Plano Diretor Participativo da
Estância Turística de Ibirá

Produto 6 – Seminário de Capacitação do Conselho Municipal de
Desenvolvimento
Comunitárias

Urbano

do

Município

e

das

Lideranças

Equipe envolvida
Equipe Municipal
Edvard Alberto Colombo

Prefeito Municipal

Rinaldo Quinaglia

Chefe de Gabinete

Antônio Angelo Tavares

Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos

Bruna da Silva Tamarossi

Arquiteta e Urbanista

Mariely Silveira Gomes Simões

Arquiteta e Urbanista

José Rubens do Reis

Secretário de Finanças

Carolina Voltan Marzin

Assessora de Imprensa

Daniela Bottura Bueno Cavalheiro Colombo

Procuradora Jurídica

Paulo Arthur Simonato

Técnico em Informação

Consultoria
Verroni Arquitetos Associados
Luiz Fernando Verroni

Sócio Arquiteto e Urbanista

Lucas Fernando Real Verroni

Sócio Arquiteto E Urbanista

Maria Cristina Pinheiro Machado Sanches

Mestre em engenharia urbana

Stephanie Matera Hill

Arquiteta e Urbanista

Comissão Gestora
Representantes Setor Público
Sileni Cristina Cioca Gati

Secretaria Municipal de Saúde

Alessandra Cristina Moura

Secretaria Municipal de Educação

Raphael Mazim

Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos

Itiro Tsunoda

Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Gisele Fortunato

Secretaria Municipal de Assistência Social

Sônia Palma Beolchi

Câmara de Vereadores

Donizete Aparecido Penani

Câmara de Vereadores

Representantes Sociedade Civil
Antônio Angelo Tavares
Cícero Zaparolli
José Henrique Carvalho
José Marcos Getúlio dos Santos
Larissa Lemes
Marcos Vecchiato
Thiago Azevedo Simplício da Silva

Sumário
1.

INTRODUÇÃO .............................................................................................................................................5

2.

DIVULGAÇÃO ..............................................................................................................................................5

3.

METODOLOGIA E DINÂMICA DA PARTICIPAÇÃO........................................................................................7

4.

LISTA DE PRESENÇA DOS EVENTOS ............................................................................................................8

5.

IMAGENS DOS EVENTOS...........................................................................................................................10

6.

CONSIDERAÇÕES FINAIS ...........................................................................................................................12

Índice de Figuras
Figura 1. Print screen da tela do computador da divulgação do Plano Diretor da Estância Turística de
Ibirá ........................................................................................................................................................ 5
Figura 2 Print screen da tela do computador da divulgação do projeto de lei do Plano Diretor da
Estância Turística de Ibirá ....................................................................................................................... 6
Figura 3 Lista de presença do encontro ocorrido no dia 7 de março de 2019, entre equipe da
Assessoria, técnicos municipais e Comissão Gestora. ............................................................................ 8
Figura 4 Lista de presença do encontro ocorrido no dia 1 de abril de 2019, entre equipe da
Assessoria, técnicos municipais e Comissão Gestora. ............................................................................ 9
Figura 5 Imagem do encontro do dia 7 de março de 2019. .................................................................. 10
Figura 6 Imagem do encontro do dia 7 de março de 2019. .................................................................. 10
Figura 7 Imagem do encontro do dia 1 de abril de 2019. ..................................................................... 11
Figura 8 Imagem do encontro do dia 1 de abril de 2019. ..................................................................... 11

1. INTRODUÇÃO
O presente documento consiste do sexto produto da construção do Plano Diretor
Participativo da Estância Turística de Ibirá que é o relatório da capacitação do Conselho Municipal de
Desenvolvimento Urbano do Município e das Lideranças Comunitárias.
A capacitação ocorreu em dois encontros, nos dias 7 de março e 1 de abril de 2019, ambos
no período da tarde, as 14H:00min. Os eventos tiveram como público alvo os técnicos municipais e a
Comissão Gestora do Plano Diretor de Ibirá.

2. DIVULGAÇÃO
A divulgação dos encontros ocorreu principalmente por dois canais: envio de email para os
técnicos municipais e postagem no grupo do WhatsApp criado para a Comissão Gestora.
O material do Plano Diretor – projeto de lei, anexos e mapas, foi igualmente postado no
grupo de WhatsApp e divulgado no site da Prefeitura Municipal via link do Plano Diretor. Esta
divulgação ocorreu desde o início do processo, dos primeiros produtos desenvolvidos.

Figura 1. Print screen da tela do computador da divulgação do Plano Diretor da Estância Turística de Ibirá

Fonte: Prefeitura Municipal de Ibirá, 2019. 1
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PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIRÁ. Disponível em: https://www.ibira.sp.gov.br. Acesso em: 8 de
abril de 2019.

Figura 2 Print screen da tela do computador da divulgação do projeto de lei do Plano Diretor da Estância
Turística de Ibirá

Fonte: Prefeitura Municipal de Ibirá, 2019. 2
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3.

METODOLOGIA E DINÂMICA DA PARTICIPAÇÃO
Os dois eventos de capacitação tiveram como base o projeto de lei do Plano Diretor, assim

como os mapas e anexos que o acompanham.
O minuta de lei e os mapas foram projetados em Datashow e discutidos em seus pontos mais
importantes.

O primeiro encontro informou e discutiu:
- a estrutura do projeto de lei, e quais mapas e anexos fazem parte de sua aplicação;
- as estratégias de desenvolvimento municipal;
- o modelo espacial proposto: macrozoneamento, zoneamento e áreas especiais.

No primeiro encontro foi solicitado aos participantes que analisassem o projeto de lei e os
anexos para a próxima reunião, quando haveria a oportunidade de propor as alterações e sugestões
que achassem necessárias.

O segundo encontro:
- retomou a forma de organização do projeto de lei;
- revisou os pontos do projeto de lei e mapas levantados pelos participantes como passíveis
de alterações;
- complementou o projeto de lei com as sugestões dos participantes;
- informou e discutiu os instrumentos de gestão e relacionou aqueles mais importantes no
momento;
- informou e discutiu o modelo de gestão.

Relembrando ainda o fato de que o plano diretor já havia sido discutido durante a elaboração
de seus subprodutos, principalmente com a equipe técnica municipal em diversos eventos,
praticamente com uma frequência quinzenal.

4.

Lista de presença dos eventos

Figura 3 Lista de presença do encontro ocorrido no dia 7 de março de 2019, entre equipe da Assessoria,
técnicos municipais e Comissão Gestora.

Figura 4 Lista de presença do encontro ocorrido no dia 1 de abril de 2019, entre equipe da Assessoria, técnicos
municipais e Comissão Gestora.

5.

Imagens dos eventos

Figura 5 Imagem do encontro do dia 7 de março de 2019.

Figura 6 Imagem do encontro do dia 7 de março de 2019.

Figura 7 Imagem do encontro do dia 1 de abril de 2019.

Figura 8 Imagem do encontro do dia 1 de abril de 2019.

6.

Considerações Finais
Os resultados do processo de revisão até o momento são considerados satisfatórios, uma vez

que os produtos foram elaborados paulatinamente e constantemente sobre consulta e revisão da
equipe municipal e da Comissão Gestora.
Os dois encontros abordados neste documento serviram como guia dos participantes em
relação ao projeto de lei e anexos. Além de que durante estes encontros forma abordados,
analisados e refletidos os principais desafios de Ibirá para os próximos anos.
Finalmente, foi recomendados que o projeto de lei e anexos fossem impressos e analisados
por todos os setores da Prefeitura antes da audiência final com a população e encaminhamento para
a Câmara de Vereadores.

