais
culturais relevantes
relevant de cada região do município;
• Identificar problemas específicos de cada região do município, bem como aspectos
positivos e/ou potenciais de desenvolvimento;
desenvolvime
• Captar percepções distintas sobre a qualidade da vida em Feliz.
É também objetivo das reuniões, provocar o debate sobre a cidade, conscientizando a
população sobre a necessidade do município ser planejado e sobre a importância de
participação.
Quanto aos questionários, estes serão aplicados às famílias, através dos alunos das
escolas locais e, ainda, estarão disponíveis no “Espaço do Plano Diretor”. Seus objetivos
são semelhantes aos das reuniões, constituindo-se
constituindo se como uma alternativa de captar a
percepção
ção da sociedade sobre a dinâmica municipal.
A leitura social e a leitura técnica serão sistematizadas em um documento
denominado Leitura da Realidade Municipal o qual identificará os temas estratégicos do
PDP de Feliz. Tais temas estratégicos apontarão diretrizes
diretrizes para o modelo de ocupação
territorial e para os campos de atuação do planejamento urbano de Feliz.
Concluída esta etapa, será realizada uma Audiência Pública, tendo como conteúdo a
síntese da Leitura Técnica e da Leitura Social.
4.3. ETAPA 3 – PLANO DIRETOR E PARCELAMENTO DO SOLO
Esta etapa tem como objetivos:
• A identificação dos princípios e diretrizes da política de desenvolvimento e
expansão urbana de Feliz;
• O detalhamento do modelo de ocupação territorial, bem como dos campos de
atuação do planejamento
anejamento urbano;
• A elaboração de proposta de zoneamento urbano e das regras de parcelamento,
ocupação e uso do solo;
• A identificação dos instrumentos da política urbana a serem utilizados;
• A construção do sistema de acompanhamento e controle do plano diretor;
dir
• A redação do texto legal.
Será realizada ainda nesta etapa, atividade de capacitação e oficinas de debate com a
Equipe Municipal e o Núcleo Gestor do PDP.
Concluída esta etapa, será realizada uma Audiência Pública, tendo como objeto os
conteúdos do plano diretor.
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4.4. ETAPA 4 - REVISÃO DO CÓDIGO DE OBRAS
Esta etapa tem como objetivo revisar o Código de Obras do Município, adequando-o
adequando ao
Novo Plano Diretor. Este trabalho, por ser bastante técnico, deverá envolver,
principalmente, os arquitetos e engenheiros
engenheiros do município, além dos setores responsáveis
pelo tema dentro da estrutura municipal.
Será desenvolvido a partir de uma análise dos principais problemas que o Código de
Obras atual apresenta e de debates sobre novos temas que devem ser incorporados ao
projeto de lei.
4.5.
4.5. ETAPA 5 - REVISÃO DO CÓDIGO DE POSTURAS
Esta etapa tem como objetivo revisar o Código de Posturas do Município, adequando-o
adequando
ao Novo Plano Diretor. Este trabalho deverá envolver, principalmente, o Núcleo Gestor do
Plano Diretor Participativo
cipativo de Feliz, por abranger a representação da sociedade felizense.
Será desenvolvido a partir de uma análise dos principais problemas que o Código de
Posturas atual apresenta e de debates sobre novos temas que devem ser incorporados
ao projeto de lei.
4.6.
4.6. ETAPA 6 – AVALIAÇÃO DA NECESSIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO OU ADEQUAÇÃO
DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO
Esta etapa tem como objetivo apontar aspectos do Código Tributário que mereçam
ajustes face ao novo plano diretor.
No quadro abaixo, apresentamos as etapas de trabalho,, seus subprodutos/ações e o
conteúdo pertinente de cada relatório.
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Quadro 06 – Etapas, Subprodutos e Conteúdos dos Relatórios

PLANO DIRETOR E PARCELAMENTO DO SOLO

LEITURA DA REALIDADE MUNICIPAL

METODOLOGIA

ETAPAS

SUBPRODUTOS/AÇÕES
Criação do Espaço Plano
Diretor;
Audiência Pública de
Lançamento da Elaboração do
Plano Diretor e criação do
Núcleo Gestor;
Capacitação do Núcleo
Gestor;

Leitura Técnica:
levantamentos e diagnóstico;

Leitura Social: concertação;

Síntese das leituras Técnica e
Social

Plano Diretor

Audiência Pública de
apresentação do Plano Diretor

CONTEÚDO DO RELATÓRIO

Comprovantes de divulgação da Audiência Pública;
Decreto ou Portaria nomeando o Núcleo Gestor;
Relatório da Capacitação do Núcleo Gestor e Materiais Didáticos;

Caracterização do município e legislação municipal pertinente;
Políticas urbanas, identificando os principais gargalos: habitação,
saneamento e mobilidade;
Mapa temático: habitação;
Mapa temático: mobilidade;
Mapa temático: saneamento;
Mapa temático: uso e ocupação do solo;
Mapa temático: restrições à ocupação, expansão e adensamento;
es propostas pela
Mapas setoriais da leitura técnica com as sugestões
comunidade;
Comprovantes de ampla divulgação;
Comprovantes de realização da Audiência Pública (listas de presença,
fotos, notícias na mídia, etc.);
Mapa síntese representando as forças, fraquezas, oportunidades
o
e
ameaças para o desenvolvimento e a expansão urbana do município
Plano Diretor estruturado, incorporando os seguintes instrumentos:
Mapa e descrição do perímetro urbano;
Zoneamento municipal:: mapa de Macrozoneamento com as definições e
diretrizes para as respectivas zonas; mapa de Zoneamento Urbano com
definições e diretrizes para as respectivas zonas;
Tabela contendo os parâmetros urbanísticos para o Zoneamento Urbano,
por zona;
Documento com
m especificações para os condomínios urbanísticos;
Mapa com a delimitação das áreas de aplicação dos instrumentos da
política urbana a serem adotadas, acompanhado de documento contendo
os critérios para aplicabilidade;
Mapa contendo macro diretrizes municipais,
pais, áreas preferenciais para
implantação de equipamentos, hierarquização viária;
Tabela contendo características das vias por tipologia;
Mapa global do município (zona urbana e zona rural) georeferenciando,
contendo sistema viário existente e projetado;
Mapa contendo a cota máxima de enchente;
Documento contendo ações prioritárias para habitação, saneamento e
mobilidade;
Documento contendo as especificações para funcionamento e o modelo de
gestão do Sistema de Acompanhamento e Controle Social do Plano Diretor.
Dir
Comprovantes de divulgação;
Programação da Audiência Publica;
Comprovantes de realização da Audiência Pública (listas de presença,
fotos, notícias na mídia, etc.);
Registro das discussões realizadas,
s, sugestões e críticas.
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Projeto de Lei

Projeto de Lei redigido, contendo como anexos:
Descrição do perímetro urbano;
Mapa de Macrozoneamento com a delimitação do perímetro urbano,
delimitação de zonas e sistema viário existente e projetado;
Mapa de Zoneamento
eamento Urbano com a delimitação do perímetro urbano,
delimitação de zonas, sistema viário existente e projetado e sua
hierarquização;
Tabela de parâmetros urbanísticos por zona;
Tabela com características do sistema viário;
Mapa de macro diretrizes municipais;
Mapa com a delimitação das áreas de aplicação dos instrumentos da
política urbana;
Plano de ações prioritárias para habitação, saneamento e mobilidade,
com sua vinculação às peças orçamentárias e respectivos prazos.

Elaboração ou revisão da Lei
de Parcelamento do Solo

Projeto de lei de parcelamento do solo embasado no planejamento
territorial pactuado para o plano diretor e considerando as diretrizes do
mesmo, acompanhado de relatório sucinto contendo justificativa para a
proposta.

ELABORAÇÃO
OU REVISÃO
DO CÓDIGO
DE OBRAS

Proposta do novo código

Novo código redigido de forma apta à aprovação, acompanhado de
relatório sucinto contendo justificativa para a proposta.

ELABORAÇÃO
OU REVISÃO
DO CÓDIGO
DE
POSTURAS

Proposta do novo código de
posturas

Novo código redigido de forma apta à aprovação, acompanhado de
relatório sucinto contendo justificativa para a proposta.

ELABORAÇÃO
OU REVISÃO
DO CÓDIGO
TRIBUTÁRIO

Proposta do novos artigos
para o Código Tributário

Proposta do novos artigos para o Código Tributário,
utário, referentes temas que
tenham sido introduzidos no Plano Diretor.

Dados: Termo de Referência e Contrato Nº 043/2012.
043/2012
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Segundo o Termo de Referência e o Contrato de Prestação de Serviços
Serviç
N° 043/2012,
ficam estabelecidos 8 meses para a realização das etapas estabelecidas, conforme
cronograma de trabalho apresentado a seguir.
Quadro 07 – Cronograma de Trabalho
2012
CRONOTRAMA DE TRABALHO

MAI

JUN

JUL

AGO

SET

ETAPA 1 - METODOLOGIA
Reuniões preparatórias entre a Equipe de Consultoria e a Equipe Municipal
para definição da proposta metodológica, cronogramas e estratégias de
divulgação e mobilização
Capacitação dos Gestores Municipais
Audiência Pública de Lançamento com capacitação social
Capacitação do Núcleo Gestor
Entrega do Produto I
ETAPA 2 – LEITURA DA REALIDADE MUNICIPAL
Coleta/sistematização de informações na Prefeitura Municipal para
subsidiar a leitura técnica
Coleta/sistematização de informações oficiais para subsidiar a leitura
técnica
Seminário com equipe da Prefeitura para debater informações coletadas e
sistematizadas
Elaboração da Leitura Técnica com mapas temáticos
Realização
alização de trabalho de mobilização e distribuição de questionários
através das escolas
Sistematização das informações dos questionários
Realização das reuniões regionais
Elaboração da Leitura Social
Elaboração da Leituraa da Realidade Municipal (Técnica + Social)
Elaboração do modelo de ocupação territorial e identificação dos campos
de atuação do planejamento urbano de Feliz
Apresentação/aprovação da Leitura da Realidade Municipal, do modelo de
ocupação territorial e dos campos de atuação ao Núcleo Gestor
Audiência Pública
Entrega do Produto II
ETAPA 3 – PLANO DIRETOR E PARCELAMENTO DO SOLO
Elaboração de minuta de Projeto de Lei do Plano Diretor e do
Parcelamento do Solo
Apresentação/aprovação da minuta ao Núcleo Gestor
Audiência Pública
Entrega do Produto III
ETAPA 4 – ELABORAÇÃO OU REVISÃO DO CÓDIGO DE OBRAS
Revisão e adequação do Código de Obras ao Plano Diretor
Apresentação
presentação dos ajustes propostos ao Núcleo Gestor e aos vereadores.
Entrega do Prodto IV
ETAPA 5 – ELABORAÇÃO OU REVISÃO DO CÓDIGO DE POSTURAS
Revisão e adequação do Código de Posturas ao Plano Diretor
Apresentação dos ajustes propostos ao Núcleo Gestor e aos vereadores.
Entrega do Produto V
ETAPA 6 – ELABORAÇÃO OU REVISÃO DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO
Revisão e adequação do Código Tributário ao Plano Diretor (se necessário)
Entrega do Produto VI

Dados: Termo de Referência, Contrato Nº 043/2012 e Latus Consultoria.
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OUT

NOV

DEZ

7. ANEXOS

ANEXO I
Portaria de Nomeação do Núcleo Gestor

ANEXO I – PORTARIA DE NOMEAÇÃO DO NÚCLEO GESTOR
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ANEXO I – PORTARIA DE NOMEAÇÃO DO NÚCLEO GESTOR
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ANEXO II
Reuniões Realizadas

ANEXO II – REUNIÕES REALIZADAS
REUNIÃO INICIAL – 07/05/2012
5/2012
RELATO DA REUNIÃO

Reunião para apresentações das equipes de trabalho: A equipe técnica da Prefeitura Municipal, que
apresenta suas principais expectativas em relação ao trabalho, e a empresa Latus Consultoria, Pesquisa e
Assessoria de Projetos Ltda,, onde apresenta alguns membros de sua equipe técnica, esclarecendo dúvidas e
encaminhando algumas questões relativas à metodologia de elaboração do Plano Diretor.
Na ocasião ficou encaminhado que o Município estaria elaborando uma logomarca do Plano Diretor,
Diret
organizaria uma equipes de trabalho da prefeitura, também organizaria um espaço físico com mural de
informações e urna de sugestões no prédio da Prefeitura, bem como um espaço virtual. Ficou agendada a
atividade de Capacitação Técnica para o dia 25 de maio de 2012, às 9h.
LISTAS DE PRESENÇA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
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ANEXO II – REUNIÕES REALIZADAS
CAPACITAÇÃO TÉCNICA – 28/05/2012
RELATO DA REUNIÃO

A presente atividade foi conduzida pela Arquiteta e Urbanista Cláudia Damásio, que apresentou à equipe
técnica de gestores municipais os conteúdos pertinentes à elaboração do Plano Diretor, esclarecendo o que é
Plano Diretor, o porquê de fazê-lo,
lo, abordando um resgate histórico a respeito do tema, os resultados, as
estratégias de elaboração, os instrumentos de regulação e gestão do solo, o sistema de gestão, as etapas e o
cronograma de trabalho.
Nesta ocasião os gestores municipais fizeram relatos do quanto o Município já avançou no sentido dos
conteúdos apresentados.
No final desta atividade, foram discutidas
discutidas e aprovadas as estratégias de mobilização da sociedade, o
questionário de divulgação através das escolas, a logomarca e a cartilha do Plano Diretor de Feliz. Por fim,
ainda foram discutidas as estratégias de levantamento de informações para a elaboração da Leitura Técnica do
Plano Diretor.
Sem mais, ficou combinado que na parte da tarde, membros da equipe de consultoria permaneceriam na
estrutura institucional do município para buscar um conjunto de informações necessárias.
LISTAS DE PRESENÇA

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Latus Consultoria, Pesquisa e Assessoria de Projetos Ltda.
www.latus.com.br – latus@latus.com.br

ANEXO II – REUNIÕES REALIZADAS
CAPACITAÇÃO TÉCNICA – 28/05/2012
MATERIAL DIDÁTICO APRESENTADO – 1 DE 5
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ANEXO II – REUNIÕES REALIZADAS
CAPACITAÇÃO TÉCNICA – 28/05/2012
MATERIAL DIDÁTICO APRESENTADO – 2 DE 5

Latus Consultoria, Pesquisa e Assessoria de Projetos Ltda.
www.latus.com.br – latus@latus.com.br

ANEXO II – REUNIÕES REALIZADAS
EALIZADAS
CAPACITAÇÃO TÉCNICA – 28/05/2012
MATERIAL DIDÁTICO APRESENTADO – 3 DE 5
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CAPACITAÇÃO TÉCNICA – 28/05/2012
MATERIAL DIDÁTICO APRESENTADO – 4 DE 5
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ANEXO III
Audiência Pública

ANEXO III – AUDIÊNCIA PÚBLICA
RELATO DA ATIVIDADE

A audiência pública teve início com a manifestação do Sr. Prefeito
Prefeito Cesar Luiz Assmann que fez
considerações sobre o Plano Diretor Participativo de Feliz, logo após passou a palavra para os técnicos da
empresa Latus Consultoria que sobre a direção da Arquiteta e Urbanista Grace Machado apresentaram a
metodologia de trabalho
balho para os presentes compactuando o cronograma e o núcleo gestor.
Sobre o núcleo gestor O Sr. Alexandre, morador do Bairro Bela Vista, se prontificou a participar do Núcleo
Gestor representando os moradores de Feliz, uma vez que não há entidades organizadas
organiz
voltadas à
organização comunitária. Também ficou acordado a inclusão de um representante da Secretaria Municipal de
Agricultura, por parte do executivo, e um do Conselho Municipal de Agricultura, por parte da Sociedade; por
último, os representantes dos
os arquitetos, e dos engenheiros, bem como do ramo imobiliário serão definidos
em reunião para esta finalidade, a ser realizada ainda no mês de junho, uma vez que não há entidades
organizadas no município.
LISTAS DE PRESENÇA
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ANEXO III – AUDIÊNCIA
ÊNCIA PÚBLICA
LISTAS DE PRESENÇA
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ANEXO III – AUDIÊNCIA PÚBLICA
REGISTRO FOTOGRÁFICO
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ANEXO III – AUDIÊNCIA PÚBLICA
MATERIAL DIDÁTICO APRESENTADO – 1 DE 3
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ANEXO III – AUDIÊNCIA PÚBLICA
MATERIAL DIDÁTICO APRESENTADO – 2 DE 3
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ANEXO III – AUDIÊNCIA PÚBLICA
MATERIAL DIDÁTICO APRESENTADO – 3 DE 3
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ANEXO IV
Divulgação

ANEXO IV – DIVULGAÇÃO
DIVULGAÇÃO NA RÁDIO
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ANEXO IV – DIVULGAÇÃO
DIVULGAÇÃO NO JORNAL
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ANEXO IV – DIVULGAÇÃO
DIVULGAÇÃO NO JORNAL
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ANEXO IV – DIVULGAÇÃO
DIVULGAÇÃO NO BLOG
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ANEXO IV – DIVULGAÇÃO
DIVULGAÇÃO NO BLOG
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ANEXO IV – DIVULGAÇÃO
DIVULGAÇÃO NO BLOG
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ANEXO IV – DIVULGAÇÃO
DIVULGAÇÃO NO BLOG
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ANEXO IV – DIVULGAÇÃO
QUESTIONÁRIO POR ESCOLA – 1 DE 2
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ANEXO IV – DIVULGAÇÃO
CARTILHA DO PLANO DIRETOR – 1 DE 4
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