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1 APRESENTAÇÃO 

 

O presente documento refere-se ao Relatório de Andamento 01 relativo às atividades de 

elaboração da Revisão do Plano Diretor Municipal do município de Marmeleiro, estado do Paraná. As 

atividades apresentadas neste relatório correspondem ao período de 30 de setembro a 31 de outubro de 

2019, constituindo o objeto do Contrato de prestação de serviços nº 154/2019 firmado entre a empresa 

Ecotécnica Tecnologia e Consultoria Ltda. e a Prefeitura Municipal de Marmeleiro – PR. A elaboração deste 

documento visa atender ao Termo de Referência anexo ao Edital de Tomada de Preços 003/2019 – PMM. 

O conteúdo ora abordado compreende todas as atividades realizadas necessárias à revisão do 

Plano Diretor Municipal desempenhadas na 1ª Fase - Mobilização que, conforme previsto no Termo de 

Referência, em seu item 6.1, correspondem aos seguintes eventos: i) Reunião técnica na assinatura do 

contrato de prestação de serviços; ii) Reuniões técnicas de capacitação; iii) Reuniões técnicas preparatórias; 

iv) Oficina de “Leitura Técnica”; v) 1ª Audiência Pública; vi) Reunião técnica de consolidação; e vii) Reunião de 

coordenação. 

Nas páginas seguintes são expostas informações sobre o acontecimento desses eventos, além de 

idas a campo executadas pela equipe da Consultoria para aprimorar sua apreensão da realidade municipal de 

Marmeleiro. Essas informações são acompanhadas por imagens registradas na ocasião de sua realização e, 

por fim, pelas listas de presença e transcrições das atas que indicam os presentes em cada reunião, oficina e 

audiência, bem como uma descrição detalhada dos debates, dinâmicas e demais ocorridas em tais encontros.  
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2 ATIVIDADES REALIZADAS 

 

Neste capítulo são descritas as atividades realizadas nos meses de setembro e outubro necessárias 

à execução da 1ª Fase – Mobilização, correspondentes aos primeiros 30 dias de execução dos serviços. O 

Quadro 1 exposto a seguir contém a informação, por atividade realizada, da data, horário, local e uma descrição 

sucinta de sua pauta/programação. As fotografias tiradas em cada atividade estão expostas na sequência do 

quadro abaixo, organizadas na mesma ordem. Já a cópia dos demais materiais solicitados no Termo de 

Referência, tais como a lista de presença, ata, fotos, slides utilizados, material instrucional, material de apoio, 

entre outros, estão inseridos nos Apêndices do presente documento. 

Também acompanham a descrição das atividades realizadas no formato de reuniões, oficinas e 

audiências, indicações de atividades de campo executadas no sentido de obter informações preliminares do 

município, tanto na sua área urbana como na rural, as quais contaram com o apoio de alguns membros da 

Equipe Técnica Municipal (ETM) na preparação e execução. Tais atividades são apresentadas de maneira 

intercalada às demais citadas no Quadro 1, preservando a ordem cronológica dos acontecimentos. 

 

QUADRO 1: RESUMO DAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS NA 1ª FASE - MOBILIZAÇÃO 

ATIVIDADE DATA 
EQUIPE PRESENTE 
DA CONSULTORIA  

LOCAL E DESCRIÇÃO 

Reunião de 
Assinatura do 
Contrato de 

Prestação de 
Serviços 

30/09/2019 
(14:00 às 15:00) 

Sandra M. Nakamura,  
Gustavo D. Gaspari, 
Milton K. Nakamura 

Local: Sede da Prefeitura Municipal de 
Marmeleiro. (Av. Macali, nº 255) 

A reunião ocorreu na sala da Procuradoria do 
Município e contou com quatro membros da 
Equipe Técnica Municipal (ETM): Carlos 
Eduardo Barszcz, Fernanda Trindade, Michel 
Martinazzo e Ederson Dalla Costa. Na 
ocasião, os membros da equipe da 
Consultoria e da ETM se apresentaram e 
falaram de aspectos do contrato e das 
responsabilidades dos envolvidos de ambas 
as partes ao longo do processo de 
elaboração da Revisão do PDM, 
esclarecendo algumas dúvidas iniciais. 

1ª Reunião 
Técnica 

Preparatória 

30/09/2019 
(15:00 às 16:00) 

Sandra M. Nakamura,  
Gustavo D. Gaspari, 
Milton K. Nakamura 

Local: Sede da Prefeitura Municipal de 
Marmeleiro. (Av. Macali, nº 255) 

Essa reunião foi realizada na sequência da 
anterior, contando com os mesmos 
participantes. Nela foram discutidos assuntos 
relativos aos preparativos das atividades dos 
dias seguintes e discutido o cronograma 
geral dos trabalhos. 
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ATIVIDADE DATA 
EQUIPE PRESENTE 
DA CONSULTORIA  

LOCAL E DESCRIÇÃO 

Ida a campo – 
Área Urbana de 

Marmeleiro 

30/09/2019 
(16:00 às 18:00) 

Sandra M. Nakamura,  
Gustavo D. Gaspari, 
Milton K. Nakamura 

Local: Área Urbana de Marmeleiro 

Após o encerramento das duas primeiras 
reuniões, os membros da equipe da 
consultoria fizeram um primeiro 
reconhecimento do município a bordo de 
veículo próprio, recolhendo algumas 
informações, percepções e fotografias dos 
locais visitados dentro da Área Urbana do 
município de Marmeleiro. 

1ª Reunião 
Técnica de 

Capacitação 

01/10/2019 
(09:00 às 11:30) 

Sandra M. Nakamura,  
Gustavo D. Gaspari, 
Milton K. Nakamura 

Local: Sede da Prefeitura Municipal de 
Marmeleiro (Av. Macali, nº 255) 

Foram reunidos diversos membros da ETM e 
outros servidores da Prefeitura Municipal 
para a apresentação da equipe da 
Consultoria e do processo de Revisão do 
Plano Diretor, suas etapas, cronograma, 
metodologia, produtos e eventos a serem 
realizados. 

Reunião Técnica 
com servidores de 
setores diversos 

da Prefeitura 

01/10/2019 
(11:30 às 12:15 e 
13:30 às 15:00) 

Sandra M. Nakamura,  
Gustavo D. Gaspari, 
Milton K. Nakamura 

Local: Sede da Prefeitura Municipal de 
Marmeleiro, gabinete do Prefeito e 
DEMARTRAN (Av. Macali, nº 255) e sede da 
Divisão de Meio Ambiente e Recursos 
Hídricos (R. Seis, esq. c/ Av. Macali) 

Aproveitando a oportunidade de conversar 
mais detalhadamente com servidores que 
não puderam comparecer à reunião anterior 
ou ainda visitá-los em seu local de trabalho, 
a equipe da Consultoria conversou com o 
servidor Laurês F. Cieslik (Agricultura) e 
Paulo Lemos (Urbanismo) na sala de 
reuniões junto ao gabinete do Prefeito, tendo 
ido ainda à DEMARTRAN falar com o chefe 
do departamento Diogo Dechristian e na 
Divisão de Meio Ambiente encontrar a 
servidora Marilete Chiarelotto. Nessas 
conversas se discutiram assuntos pertinentes 
a cada órgão e foram solicitados dados 
pertinentes a cada um dos setores. 

2ª Reunião 
Técnica 

Preparatória 

23/10/2019 
(08:00 às 09:00) 

Sandra M. Nakamura,  
Gustavo D. Gaspari, 
Milton K. Nakamura, 
Ana Gabriela Texeira 

Local: Sede da Prefeitura Municipal de 
Marmeleiro, Setor de Engenharia  
(Av. Macali, nº 255) 

Nessa ocasião foram reunidos os três 
servidores que assessorariam a Consultoria 
nas idas a campo, rural e urbana, como 
forma de complementação de dados e 
informações, e informado pela Consultoria o 
roteiro e os procedimentos das atividades 
que se realizariam durante o dia nas idas a 
campo. 
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ATIVIDADE DATA 
EQUIPE PRESENTE 
DA CONSULTORIA  

LOCAL E DESCRIÇÃO 

Ida a campo – 
Área Urbana de 

Marmeleiro 

23/10/2019 
(09:00 às 12:00 e 
16:00 às 18:00) 

Gustavo D. Gaspari, 
Ana Gabriela Texeira 
(manhã) 
 
Sandra M. Nakamura,  
Gustavo D. Gaspari, 
Milton K. Nakamura, 
Ana Gabriela Texeira 
(tarde) 

Local: Área Urbana de Marmeleiro 

Os técnicos da consultoria foram à campo, 
com veículo próprio e acompanhados do 
membro da ETM Carlos Eduardo Barszcz. 
Foram identificadas situações e localidades 
da Área Urbana de Marmeleiro tais como a 
infraestrutura, equipamentos, locais de novos 
projetos e características gerais nos bairros e 
loteamentos antigos e novos do município. 
No período da tarde, outros locais foram 
visitados, tais como ocupações irregulares e 
estações de tratamento de água e esgoto. 

Ida a campo – 
Área Rural de 

Marmeleiro 

23/10/2019 
(09:00 às 12:00 e 
13:00 às 16:00) 

Sandra M. Nakamura,  
Milton K. Nakamura 

Local: Área Rural de Marmeleiro 

Os técnicos da consultoria foram à campo, 
com veículo cedido pelo departamento de 
Agricultura e Abastecimento do município e 
acompanhados do membro da ETM Laurês 
Francisco Cieslik e do servidor municipal 
Douglas Bressiani. Foram visitadas diversas 
comunidades levantadas previamente em 
mapas a fim de visualizar suas 
características e elementos principais, além 
de percorridas diversas estradas rurais 

2ª Reunião 
Técnica de 

Capacitação 

24/10/2019 
(09:10 as 10:10) 

Sandra M. Nakamura,  
Gustavo D. Gaspari, 
Milton K. Nakamura, 
Ana Gabriela Texeira 

Local: Sede da Prefeitura Municipal de 
Marmeleiro, Telecentro do Departamento de 
Educação. (Av. Macali, nº 255) 

Nessa atividade foi realizada uma dinâmica 
com os servidores presentes a fim de 
despertar sua percepção para a importância 
do trabalho interligado entre os setores da 
administração pública e apresentada a 
metodologia da Oficina que seria realizada 
logo em breve. 

1º Oficina “Leitura 
Técnica” 

24/10/2019 
(10:25 as 11:45) 

Sandra M. Nakamura,  
Gustavo D. Gaspari, 
Milton K. Nakamura, 
Ana Gabriela Texeira 

Local: Sede da Prefeitura Municipal de 
Marmeleiro, Telecentro do Departamento de 
Educação. (Av. Macali, nº 255) 

Nessa Oficina, que contou com praticamente 
os mesmos participantes da 2ª Reunião 
Técnica de Capacitação, os técnicos 
municipais foram divididos em três grupos. 
Então foram coletadas informações, sob o 
ponto de vista dos servidores, das 
condicionantes, deficiências e 
potencialidades do município de Marmeleiro 
(método CDP), como também foi dada a 
oportunidade dos técnicos do município e 
consultoria de discutirem os aspectos 
destacados pelas equipes de trabalho. 
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ATIVIDADE DATA 
EQUIPE PRESENTE 
DA CONSULTORIA  

LOCAL E DESCRIÇÃO 

1ª Audiência 
Pública 

24/10/2019 
 (19:00 às 20:45) 

Sandra M. Nakamura,  
Gustavo D. Gaspari, 
Milton K. Nakamura, 
Ana Gabriela Texeira 

Local: Salão Paroquial da Igreja Matriz (R. 
Emílio Magno Glatt, nº 640) 

A 1ª Audiência Pública da Revisão do Plano 
Diretor contou com a presença de mais de 80 
pessoas, entre autoridades, servidores 
municipais e cidadãos marmeleirenses. No 
início, a mesa de honra, composta pelo 
Prefeito, Vice-Prefeito, Presidente da Câmara 
Municipal de Vereadores e coordenadores do 
processo do PDM por parte da ETM e da 
Consultoria se apresentou e seus membros 
fizeram suas falas. Na sequência, a 
Consultoria fez uma exposição detalhada do 
processo de Revisão do PDM, explicando o 
que é o instrumento do Plano Diretor, qual 
seu embasamento legal e objetivos, e quais 
as etapas, formas de participação e 
cronograma de trabalho até o mês de maio 
de 2020.  
Foi realizada ainda uma rápida pesquisa 
interativa com o público presente para aferir 
os itens que imediatamente foram lembrados 
como positivos e que podem ser melhorados 
do município, gerando uma “nuvem de 
palavras” Além disso, foram divulgados os 
contatos da coordenação das equipes que 
estão à frente do processo e o endereço 
eletrônico para o questionário aberto à 
participação popular. 
No final, a palavra foi aberta ao público que 
pôde realizar algumas perguntas, momento 
após o qual se encerrou a primeira audiência. 

Reunião de 
Capacitação do 

Grupo de 
Acompanhamento 

(GA) 

24/10/2019 
(20:45 as 21:00) 

Sandra M. Nakamura,  
Gustavo D. Gaspari, 
Milton K. Nakamura, 
Ana Gabriela Texeira 

Local: Salão Paroquial da Igreja Matriz (R. 
Emílio Magno Glatt, nº 640) 

Logo após o término da apresentação 1ª 
Audiência Pública, os representantes das 
organizações sociais que podem postular 
uma vaga no Grupo de Acompanhamento se 
apresentaram à equipe técnica da 
Consultoria. Foram informados da 
composição do grupo pela Consultoria e 
avisados que sua oficialização ocorreria nos 
próximos dias, bem como informados que 
teriam as reuniões e demais eventos 
pertinentes à sua participação no GA. 
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ATIVIDADE DATA 
EQUIPE PRESENTE 
DA CONSULTORIA  

LOCAL E DESCRIÇÃO 

Reunião da 
Coordenação 

25/10/2019  
(08:25 às 09:00) 

Sandra M. Nakamura,  
Gustavo D. Gaspari, 
Milton K. Nakamura, 
Ana Gabriela Texeira 

Local: Prefeitura Municipal de Marmeleiro – 
Setor de Engenharia (Av. Macali, nº 255) 

Nessa reunião, além de impressões sobre os 
dias anteriores de trabalho, foram debatidas 
novas estratégias para a divulgação das 
audiências futuras, considerados alguns 
dados coletados em campo, analisados os 
arquivos recebidos pela Consultoria, bem 
como solicitados arquivos pendentes. 
Discutiu-se também a ampla participação de 
membros da Prefeitura, Câmara, e 
autoridades como Prefeito e Vice-Prefeito em 
diversos momentos da fase de mobilização. 
Por fim, relembrou-se o cronograma, etapas 
produtos, entregas e possíveis demandas 
futuras.  

Reunião Técnica 
de Consolidação 

25/10/2019  
(09:00 às 10:00) 

Sandra M. Nakamura,  
Gustavo D. Gaspari, 
Milton K. Nakamura, 
Ana Gabriela Texeira 

Local: Prefeitura Municipal de Marmeleiro – 
Setor de Engenharia (Av. Macali, nº 255) 

Na reunião técnica de consolidação foram 
discutidos os resultados da Audiência 
Pública e avaliada a presença da população. 
Em conjunto com a assessoria de imprensa 
do município foi realizada uma revisão do 
conteúdo que seria divulgado em forma de 
notícia sobre o evento. Também foram feitas 
considerações sobre o local onde a 
Audiência foi realizada para buscar espaços 
alternativos para os próximos eventos do 
gênero, como no auditório localizado na 
própria sede da Prefeitura Municipal de 
Marmeleiro. 

Fonte: ECOTÉCNICA, 2019. 

 

A seguir são apresentadas algumas imagens ilustrativas das atividades desempenhadas, 

referenciadas por sua data e objetivo no título das figuras, onde é possível ver a participação dos membros da 

equipe da consultoria e de profissionais dos diferentes departamentos e setores da Prefeitura Municipal 

envolvidos. 
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FIGURA 1: IMAGENS DA REUNIÃO DE ASSINATURA DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (30/09/2019) 

  

Fonte: ECOTÉCNICA, 2019. 

 

FIGURA 2: IMAGENS DA 1ª REUNIÃO TÉCNICA PREPARATÓRIA (30/09/2019) 

  

Fonte: ECOTÉCNICA, 2019. 
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FIGURA 3: IMAGENS DA IDA A CAMPO – ÁREA URBANA DE MARMELEIRO (30/09/2019) 

  

  

  

Fonte: ECOTÉCNICA, 2019. 

 

FIGURA 4: IMAGENS DA 1ª REUNIÃO TÉCNICA DE CAPACITAÇÃO (01/10/2019) 

  

Fonte: ECOTÉCNICA, 2019. 
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FIGURA 5: IMAGENS DA REUNIÃO TÉCNICA COM SERVIDORES DE SETORES DIVERSOS DA PREFEITURA (01/10/2019) 

  

  

Fonte: ECOTÉCNICA, 2019. 

 

FIGURA 6: IMAGENS DA 2ª REUNIÃO TÉCNICA PREPARATÓRIA (23/10/2019) 

  

Fonte: ECOTÉCNICA, 2019. 

 

 

 

 



 

 

 

REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE MARMELEIRO / PR 
1ª FASE – MOBILIZAÇÃO 
Relatório de Atividades 

15 

FIGURA 7: IMAGENS DA IDA A CAMPO – ÁREA URBANA DE MARMELEIRO (23/10/2019) 

  

  

  

  

Fonte: ECOTÉCNICA, 2019. 
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FIGURA 8: IMAGENS DA IDA A CAMPO – ÁREA RURAL DE MARMELEIRO (23/10/2019) 

  

  

  

  

Fonte: ECOTÉCNICA, 2019. 
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FIGURA 9: IMAGENS DA 2ª REUNIÃO TÉCNICA DE CAPACITAÇÃO (24/10/2019) 

  

  

  

  

Fonte: ECOTÉCNICA, 2019. 
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  FIGURA 10: IMAGENS DA 1ª OFICINA “LEITURA TÉCNICA” (24/10/2019) 

  

  

  

   

Fonte: ECOTÉCNICA, 2019. 
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  FIGURA 11: IMAGENS DA 1ª AUDIÊNCIA PÚBLICA (24/10/2019) 

  

   

    

  

Fonte: ECOTÉCNICA, 2019. 
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FIGURA 12: IMAGENS DA REUNIÃO DE CAPACITAÇÃO DO GRUPO DE ACOMPANHAMENTO (24/10/2019) 

  

Fonte: ECOTÉCNICA, 2019. 

 

FIGURA 13: IMAGENS DA REUNIÃO TÉCNICA DE CONSOLIDAÇÃO (25/10/2019) 

  

Fonte: ECOTÉCNICA, 2019. 

 

FIGURA 14: IMAGENS DA REUNIÃO DA COORDENAÇÃO (25/10/2019) 

  

Fonte: ECOTÉCNICA, 2019. 
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APÊNDICES 

 

APÊNDICE 1: LISTAS DE PRESENÇA E ATAS DOS EVENTOS REALIZADOS DURANTE A 1ª FASE - MOBILIZAÇÃO DA 

REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE MARMELEIRO 

 

LISTA DE PRESENÇA DA REUNIÃO DE ASSINATURA DO CONTRATO (30/09/2019) 
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LISTA DE PRESENÇA DA 1ª REUNIÃO TÉCNICA PREPARATÓRIA (30/09/2019) 
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ATA DA 1ª REUNIÃO TÉCNICA PREPARATÓRIA (30/09/2019) 

Relatou-se a preocupação com os mapas a partir da inconsistência da implantação executada e os 

projetos aprovados na prefeitura reunidos pelos técnicos da prefeitura. 

Com base no levantamento da situação será analisado o banco de dados de loteamentos. Comparações e 

análises para apontar o que resolver. Nome das ruas que não estão no nome do município. Como é a relação 

com a Câmara e os técnicos. Plano Diretor visto como algo que vai ‘’liberar’’ para não observar algumas 

normas, é bom esclarecer durante o processo que há normativas além do município. 

Questão sobre o Grupo de Acompanhamento. Há uma Comissão de Desenvolvimento Urbano, 

convidar para o processo. Chamar a câmara para participar desde o início, construir o plano. Atuação da 

Câmara por meio de mais denúncias. 

Reafirmou a ilusão sobre a função de ‘’permitir’’ questões pontuais, há pressão sobre os técnicos na 

Câmara. Mudança no código de obras solicitada pela pressão. Engenheiro Carlos falou sobre o problema 

esperado de desmembramentos lindeiros a rodovia, com previsão de via marginal. Engenheiro Carlos falou 

sobre ‘’gatilhos’’ envolvendo investimento versus manter a configuração de lotes. Tomar cuidado. Existem 

instrumentos (PPP, OUC, EIV...) que podem ser utilizados. 

Mayumi falou sobre a possibilidade de levar para o Conselho, mas os perigos de sempre usar esse 

tipo de dispositivo para não tornar tão permissivo o processo. Fortalecer o Conselho de Desenvolvimento 

Urbano (alterar para ‘’da Cidade’’...?) ao fim do processo. Hoje é consultivo e deliberativo, mas não normativo. 

‘’Nenhum conselho funciona bem’’, alguns não há, outros desativados. Saúde e Educação funcionam, os 

demais não. 

Mayumi apresenta o cronograma, adiantou a questão da primeira Audiência Pública, projetando a 

data (final de outubro, início de novembro). Fazer a primeira o quanto antes, 24 ou 25/10/2019. Primeira 

audiência pública mais para explicar para o público o Plano, etapas etc., solenidades (falas dos políticos etc.). 

Questões sobre a participação pública e a vontade da comunidade, como dosar. “Freios legais e freios 

técnicos”. Utilizar o apoio do MP e dispositivos legais para auxiliar na mediação das discussões. Aspecto da 

responsabilidade técnica de equipe perante as decisões tomadas durante o processo. 

Agentes que pressionam o processo detém poder econômico. Ideal é fazer um grupo bem mesclado 

de agentes. Há algumas organizações, mas não são atuantes. 

Plano Diretor de 2007 vinha sendo implantado, mas num período (2009 – 2012) houve algumas aprovações 

incompatíveis com o traçado previsto, como ampliações de perímetro urbano. Mayumi citou caso de 

responsabilização de gestores por aprovações em benefício de algum ou outro agente interessado. 

Convite para reunião amanhã. Câmara: melhor convidar para a próxima com mais tempo de 

organização. Para a o0ficina pensar em G.A (e audiência), além de abrir para novos interessados, formalizar 

após a primeira Audiência Pública. 
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Associações de bairro, Rotary, Sanepar, IAP, representantes do setor imobiliário, Defesa Civil, “Nudearq” – 

arquitetos Marmeleiro e demais representantes da sociedade civil organizada. 

Audiência pública – 24/10/2019 – data provável. 

Preferência para dias de início de semana para participação dos técnicos. Convocação para 09/10/2019 no 

máximo (edital de audiência pública). 

Os técnicos fazem audiência pela manhã e à tarde com horário marcado. Várias comunidades rurais, 

inclusive a urbanizada indevidamente (‘’Chalito’’ – a 35 Km da sede). 

Amanhã serão entregues questionários para preenchimento junto as comunidades. Há também o ‘’checklist’’ 

para a coleta de informações sobre os diversos setores (informações setoriais do município). Ressaltamos os 

produtos de 2007 e o PAI. A equipe técnica já recolheu algumas informações para envio: Cadastro 

Multifinduciário: Meio Ambiente, Engenharia e Tributação estão usando atualmente. 

Passar um descritivo dos dados necessários, como o GIS, para a equipe técnica da prefeitura 

repassar. 

Há alguns instrumentos (exemplo: EIV) regulamentados, mas são difíceis de utilizar, necessitam ser 

revistos para permitir aplicação. Questões sobre a devolução do checklist por parte dos responsáveis em cada 

setor, coordenado pelo engenheiro Carlos. 

Existe uma grande expectativa/cobrança da sociedade para essa revisão. 

Outro ponto: estudos do ITCG. Foi pedido para revisar pelo instituto, mas isso já faz tempo. Procurar (prefeitura) 

no ITCG quem solicitou a revisão. 
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LISTA DE PRESENÇA DA 1ª REUNIÃO TÉCNICA DE CAPACITAÇÃO (01/10/2019) 
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ATA DA 1º REUNIÃO TÉCNICA DE CAPACITAÇÃO (01/10/2019) 
 

Estiveram presentes na reunião os membros da Assessoria e do Grupo de Acompanhamento do 

Plano, composto por servidores de diversos setores da prefeitura de Marmeleiro. 

Sandra Mayumi, da Assessoria, iniciou fazendo uma apresentação na qual explicou a importância do 

PDM como instrumento de planejamento e gestão e a relevância do trabalho e do engajamento do corpo 

técnico da prefeitura no processo. Foram apresentados também o arcabouço legal e contexto do PD, como a 

vinculação da liberação de recursos aos municípios conforme as diretrizes do plano. Ressaltou-se também a 

importância da boa relação entre comunidade e empreendedores e da reserva de áreas institucionais nos 

empreendimentos. 

Falou-se sobre a coleta de resíduos realizada pela empresa APEMA e, no caso dos recicláveis, pela 

Associação que há no município. Foi citada a importância da rádio para a comunicação com a população. 

Foi citada a existência do Pano de Habitação do município, feito em 2011. Foi comentada a 

abrangência de equipamentos públicos no planejamento. Foi comentado sobre um projeto de passeios 

ciclísticos realizados no centro da cidade, bem como uma discussão sobre a proposta e projeto de implantação 

de ciclovias nas avenidas principais (Macali e Dambros e Piva). 

Foram citadas algumas características notadas pelos técnicos da prefeitura no município, como a 

aparente demanda por mais espaços públicos (parques e praças), a inadimplência baixa dos contribuintes, a 

defasagem da Planta Genérica de Valores ( a atual é de 2002), a existência de áreas do perímetro urbano sem 

zoneamento definido, a ocorrência de usos conflituosos (como bares e tabacarias) que a fiscalização tem 

autuado e fechado, além de ‘’campings’’ para festas em área rural. 

Na sequência da apresentação, Sandra indicou o método ‘’CDP’’ (condicionantes, deficiências e 

potencialidades) a ser aplicado no decorrer do diagnóstico do Plano. Foi apresentada a legislação básica que 

resultará do processo: lei do Plano Diretor, do perímetro do Solo, Uso e Ocupação do Solo, Parcelamento do 

Solo, Sistema Viário, de Obras e Posturas. 

Outro documento que resultará do processo será o Plano de Ação e Investimentos (PAI), que segue 

uma metodologia do Paranacidade. Comentou-se pelos servidores da prefeitura que o PAI elaborado no PD 

de 2007 foi “esquecido’’. 

Na educação, foi citada a ideia de uma ‘’escola única’’ para centralizar e otimizar a atuação do setor 

da prefeitura. Viviane (assessora de comunicação do município) indagou sobre a ocorrência de mudanças nas 

necessidades do município com rapidez, citando como exemplo a celeridade que há no contexto de sua área 

de atuação, dos meios de comunicação. 

Foi discutida a forte integração de Marmeleiro com Francisco Beltrão, para emprego, consumo e lazer 

da população. Comentou-se que ambos os perímetros urbanos dos municípios se encostam no norte de 

Marmeleiro. Indicou-se a ideia de solicitar um Estudo de Impacto de Vizinhança para loteamentos que vem 
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sendo projetados junto a divisa com Francisco Beltrão, para buscar participação do órgão de planejamento 

daquele município e da população do entorno, que corresponde a ambos os municípios. 

Comentou-se que a composição do Conselho de Desenvolvimento Urbano seria similar à do Grupo 

de Acompanhamento. Foram estabelecidas datas importantes: retorno do ‘’checklist’’ para até 10/10/2019, 

próxima Oficina Técnica de Capacitação no dia 24/10/2019 as 08:30 e a 1º Audiência Pública no mesmo dia 

as 19:00. No fim, comentou-se sobre um documento de demandas resultantes das audiências realizadas no 

âmbito do processo de Orçamento participativo e sobre a base de dados da CTMGeo e Recadastramento 

Imobiliário, ambas solicitadas pela Assessoria junto aos servidores responsáveis. 
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LISTA DE PRESENÇA DA REUNIÃO COM SERVIDORES DE SETORES DIVERSOS 

(01/10/2019) 
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ATA DA REUNIÃO COM SERVIDORES DE SETORES DIVERSOS DA PREFEITURA 

(01/10/2019) 

 Após o encerramento da Reunião Técnica de Capacitação, a equipe da Assessoria reuniu-se com 

setores da prefeitura, tanto para contatar servidores que não puderam permanecer na reunião supracitada 

quanto para coletar informações detalhadas sobre suas áreas de atuação. 

 Com o servidor Laurês, do setor de Agricultura, foram perguntadas questões sobre as comunidades 

rurais relevantes, as quais seriam Chalito e Bom Jesus, depois, sobre as comunidades rurais em geral. Foi 

citado haver em torno de 15 comunidades, várias pequenas como Itaíba, None, Acampamento, Novo 

Progresso. Foi obtido o contato do engenheiro Laurês. Falou-se da relevância do manejo e conservação do 

solo e da água. Comentou-se sobre o avanço da ocupação urbana de Francisco Beltrão em direção ao território 

de Marmeleiro, inclusive com importantes equipamentos urbanos tais como a Rodoviária Nova de Francisco 

Beltrão, o campus de medicina da UNIOESTE e lançamento de loteamentos. Também foi citada a prática de 

compra de lotes sem documentação como uma questão a ser trabalhada, embora trate-se de um costume 

cultural. Por fim, Laurês afirmou que o Cadastro Ambiental Rural (CAR) está quase completo no município, 

assunto para o qual indicou como contato o servidor Douglas, do mesmo setor. 

 No setor de trânsito, foi realizada uma reunião com o servidor Diogo. Acerca dos ônibus, afirmou-se 

não haver frota de ônibus urbanos na cidade, sendo que os ônibus escolares ficam sob responsabilidade do 

setor de Educação. Quanto a sinalização, utilizam o Código de Trânsito Brasileiro (CTB). Não há agentes de 

trânsito municipais e, quando necessário realizar bloqueios em função de eventos, solicitam ajuda da Polícia 

e do setor de Urbanismo. Diogo afirmou que o setor de trânsito já é municipalizado, mediante lei disponível no 

site da prefeitura. Quanto a proposta de desvio da rodovia que corta a cidade, diz que a iniciativa partiu do 

estado e que houve resistência por parte dos comerciantes. As decisões no tráfego são da prefeitura e na 

avenida a competência municipal se estende até onde termina o canteiro central. Voltando a questão do desvio, 

Diogo considerou que seria maior a aceitação se fosse “por cima” o trajeto, embora o município não tenha 

ingerência sobre tal decisão. Disse haver um projeto para implantação de semáforos. Comentou haver um 

projeto para revitalização das Avenidas: Macali, Dambros e Piva, que estaria com o setor de Administração. 

 Diogo informou também dispor de um relatório de tráfego e fluxos do município, descrevendo haver 

uma movimentação de 15 mil veículos/dia, em torno de 450 mil veículos/mês na Avenida Dambros e Piva. 

Disse não haver nenhum polo gerador de tráfego no município. Quanto a necessidades percebidas, falou sobre 

regularizar alguma situação de norma para estacionamento no recuo predial. Quanto as vagas em 45º, 

orientam não fazer, mas admite não haver regulamento restringindo isso no município. Disse haver poucos 

acidentes, os que ocorrem são mais por desatenção, excesso de velocidade e ocorre com frequência em razão 

das ruas largas que há no município. 

 Na sequência da tarde, ainda na sede da prefeitura, municipal, realizou-se uma reunião com Paulo, 
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do setor de urbanismo. O servidor nos relatou a necessidade de compor uma equipe para o setor e de ter uma 

maior estrutura. Disse que o Urbanismo recebe “90% da demanda de prédios e loteamentos”. Afirmou ser 

responsável pela fiscalização das obras públicas enquanto as obras privadas ficam para o setor de Engenharia, 

que está a par de todas as obras. Citou o projeto de postos, o trabalho com a iluminação pública e o projeto 

“Meu Campinho”. 

 Quanto a estrutura interna, disse que, apesar de o setor de Engenharia não ser vinculado ao 

Urbanismo, há proximidade no trabalho. Sobre o projeto de revitalização das avenidas principais, disse que 

Matheus, da Engenharia, está envolvido e trabalhando no projeto novo. Há uma linha de crédito dependendo 

do projeto, que financiará o “Meu Campinho”, revitalização e asfaltos. 

 Na sequência, realizou-se uma reunião na sede do setor de Meio Ambiente, coma presença da 

servidora Marilete. Questionada sobre a PMGIRS, disse que o documento foi produzido em 2012, mas 

atualizado em 2019. Citou uma recomendação formal do estado para não renovação de contrato com a 

empresa Sabiá Ecológico.  Quanto a coleta de resíduos no município, disse que os serviços de saúde (RSS) 

são prestados pela Atividade Ambiental, poda e varrição responsabilidade do empreendedor, embora o 

costume seja alternar, além de afirmar que há uma empresa de coleta RCC de Francisco Beltrão que atua na 

região. 

 Marilete disse que já era para o plano de arborização ter sido elaborado, pois há um TAC com o MP. 

Não há regra, um padrão de arborização no município, e são plantadas espécies não recomendadas. O 

município não dispões de viveiro, apenas recomenda espécies. Citou o problema de mudas cedidas para 

escolas, pois as que vem são do IAP para mata ciliar, impróprias para o plantio no meio urbano. Falou que 

existem dois largos na cidade, um próximo ao “Meu Campinho” e outro no loteamento Copamar, havendo a 

ideia e projetos para implantação de parques próximos a eles, cujos projetos estariam com Michel, da 

Engenharia. 

 Disse que não há Unidades de Conservação ou RPPNs no município. Quanto ao recebimento de 

recursos de ICMS ecológico, disse que o município capta 1,3 milhão com a nascente do rio Marrecas, 

manancial para o município de Francisco Beltrão, enquanto a captação para o próprio município ocorre no rio 

Marmeleiro. O município dispõe de Plano Municipal de saneamento Básico (PMSB) elaborado em 2009. 

Comentou-se ainda sobre o problema de zoonoses (cachorros) e que na mineração há cascalheiras. 

 Quanto ao Cadastro Ambiental Rural (CAR), a EMATER teria feito para assentamentos, enquanto os 

demais executam quando tem necessidade de financiamentos. Douglas da Agricultura teria maiores 

informações sobre levantamentos. Não há um Plano de Bacias. Consórcio para aterro não existe, embora já 

tenha sido tentado com Flor da Serra (terreno muito “dobrado”) e Ranascença (não quis abrigar), enquanto 

Marmeleiro tem mananciais. A coleta de resíduos porta a porta custa ao município R$ 205,00 por tonelada e 

ocorre segunda, quarta e sexta. Já o tratamento custa R$ 105,00. Há um transbordo em fase de licenciamento 
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próximo ao bairro Copamar. 

 Sobre denúncias por ruído, poluição sonora, diz haver casos, mas o setor não pode fiscalizar por não 

ter estrutura para isso. Outras denúncias frequentes são de maus tratos a animais, desmatamento e 

queimadas, vizinhos que criam galinhas, cavalos em área urbana etc. Falou ainda de indústrias próximas ao 

rio, a maioria não teria licença. Sobre a qualidade hídrica, citou um projeto da UTFPR de Francisco Beltrão 

com coleta de amostras de água em 8 pontos e posterior estudo em laboratório com criação de peixes e 

anfíbios nas águas coletadas, cujos resultados são interessantes. Quanto a Estações de Tratamento de 

Esgoto, há uma outra próxima ao cemitério. 

 No que tange a conflitos de uso, disse que algumas atividades industriais se encontram no meio 

urbano, residencial, mas há casos de indústrias mais antigas que a própria ocupação urbana, o que Mayumi 

comentou que pode entrar como uso tolerado numa futura proposta de parâmetros de uso e ocupação. Quanto 

a qualidade do ar, Marilete disse haver um TCC desenvolvido na UTFPR que estudou o tema no município. No 

final, dado o envolvimento e possível interesse das universidades em participar das discussões da revisão do 

plano Diretor, considerou-se que representantes da UTFPR e da UNIOESTE poderiam vir a integrar o Grupo 

de acompanhamento do processo. 
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LISTA DE PRESENÇA DA 2ª REUNIÃO TÉCNICA PREPARATÓRIA (23/10/2019) 
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ATA DA 2ª REUNIÃO TÉCNICA PREPARATÓRIA (23/10/2019) 

 

A equipe da Ecotécnica Consultoria e Tecnologia Ltda. Vencedora da licitação de revisão do plano diretor 

chegou à Prefeitura de Marmeleiro – PR às 8h00 da manhã do dia 23 de outubro de 2019. A equipe foi 

direcionada para o Setor de Engenharia onde foi realizada a reunião preparatória com o coordenador do plano 

na ETM Carlos Eduardo Barczsz e os demais membros do Setor de Engenharia ali presentes (conforme ata 

da reunião). O primeiro ponto discutido na reunião foram os projetos atualmente em curso no setor urbano do 

município; novas praças e loteamentos. Além disso, houve uma demonstração sobre o perímetro urbano da 

cidade que foi atualizado em 2012 e quando foram discutidas as diferenças entre o novo perímetro e aquele 

proposto no plano diretor antigo e quais dinâmicas impulsionaram a expansão deste limite. Na sequência foram 

destacados pelos membros da engenharia quais seriam, na leitura deles, os principais pontos de conflito e 

relevância tanto no setor urbano quanto no setor rural e que poderiam nortear as visitas de campo que se 

seguiriam. Neste momento foi passada a lista de presença, assinada por todos os integrantes da reunião. 

Finalmente foram analisados e levantados pontos e questões da consultoria para a ETM acerca dos checklists 

recebidos e sobre a leitura espacial em geral. Diversas questões foram solucionadas com os membros técnicos 

ali presentes. Assim, a reunião contribuiu para o processo de apropriação da realidade espacial e cotidiana 

dos membros da consultoria para com o município. Além disso a reunião serviu para a preparação para campo 

e definição de rotas e equipes. 
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LISTA DE PRESENÇA DA 2ª REUNIÃO DE TÉCNICA DE CAPACITAÇÃO (24/10/2019) 
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ATA DA 2ª REUNIÃO TÉCNICA DE CAPACITAÇÃO (24/10/2019) 

 

Às 09h10 do dia 24 de outubro de 2019 no Telecentro da Secretaria de Educação no andar superior da 

Prefeitura de Marmeleiro – PR teve início a reunião de capacitação com membros da prefeitura. No momento 

estavam presentes o prefeito de Marmeleiro, Jaimir Darci Gomes da Rosa, o vice-prefeito, Altair Gabriel, e 

demais membros de diversos setores da prefeitura (conforme ata da reunião). A sócia proprietária da 

consultoria licitante Sandra Mayumi apresentou a equipe da Ecotécnica. Na sequência os membros da 

prefeitura apresentaram-se e descreveram suas respectivas funções dentro da prefeitura. Após este momento 

foi proposta uma dinâmica “quebra-gelo” entre os integrantes da prefeitura. Na dinâmica do corpo-humano os 

grupos desenharam partes do corpo e depois construíram um boneco com a colagem destas diferentes partes 

de diferentes grupos. A conclusão da atividade foi mediada por Sandra Mayumi que destacou a relevância da 

comunicação entre os diferentes setores da prefeitura para o desenvolvimento harmônico do plano e, 

consequentemente, da cidade. Então às 9h35 Gustavo Gaspari, coordenador do plano na consultoria, iniciou 

a apresentação de capacitação. A apresentação teve como foco caracterizar e explicar o plano diretor, suas 

etapas, abordagens e estratégias de ação. No fim da apresentação foram levantadas considerações sobre a 

importância da participação de cada setor na aquisição de dados para diagnóstico e levantamento de propostas 

para a atuação. Então às 10h05 houve a explicação da dinâmica CDP que seria realizada na reunião seguinte. 

A reunião teve fim às 10h10 com o encaminhamento dos membros para um café de confraternização. 
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LISTA DE PRESENÇA: OFICINA “LEITURA TÉCNICA” (24/10/2019) 
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ATA DA 1ª OFICINA “LEITURA TÉCNICA” (24/10/2019) 

 

Às 10h05 do dia 24 de outubro de 2019 no Telecentro da Secretaria de Educação no andar superior da 

Prefeitura de Marmeleiro – PR teve início a oficina de com membros de diversos setores da prefeitura. 

(conforme ata da reunião). A sócia proprietária da consultoria licitante Sandra Mayumi havia apresentado a 

equipe da Ecotécnica na reunião de capacitação anterior.  Neste momento foi explicada a dinâmica CDP 

(condicionantes, deficiências e potencialidades) e houve uma pausa para o café já que o grupo estava reunido 

desde às 9h00. Às 10h25 iniciou-se a discussão temática em três grupos. Os grupos discutiram acerca de 

temas específicos propostos e em debates mediados por membros da consultoria. Às 11h25 as discussões 

foram finalizadas e iniciaram-se as apresentações de cada tema, realizadas por um representante escolhido 

por cada grupo. Simultaneamente àsa apresentações eram realizadas considerações e indagações pelos 

demais membros presentes. Às 11h45 as apresentações foram finalizadas e o cronograma do plano foi 

apresentado e finalizou-se a oficina. 
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LISTA DE PRESENÇA: 1º AUDIÊNCIA PÚBLICA (24/10/2019) 
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ATA DA 1º AUDIÊNCIA PÚBLICA (24/10/2019) 

 

No dia 24 de outubro de 2019 às 19 horas da noite no Salão Paroquial da Igreja Matriz de Marmeleiro ocorreu 

a primeira audiência pública de revisão do Plano Diretor Municipal. Houve um momento de recepção das 

pessoas e às 19h15 deu-se início a apresentação das autoridades presentem que compuseram a mesa oficial. 

Dentre os membros o representante do plano diretor na ETM Carlos Eduardo Barczsz, o presidente da câmara 

Jair Policeno, o prefeito Jaimir Darci Gomes da Rosa, o vice-prefeito Altair Gabriel e o coordenador do plano 

na consultoria Gustavo Gaspari. O coordenador do plano na ETM, o presidente da câmara, o prefeito e o 

coordenador do plano na consultoria fizeram falas após a apresentação; neste momento o prefeito sobressaltou 

a importância da revisão do plano diretor e a participação popular nesse processo. Com a fala de Gustavo 

Gaspari desfez-se a mesa e iniciou-se a apresentação. Inicialmente foram abordadas as etapas da 

apresentação e do que seria a primeira audiência que ali se realizava. A primeira etapa teve como assunto a 

explicação sobre o plano diretor, suas características, etapas, composição e metodologia de trabalho, A 

apresentação foi permeada por informações e curiosidades e potencialidades do município com o objetivo de 

atrair a atenção da população e instigar a imaginação para as etapas que irão acontecer nas próximas 

audiências. Posteriormente, seguindo a mesma linha foi proposta uma dinâmica através dos celulares dos 

participantes e que questionava os pontos positivos e pontos de melhoria do município segundo cada pessoa; 

os resultados foram mostrados em tempo real na tela de apresentação da audiência. Sandra Mayumi, sócia 

proprietária da consultoria, então fez uma fala amarrando a dinâmica com a apresentação do plano fazendo 

considerações sobre como o plano atua no município, na lei, quais as estratégias de execução, como seria 

feito o diagnóstico e outros. Então, foi apresentado o cronograma de trabalho e a próxima audiência que será 

realizada em janeiro de 2020. A reunião teve fim às 20h45 do mesmo dia. 
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LISTA DE PRESENÇA DA REUNIÃO DE CAPACITAÇÃO DO GRUPO DE 

ACOMPANHAMENTO (24/10/2019) 
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ATA DA REUNIÃO DE CAPACITAÇÃO DO GRUPO DE ACOMPANHAMENTO 

(24/10/2019) 

 

No dia 24 de outubro de 2019 às 20h45 da noite no Salão Paroquial da Igreja Matriz de Marmeleiro após a 

primeira audiência pública de revisão do Plano Diretor Municipal ocorreu a primeira reunião de capacitação do 

Grupo de Acompanhamento instaurado. Na reunião foram coletados os contatos dos membros do grupo que 

se apresentaram para a equipe da consultoria e para os demais membros do grupo. Além disso foram retiradas 

dúvidas acerca da apresentação que havia acontecido na audiência. Esta reunião de trabalho também serviu 

para explanar as entregas que seriam entregues na sequência, na etapa de mobilização. Além disso, foram 

aprofundadas as explicações acerca de etapas e produtos do desenvolvimento do plano que haviam sido 

apresentadas na audiência de forma mais concisa. Alguns membros tiraram dúvidas acerca das leis, da 

abrangência do plano e das próximas audiências. A reunião foi finalizada às 21h00. 
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LISTA DE PRESENÇA DA REUNIÃO DE COORDENAÇÃO (25/10/2019) 
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ATA DA REUNIÃO DE COORDENAÇÃO (25/10/2019) 

 

Às 08h25 do dia 25 de outubro de 2019 os membros da equipe técnica da consultoria Ecotécnica, o 

coordenador Carlos Eduardo Barszcz, o membro do setor de engenharia Michel Martinazzo e a procuradora 

do município Fernanda Trindade reuniram-se na procuradoria no pavimento térreo da Prefeitura de Marmeleiro 

para realizar a reunião de coordenação. O primeiro assunto discutido foram as impressões com a audiência 

que acontecera na noite anterior. Neste momento foram também propostas novas estratégias de divulgação 

das audiências que devem vir a seguir com o objetivo de manter o quórum alcançado na noite anterior. Foram 

discutidos e considerados alguns dados de campo e foi realizada uma análise de arquivos recebidos, bem 

como uma solicitação de arquivos pendentes. Foi discutida a extensa participação de membros da prefeitura, 

bem como de vereadores, e mesmo do prefeito e vice-prefeito do município em todos os momentos da etapa 

de mobilização. Finalmente foi realizada um momento para relembrar o cronograma e as etapas que viriam a 

seguir de forma a confirmar próximos produtos, entregas e possíveis demandas. A reunião teve fim às 9h00 

quando a equipe da consultoria seguiu para a reunião de consolidação no Setor de Engenharia. 
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LISTA DE PRESENÇA DA REUNIÃO DE CONSOLIDAÇÃO (25/10/2019) 
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ATA DA REUNIÃO DE CONSOLIDAÇÃO (25/10/2019) 

 

Às 09h00 do dia 25 de outubro de 2019 os membros da equipe técnica da consultoria Ecotécnica, o 

coordenador Carlos Eduardo Barszcz, a assessora de comunicação da prefeitura Vivian De Carli e os demais 

membros da equipe técnica (conforme lista de participantes do dia) reuniram-se no Setor de Engenharia da 

Prefeitura Municipal de Marmeleiro para realizar a reunião de consolidação da primeira audiência pública da 

revisão do plano diretor, realizada na noite anterior (ver ATA da audiência).  

A reunião iniciou-se com a elaboração do texto de uma notícia de retorno para a comunidade sobre a audiência 

pública e demais etapas do plano diretor que serão desenvolvidas. O texto base foi trabalhado pela assessora 

de comunicação da prefeitura e a coordenadora e sócia proprietária da consultoria Sandra Mayumi Nakamura. 

Neste momento foram discutidos os pontos positivos e considerações sobre a audiência pública que 

acontecera. Além disso, foi levantada a importância de divulgação das audiências seguintes para que se 

mantenha um quórum relevante nestas atividades o que é fundamental para a qualidade de desenvolvimento 

dos trabalhos participativos. Foram também elaboradas novas estratégias de divulgação das próximas 

audiências, dos contatos da consultoria e da coordenação na prefeitura para sugestões e dúvidas e dos 

questionários de diagnóstico da cidade a serem respondidos pela população em geral. 

Posteriormente, os membros da equipe técnica, do setor de engenharia e o coordenador do plano na prefeitura 

realizaram uma verificação dos dados faltantes para o diagnóstico. Neste momento foram adquiridas novas 

informações acerca do cadastramento de loteamentos e outros mapas técnicos relevantes para o 

desenvolvimento do diagnóstico e que ainda não constavam na base construída pela consultoria.  

Na sequência foi feita uma análise sobre a audiência do dia anterior e reafirmados os prazos estabelecidos no 

cronograma de atividades. A reunião teve fim às 10 horas da manhã. 
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APÊNDICE 2: SLIDES DAS APRESENTAÇÕES REALIZADAS NA 1ª OFICINA DE CAPACITAÇÃO E NA 1ª AUDIÊNCIA 

PÚBLICA DA REVISÃO DO PLANO DIRETOR DE MARMELEIRO 

  

SLIDES APREENTADOS NA 1º OFICINA DE CAPACITAÇÃO 
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SLIDES APRESENTADOS NA 1º AUDIÊNCIA PÚBLICA (24/10/2019) 
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REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE MARMELEIRO / PR 
1ª FASE – MOBILIZAÇÃO 
Relatório de Atividades 

61 

APÊNDICE 3: IMAGENS DOS MATERIAIS UTILIZADOS PARA DIVULGAÇÃO DA 1ª AUDIÊNCIA PÚBLICA 

 

CARTAZES AFIXADOS EM LOCAIS PÚBLICOS DE GRANDE CIRCULAÇÃO DE 

PESSOAS E FLYERS 

  

Cartazes e flyers no Paço Municipal 

  

Cartaz afixado na entrada da Casa do Idoso Cartaz afixado no Ginásio Esportivo Volnei Pires                        



 

 

 

REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE MARMELEIRO / PR 
1ª FASE – MOBILIZAÇÃO 
Relatório de Atividades 

62 

  

Cartaz afixado na Unidade ESF Bairro Santa Rita Cartaz afixado no Serviço de Registro de Imóveis 

  

  

Cartaz afixado no departamento de Ass. Social Cartaz afixado na Biblioteca Municipal 
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Cartaz afixado na Unidade Central de Saúde – 

entrada 01 

Cartaz afixado na Unidade Central de Saúde – 

entrada 02 

  

Cartaz na Unidade Central de Saúde – entrada 03 Cartaz afixado no Departamento de Agricultura                       



 

 

 

REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE MARMELEIRO / PR 
1ª FASE – MOBILIZAÇÃO 
Relatório de Atividades 

64 

  

Cartaz afixado na Rodoviária Municipal Cartaz afixado no CRAS 

  

Cartaz afixado na ACIMAR – Associação Comercial Cartaz afixado em comércio local 
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Cartaz afixado em posto de combustível      

  

Cartaz afixado no Departamento do Meio Ambiente Cartaz no Sindicato dos Trabalhadores Rurais                 
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Cartaz afixado na Câmara Municipal Cartaz afixado no Almoxarifado Municipal 

 

IMAGEM DE DIVULGAÇÃO NAS REDES SOCIAIS
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DIVULGAÇÃO EM JORNAIS DIGITAIS E IMPRESSOS 

 

 

Divulgação em jornal regional, em via física e digital 
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DESEMPENHO DA DIVULGAÇÃO NA PÁGINA DA PREFEITURA NO FACEBOOK 
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APÊNDICE 4: OFÍCIOS, SOLICITAÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NO GRUPO DE ACOMPANHAMENTO E DEMAIS MEIOS DE 

DIVULGAÇÃO 

 






























































































































