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APRESENTAÇÃO

Este documento configura a Proposta Metodológica – Versão Final para a elaboração do Plano Local de
Habitação de Interesse Social (PLHIS), para o município de Guarapuava – PR, conforme contrato nº 021/2010,
firmando entre a Prefeitura Municipal de Guarapuava e a empresa de consultoria ECOTÉCNICA TECNOLOGIA
E CONSULTORIA LTDA.
O PLHIS segue o Plano de Trabalho aprovado pelo Ministério das Cidades, sob Contrato de Repasse nº
0270847-21/2008 (MCIDADES e FNHIS) e está em consonância com o Manual de Contratação e Execução do
Ministério das Cidades e com o Manual de Apresentação de Propostas da Ação Apoio à Elaboração de Planos
Locais de Habitação de Interesse Social e demais legislações aplicáveis.
Neste documento são delineadas todas as fases do processo de elaboração do PLHIS, detalhando os
procedimentos a serem utilizados em cada uma das etapas bem como apresenta os atores envolvidos. Também
são estabelecidos os processos de democratização do Plano, como seminários (audiências públicas), oficinas
técnicas e demais canais de comunicação. O cronograma, determinando as datas dos principais eventos e
responsabilidades no processo, será de fundamental importância e referência para um bom andamento dos
trabalhos.
Desta forma, a Proposta Metodológica é composta por: (i) contextualização, (ii) estruturação da equipe de
trabalho, (iii) procedimentos para execução das etapas dos produtos; (iv) estratégia participativa; (v) formas de
dar publicidade; (vi) cronograma físico-financeiro com os períodos previstos para a entrega dos produtos,
oficinas e seminários e (vii) os produtos a serem entregues.
Ainda, no final do produto tem-se o relatório das atividades realizadas, englobando reuniões, oficinas técnicas e
seminários realizados na Etapa 1 do PLHIS.
Reforça-se a importância do PLHIS ser pactuado com a sociedade e para tanto, tem como diretriz a participação
da comunidade em todo o processo.
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1 INTRODUÇÃO

O contexto de mudanças no quadro institucional no país aponta para a progressiva responsabilização dos
municípios pela elaboração de políticas como a urbana e a habitacional. O marco inicial do fortalecimento do
papel dos municípios ocorreu com a Constituição Federal de 1988, na capacidade do processo de
redemocratização pelo qual passava o país, implementando a descentralização administrativa. Fazem parte
desse contexto a aprovação do Estatuto da Cidade - Lei Federal nº 10.257 de 10 de julho de 2001 – (BRASIL,
2001), a criação do Ministério das Cidades em 2003 e a criação do Sistema Nacional de Habitação (SNH), que
se propõem a articular as ações e recursos humanos em compromisso a enfrentar o problema habitacional.
Neste Sistema, insere-se o Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social, “com o objetivo de centralizar e
gerenciar recursos orçamentários para os programas estruturados no âmbito do SNHIS, destinados a
implementar políticas habitacionais direcionadas à população de menor renda.” - Lei Federal nº 11.124, de 16 de
junho de 2005 – (BRASIL, 2005).
A legislação garante ao cidadão a função social da propriedade, em especial da propriedade urbana o direito a
cidade sustentável, a moradia digna com acesso a terra urbana, direito ao transporte e aos serviços públicos, o
direito a infra-estrutura urbana, ao trabalho, ao lazer e a cultura.
Dessa forma, pretende-se implantar no município de Guarapuava, Estado do Paraná o Plano Local de Habitação
de Interesse Social (PLHIS), cujo princípio é o estabelecimento de diretrizes, metas, objetivos e instrumentos
para implementação da Política Habitacional de Guarapuava, com ênfase na habitação de interesse social, que
expressem o entendimento do governo local e dos agentes sociais a respeito da maneira como deve ser
orientado o planejamento local do setor habitacional, visando promover o acesso à moradia digna,
especialmente às pessoas de mais baixa renda, tendo por base o entendimento dos principais problemas e da
realidade da questão habitacional identificados no município.
Assim sendo, este documento configura o detalhamento da fase inicial do Plano Local de Habitação de Interesse
Social - Etapa I: Proposta Metodológica, que subsidiará as demais etapas até a configuração do PLHIS
propriamente dito.
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2 OBJETO

O objeto deste documento é a Proposta Metodológica, integrante da Etapa I do processo de elaboração do
Plano Local de Habitação de Interesse Social (PLHIS), do município de Guarapuava, em conformidade com o
Termo de Referência elaborado por Equipe Técnica da Prefeitura Municipal de Guarapuava, constante do
Contrato firmado n° 021/2010 e no Caderno de Orientação do Ministério das Cidades.
Esta etapa é a fase inicial do PLHIS, em que são definidos os conteúdos, estabelecidos os procedimentos para a
elaboração do Plano e os mecanismos de efetivação da participação da sociedade no processo de construção
em cada etapa do Plano.
Ressalta-se que os trabalhos a serem desenvolvidos abrangerão a totalidade do município, isto é, a área urbana
e rural, observando as características intrínsecas de cada uma.

FIGURA 1: VISTAS DO MUNICÍPIO
Fonte: ECOTÉCNICA, 2010

FIGURA 2: VISTAS DO MUNICÍPIO
Fonte: ECOTÉCNICA, 2010
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3 CONTEXTUALIZAÇÃO GERAL

Este capítulo tem por objetivo apresentar a contextualização da situação habitacional do município, inclusive em
relação à legislação incidente sobre habitação.
O município de Guarapuava localiza-se na porção centro-sul do Estado do Paraná e limita-se com os municípios
de Pinhão, ao Sul; Santa Maria do Oeste e Turvo, ao Norte; Inácio Martins e Prudentópolis, a Leste e Candói e
Cantagalo a Oeste. O acesso se dá pela rodovia federal BR-277 que intercepta o município na porção oesteleste, além das rodovias estaduais PR-170, PR-540, PR-364 e PR-466, apresentando, pois, uma malha
rodoviária bastante articulada.
Possui uma população de 155.161 mil habitantes, sendo que 13.467 são moradores da área rural e 141.694
residentes na área urbana, segundo dados oficiais do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE Censo Demográfico, 2000). Pela contagem de 2007 a população teve acréscimo para 164.534 habitantes.
Quanto à ocupação do território conhecido hoje como o município de Guarapuava, ocorreu tardiamente devido à
presença dos indígenas Kaingangs na região, que durante muito tempo resistiram às investidas de ocupação
dos colonizadores. Após este período a ocupação ocorreu pela porção oeste, forçando a retirada dos índios para
áreas mais isoladas do interior do estado ou para os aldeamentos existentes na época. A colonização foi
mantida pela atividade campeira até a chegada dos tropeiros, passando então a fazer parte do caminho das
tropas.
Com o passar dos anos e de acordo com a dinâmica econômica do Estado ocorreu grande êxodo rural no
município e o agravamento de problemas urbanos, em especial voltados à questão da moradia e saneamento.
Atualmente, Guarapuava possui a grande maioria de sua população com rendimento de até 03 salários mínimos,
isto é, baixa renda que aliado à elevada taxa de crescimento populacional contribuem para o acréscimo do déficit
habitacional.
Com relação ao arcabouço legal referente à habitação, o município contempla a Política Municipal de Habitação
na lei do Plano Diretor Municipal - Lei Municipal, nº 016, de 04 de outubro de 2006 - (GUARAPUAVA, 2006), com
diretrizes específicas voltadas inclusive à habitação de interesse social. Posteriormente, em 2008 foi aprovado a
Lei de Zoneamento de Uso e Ocupação do Solo através da Lei Municipal n° 24, de 30 de maio de 2008. Nesta
foram delimitadas as Zonas Especiais de Interesse Social, com parâmetros urbanísticos específicos para esta
área.
O município criou seu Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social (FMHIS) e respectivo Conselho Gestor
por meio da Lei Municipal nº 1.725, de 10 de junho de 2008 (GUARAPUAVA, 2008), e designou os membros do
Conselho Gestor recentemente através do Decreto Municipal n°2064/2010. Com o atual processo de elaboração
do Plano Local de Habitação de Interesse Social (PLHIS) esta lei será rediscutida e com a conclusão do PLHIS
ETAPA I – Proposta Metodológica – Versão Final
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poderá sofrer alguma modificação ou acréscimo, se necessário. Dispõe ainda, da Lei Municipal n° 43 de 29 de
dezembro de 1981 alterada pela Lei Municipal n° 153 de 31 de agosto de 1990 que dispõe sobre a alienação de
áreas de terras pertencentes ao Patrimônio Municipal, para uso em forma de lotes, para famílias de baixa renda,
com vistas à garantir-lhes moradia.

4 ESTRUTURAÇÃO DA EQUIPE DE TRABALHO

Este capítulo apresenta a estruturação da Equipe de Trabalho para a elaboração do PLHIS, mediante a
constituição da equipe de consultoria, equipe de coordenação municipal e equipe de apoio municipal, assim
como do Núcleo de Acompanhamento. Ainda, constam as respectivas atribuições e responsabilidades de
acordo com o Manual de Contratação e Execução do Ministério das Cidades e com o Manual de Apresentação
de Propostas – Exercício 2007 da Ação Apoio à Elaboração de Planos Locais de Habitação de Interesse Social e
contrato firmado entre a consultoria e o município de Guarapuava de n° 021/2010.

4.1

Constituição da Equipe de Consultoria

Para o desenvolvimento dos serviços, a consultoria Ecotécnica Tecnologia e Consultoria Ltda. dispõe de equipe
técnica multidisciplinar com experiência em trabalhos de similar complexidade, a qual será agrupada para o
cumprimento das tarefas de cada uma das atividades integrantes de cada uma das fases dos serviços a serem
prestados.
COORDENAÇÃO GERAL

Profissional responsável pelos aspectos administrativos do contrato

COORDENAÇÃO TÉCNICA E ADJUNTA

Profissional responsável pelo conteúdo técnico, conjuntamente com
os demais profissionais. Este profissional será responsável também
pelas funções de ligação entre a equipe técnica e a Prefeitura
Municipal.

ESPECIALISTAS/TÉCNICO-PROFISSIONAIS

Profissionais devidamente habilitados e dotados de experiência
profissional na elaboração dos estudos e programas no âmbito de
sua especialidade.

A equipe técnica é composta por profissionais de formações diversas, como segue abaixo, cuja regulamentação
profissional está a cargo das seguintes entidades:
ETAPA I – Proposta Metodológica – Versão Final
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CREA – CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA,
ARQUITETURA E AGRONOMIA

ENGENHEIROS CIVIS E ARQUITETOS E URBANISTAS

Os profissionais afetos aos respectivos Conselhos Regionais irão promover a Anotação de Responsabilidade
Técnica referente às atividades que desenvolverem para que estes documentos possam integrar o eventual
processo de aprovação, e ao cumprimento das demais exigências legais.
Coordenação Técnica
Coordenação Geral

Coordenação Técnica e

Arquiteta e Urbanista Esp. Sandra Mayumi Nakamura

CREA-PR 33.072/D

Arquiteta e Urbanista Esp. Vanessa B. Fernandes

CREA-PR 70.332/D

Arquiteta e Urbanista Letícia Schmitt Cardon de Oliveira

CREA-PR 83.417/D

Adjunta
Equipe complementar:
Arquiteto e Urbanista

Walter Gustavo Linzmayer

Arquiteta e Urbanista

Nara Yumi Fujii

Engenheiro Civil / Sanitarista

Nilo Aihara

Economista

Elisabete Tieme Arazaki

Comunicação Social

Graziella Marques Bilá

Socióloga

Ana Maria Lorici Santin

CREA-PR 73.015/D
CREA-PR 103.063/D
CREA-PR 8.040/D
CORECON-PR 4963-8

SSPR 189

Equipe de Apoio
Comunicação e artes gráficas

Arquiteta e Urbanista Thalita Sayuri Miura

Cartografia

Geógrafo Antônio M. Ferreira

Engenharia Ambiental

Leana Carolina Ferreira

Engenharia Ambiental

André Luis Mello

Engenharia Civil

Murilo Santiago Vargas

Geografia

Fernanda Aparecida Fernandes

4.2

Constituição da Equipe de Coordenação e de Apoio Municipal

É necessária a constituição legal (via decreto), por parte da Prefeitura Municipal, de uma equipe de trabalho com
representantes de todas as áreas da administração municipal que, de alguma forma, estejam envolvidas na
elaboração e implementação do PLHIS, desta forma, segue em anexo a composição desta equipe em anexo.
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Para a organização e execução dos trabalhos, a equipe fará uso do espaço físico dentro da prefeitura com mesa
de reunião, computadores, telefone e demais equipamentos necessários ao desempenho de suas atividades.
A Equipe de Coordenação deverá ser composta de pelo menos um representante da Secretaria Municipal de
Habitação e Urbanismo, um representante da Assistência/Promoção Social, um representante da Secretaria de
Meio Ambiente e um representante da Comunicação. Segue em anexo os membros da Equipe, de acordo com o
Decreto Municipal n° 2063/2010.
Equipe de Coordenação Municipal
Quanto às atribuições e responsabilidades da equipe de coordenação destacam-se:


Informar à CAIXA a composição das equipes de coordenação, de apoio e do Núcleo de
Acompanhamento e as ações desenvolvidas para viabilizar o acompanhamento e avaliação do
processo;



Definir as atribuições e responsabilidades da equipe de consultores da empresa Ecotécnica;



Executar os trabalhos necessários à consecução do objeto contratado, observando critérios de
qualidade técnica, os prazos e os custos previstos contratualmente; e



Criar e assegurar os canais de participação da sociedade civil em todas as etapas de elaboração do
PLHIS e na gestão dos recursos financeiros destinados pela União.

Quanto à Equipe de Apoio Municipal faz-se necessário que a equipe de coordenação promova a
sensibilização de toda equipe municipal, com a participação do Prefeito e todos os Secretários, para início das
atividades de elaboração do PLHIS, sendo que cada área da administração municipal deverá indicar um
representante para participar da equipe de apoio à elaboração do PLHIS, fornecendo dados, informações e
auxiliando na validação da documentação produzida, quais sejam: um representante da Procuradoria do
Município, um representante da Secretaria de Obras, um representante da Assistência Social, um representante
do Meio Ambiente, um representante da Secretaria de Finanças, um representante da Secretaria de Habitação e
Urbanismo, por departamento: Aprovação de Obras e Projetos, Departamento de Engenharia, Departamento.
Deverão ser priorizadas as áreas da administração municipal de maior vinculação com a questão habitacional,
de acordo com a Figura 3, em conformidade com o Termo de Referência.
Cabe destacar que a representação da Equipe de Apoio Municipal poderá ser composta pelos próprios
representantes das secretarias municipais que compõem o Conselho do Plano Diretor de Guarapuava, desde
que acrescido das representações abaixo listadas, em conformidade com o Termo de Referência.
Os membros que compõe esta equipe estão apresentados no ANEXO 2, regulamentado através de Decreto
Municipal n° 2062/2010.
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Quanto às atribuições e responsabilidades da equipe de apoio municipal destacam-se:


Fornecer dados e informações já existentes nas suas respectivas áreas de atuação à equipe de
coordenação para subsidiar os trabalhos;



Apoiar as ações necessárias à execução dos trabalhos;



Auxiliar na validação das informações produzidas;



Mediar a relação com a comunidade;



Analisar a versão preliminar dos documentos de todas as etapas de elaboração do PLHIS;



Propor alterações, supressões e complementações à versão preliminar;



Apoiar a organização e execução das oficinas e seminários e validar o desenvolvimento das atividades
e dos relatórios;



Homologar a versão final dos documentos.

De forma esquemática, o organograma da Figura 3demonstra a vinculação das equipes de coordenação e apoio
municipal com as respectivas secretarias e áreas da administração pública para a participação na elaboração
conjunta do PLHIS de Guarapuava.

FIGURA 3: VINCULAÇÃO DOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA COM A EQUIPE DE COORDENAÇÃO DO PLHIS
Fonte: ECOTÉCNICA, 2010. Com base no Termo de Referência para elaboração do PLHIS.

A empresa contratada para a elaboração do Plano Local de Habitação de Interesse Social, ECOTÉCNICA
TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA, juntamente com a Prefeitura Municipal irá formar um grupo de trabalho
que irá desenvolver o PLHIS.
Este grupo de trabalho irá se reunir tantas vezes quanto necessário para realizar reuniões de capacitação na
Prefeitura para acompanhar o desenvolvimento dos trabalhos e realizar discussões e propor as ações a serem
desenvolvidas.
Cabe destacar que o Núcleo de Acompanhamento, descrito abaixo, será o responsável para monitorar a
elaboração PLHIS, dentre outros.
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4.3

Constituição do Núcleo de Acompanhamento

O Núcleo de Acompanhamento tem a função de expressar a diversidade de todos dos setores sociais atuantes
no município de Guarapuava, com um papel estratégico que é o de monitorar a elaboração do Plano Local de
Habitação de Interesse Social (PLHIS).
Sua composição se constituirá de representantes do poder público e da sociedade civil, através dos
representantes do Conselho do Plano Diretor Urbano de Guarapuava – CONPLUG (Lei Municipal nº 1882/2010),
e do Conselho Gestor do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social (Decreto Municipal n° 2064/2010
(ANEXO 11), regulamentado através do Decreto Municipal nº 2131/2010 (ANEXO 12).
Quanto às atribuições e responsabilidades do Núcleo de Acompanhamento destacam-se:


Fornecer dados e informações já existentes nas suas respectivas áreas de atuação à equipe de
coordenação para subsidiar os trabalhos;



Apoiar as ações necessárias à execução dos trabalhos;



Auxiliar na validação das informações produzidas;



Mediar a relação com a comunidade;



Analisar a versão preliminar dos documentos de todas as etapas de elaboração do PLHIS;



Propor alterações, supressões e complementações à versão preliminar;



Apoiar a organização e execução das oficinas e seminários e validar o desenvolvimento das atividades
e dos relatórios.

4.4

Organograma da Equipe de Trabalho do PLHIS

De maneira geral o organograma da Equipe de Trabalho responsável pela realização do Plano Local de
Habitação de Interesse Social (PLHIS) será composto, concomitantemente pela Coordenação da consultoria e
Coordenação da equipe da Prefeitura; pelos Técnicos especialistas da consultoria; pela Equipe de Apoio
Municipal e pelo Núcleo de Acompanhamento, conforme organograma abaixo:
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FIGURA 4: ORGANOGRAMA DAS EQUIPES DE TRABALHO DO PLHIS
Fonte: ECOTÉCNICA, 2010. Adaptado de CEF, 2008

5 PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DAS ETAPAS E PRODUTOS

Neste capítulo são apresentadas as etapas e seus respectivos procedimentos de execução, para a elaboração
do Plano Local de Habitação de Interesse Social (PLHIS), do município de Guarapuava-PR, em conformidade
com o Plano de Trabalho Municipal nº 0270847-21/2008 (MCIDADES e FNHIS); documentos e manuais
aplicáveis do Ministério das Cidades e Caixa Econômica Federal e Termo de Referência anexo ao contrato
firmado n° 021/2010.
Cabe ressaltar que a elaboração do PLHIS será feita de forma democrática e participativa considerando-se as
políticas nacionais e municipais de habitação e os instrumentos como o Plano Plurianual (PPA), Lei de Diretrizes
Orçamentárias (LDO) e Lei de Orçamento Anual (LOA).
As principais etapas são as seguintes:
ETAPA 1

Proposta Metodológica

ETAPA 2

Diagnóstico Habitacional

ETAPA 3

Estratégias de Ação
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Cabe reforçar que para cada uma das etapas haverá uma entrega preliminar para ser analisada e aprovada pela
Equipe de Coordenação e Apoio Municipal e pela equipe da REDUR/CV – Supervisão de Assistência Técnica da
Caixa Econômica Federal – Regional Cascavel.

5.1

ETAPA 1 – Proposta Metodológica

A Proposta Metodológica, que configura o presente documento, refere-se à fase inicial, estruturadora das etapas
subseqüentes (Diagnóstico Habitacional e Estratégias de Ação), com o intuito de nortear os procedimentos a
serem adotados em cada uma delas (CEF, 2008).
Nesta Proposta Metodológica estão detalhadas todas as etapas a serem desenvolvidas, bem como a
metodologia a ser utilizada para o desenvolvimento dos trabalhos e a descrição das atividades necessárias para
o cumprimento dos objetivos referentes a cada fase. Também consta neste produto a apresentação do
cronograma físico-financeiro detalhando os eventos de discussão com a sociedade e com a equipe técnica
envolvida, e estipulação de datas e prazos definidos para entrega dos produtos e o organograma formado pela
equipa da consultoria, equipe da prefeitura (coordenação e apoio municipal) e núcleo de acompanhamento.
De modo específico para a consolidação da Etapa 1 – Proposta Metodológica Final - será realizada mais uma
oficina com a equipe da Prefeitura e a realização do Seminário de Lançamento do PLHIS (agendado para 30 de
março).
Ressalta-se que já ocorreram duas oficinas técnicas. A 1ª Oficina Técnica teve por objetivo a apresentação da
equipe de trabalho da consultoria, além da solicitação de documentação e bases cartográficas. Teve por
conteúdo uma explanação geral para o início dos trabalhos e articulação para formação da Equipe de
Coordenação e de Apoio Municipal.
A 2ª Oficina Técnica teve por conteúdo a discussão da análise da Proposta Metodológica Preliminar entregue
anteriormente, visando sua consolidação para a formulação da versão final, além de questões estratégicas para
a realização do Seminário de Lançamento do PLHIS e estabelecimento dos setores de interesse social.
Ainda nesta etapa, foram realizadas visitas de campo com a finalidade de reconhecimento dos setores de
interesse social e o perfil dos moradores dessas áreas. Também se discutiu sobre as lideranças sociais
municipais, a forma de abordagem para com a população objeto do trabalho e as forma de publicidade do
PLHIS. Foram estabelecidas preliminarmente as datas dos principais eventos do Plano, o conteúdo das oficinas,
audiências e seminário, as questões que deveriam ser levantadas nas entrevistas, entre outros, cujos detalhes
estão na seqüência.
O Seminário de Lançamento, realizado em 30 de março, teve por conteúdo a formalização perante a
população da elaboração do Plano Local de Habitação de Interesse Social e conseqüentemente da Política
Municipal de Habitação de Interesse Social e seus instrumentos.
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5.2

ETAPA 2 – Diagnóstico do Setor Habitacional

O diagnóstico corresponde ao retrato da situação atual do setor habitacional no município de Guarapuava e tem
por objetivo realizar o levantamento de dados e informações sobre o tema e suas respectivas análises. É
composto tanto pela leitura técnica quanto pela leitura comunitária (CEF, 2008).

5.2.1

Levantamento e Análise de Dados

Nesta fase será realizado o levantamento das informações fundamentais (disponibilizadas pela Prefeitura
Municipal à equipe técnica), tais como: arcabouço legal sobre o setor habitacional (lei que institui a Política
Municipal de Habitação, respectivo Fundo Municipal e Conselho Gestor), Plano Diretor Municipal, bases
cartográficas, fotografias aéreas, cadastro de famílias e demais estudos realizados sobre o município.
Também serão levantados dados em instituições e órgãos como COHAPAR, Secretarias Municipais e fontes
secundárias, bibliográficas e internet como IBGE, IPARDES, dentre outros, além de levantamentos junto à
população de interesse, por meio de entrevistas.
Ainda, serão realizadas visitas in loco (cujo detalhamento está na seqüência) para o reconhecimento
aprofundado do município, a fim de identificar as necessidades habitacionais e conseqüentemente a elaboração
do diagnóstico para o Plano Local de Habitação de Interesse Social (PLHIS), estando previstas 02 campanhas
de campo por etapa.
Os dados serão compilados, sistematizados e analisados em forma de tabelas, quadros, gráficos, mapas e
figuras, além de textos explicativos, para embasamento do Diagnóstico.
5.2.2

Elaboração do Diagnóstico

O Diagnóstico terá por subsídio os levantamentos e sistematizações de dados e informações sobre o tema
habitacional, coletados a partir de fontes oficiais, técnicas e junto aos diversos segmentos sociais, além de
levantamentos em campo a serem executados pela equipe da Consultoria. Será consolidado por meio de
análises e debates entre os participantes do processo de elaboração do plano, no sentido de embasar as
estratégias de ação a serem definidas na Etapa 3.
Cabe destacar que o diagnóstico configura-se pela compilação e síntese de duas etapas: a leitura técnica e a
leitura comunitária. A primeira tem suas etapas detalhadas abaixo e muitas das quais embasadas no Plano
Diretor Municipal cuja autoria é da própria prefeitura. Já a última consta de um capítulo exclusivo, adiante,
intitulado “Estratégia Participativa”.
De modo geral as informações técnicas (leitura técnica) necessárias à elaboração do diagnóstico são:
contextualização municipal e características gerais do município; atores sociais e suas capacidades;
necessidades habitacionais; marcos regulatórios; condições institucionais e administrativas; programas e ações
e recursos para financiamento, dentre outros.
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O diagnóstico, cujas etapas estão detalhadas abaixo, de modo geral terá o objetivo de quantificar e qualificar as
necessidades habitacionais do município (déficit habitacional, demanda futura e inadequações domiciliares),
bem como as limitações e potencialidades do quadro político-institucional e financeiro existentes no município,
além da caracterização do contingente populacional que demanda investimentos habitacionais e identificação
das modalidades adequadas a serem ofertadas para a população.
O diagnóstico também apresentará o quantitativo da oferta habitacional do município, da produção de moradias
e das condições de oferta e acesso a terra, infra-estrutura urbana, disponibilidade de solo urbano para a
população de baixa renda, modalidades de construção existentes, produção de habitação pela população (formal
ou informal). Ainda, constará do diagnóstico o levantamento de informações de caráter sócio-econômico.
Além disso, será elaborado um sistema de informações municipais pela consultoria onde se possa tabular os
dados, realizar consultas e complementações das informações, bem como proceder a sua atualização, a ser
entregue na etapa 2 – Diagnóstico.

5.2.2.1

Caracterização Municipal

Inserção Regional
Neste aspecto é abordada a inserção micro e macro regional de Guarapuava, sua localização, área e distância
às principais cidades, com base em dados do Plano Diretor Municipal, Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE) e Departamento de Estradas e Rodagem (DER/PR). As informações serão espacializadas em
mapas e figuras (elaborados pela equipe de consultoria), assim como registro fotográfico, também realizado pela
consultoria.
Meio Físico-Ambiental
A caracterização do Meio Físico terá como referência, principalmente estudos já realizados sobre o município,
principalmente aqueles constantes do Plano Diretor Municipal, englobando as bacias e micro-bacias
hidrográficas. Serão identificadas e caracterizadas as seguintes condições:


Água - caracterização da macrodrenagem regional e municipal, mediante apresentação de mapa da
hidrografia municipal e suas compartimentações em sub-bacias hidrográficas. Destaque para as áreas
suscetíveis a enchentes nas áreas ocupadas ou passíveis de ocupação.



Solo e subsolo – será apresentada uma caracterização sucinta sobre a geologia e geomorfologia do
município com base em estudos já realizados (Plano Diretor Municipal). Ainda haverá destaque para as
declividades do município como um todo, inclusive com ilustrações elaboradas pela consultoria.



Vegetação – serão apresentadas as principais classificações vegetacionais do município como as
florestas e respectivos estágios de sucessão que compõe os sistemas: primário e secundário e
antrópico. Estes dados serão embasados por informações do IBGE e do Plano Diretor Municipal.
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Áreas de Preservação Permanente – será explicitado um breve descritivo sobre as áreas de
preservação permanente (APPs) e sua importância para a sustentabilidade ambiental, com base na Lei
Federal nº 4.771/65 que instituiu o Código Florestal. A consultoria irá elaborar e apresentar texto
analítico e figuras que demonstrem as ocupações nas APPs (integrantes do setor de interesse social),
com base em visitas in loco e análise de imagens do Google Earth (2008).

Meio Antrópico
Serão abordadas as principais características dos aspectos socioeconômicos do município de Guarapuava, tais
como:


Histórico de Ocupação – será descrito um breve histórico do município com base em registros do
próprio município, informações do site da Prefeitura, Plano Diretor Municipal e dados de literatura como
do livro O Paraná e seus Municípios (FERREIRA, 1996).



Demografia - serão abordados dados da evolução populacional de Guarapuava, tendo em vista a
dinâmica populacional através do levantamento de dados secundários dos setores censitários do IBGE
e da Prefeitura Municipal englobando séries históricas da população do município, porcentagem da
população rural e urbana e densidade demográfica.



Renda e Ocupação – com base no Caderno Estatístico do Município de Guarapuava de 2010 do
Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social (IPARDES), serão identificados a renda
e ocupação da população do município.



Zoneamento – será levantada a documentação referente ao zoneamento atual da sede urbana e
elencadas as zonas da sede urbana e distrito, as áreas que compõem o macrozoneamento municipal,
com base na Lei Municipal nº 024, de 30 de maio de 2008 e na Lei do Plano Diretor – Lei Municipal n°
016 de 04 de outubro de 2006.



Serviços e equipamentos comunitários – serão descritos os principais estabelecimentos comunitários
do município, em especial voltados à saúde e educação, com base nos levantamentos realizados para
o Plano Diretor Municipal e visitas in loco.



Infra-estrutura e saneamento – serão abordadas as principais características do Sistema Viário com
base na lei vigente, sistema de pavimentação das vias, rede de energia elétrica e iluminação pública,
assim como caracterização da drenagem, abastecimento de água, esgotamento sanitário e resíduos
sólidos com base em dados da SANEPAR e Plano Diretor Municipal.

5.2.2.2

Caracterização do Setor Habitacional de Interesse Social

Necessidades Habitacionais
Para caracterização das necessidades habitacionais a consultoria irá utilizar uma metodologia própria, que se
configura na elaboração de um questionário para realização de entrevistas.
ETAPA I – Proposta Metodológica – Versão Final
13

Plano Local de Habitação de Interesse Social - PLHIS
GUARAPUAVA - PR

As entrevistas terão como foco os líderes comunitários (associação de bairros) e indivíduos comuns integrantes
dos setores de interesse social a serem também delimitados. As entrevistas terão pré-agendamento antecipado
e maiores detalhes estão no item 6.1 Entrevistas Individuais. Terá por objetivo principal a identificação dos
atores sociais envolvidos e principalmente o perfil sócio-econômico da população de interesse social (objeto do
trabalho).
O foco das entrevistas se concentrará na caracterização do contingente populacional que demanda
investimentos habitacionais, em especial no que se refere à faixa de renda familiar; na composição familiar,
gênero, idade, nível de instrução, renda e composição do domicílio, ocupação principal e secundária dos
membros maiores de idade, grau de segurança das relações de trabalho e outras, com base nas determinações
do Caderno de Orientações da CEF (2008).
Após a realização das entrevistas a consultoria irá tabular os dados e confeccionar gráficos e tabelas, além de
registros fotográficos.
Outra metodologia será a identificação das áreas de ocupação irregular pública e privada (principalmente em
áreas de risco e em áreas de preservação ambiental), baseado em levantamentos de campo, informações
disponibilizadas pelo órgão municipal e demais órgãos pertinentes, verificando também as áreas passíveis de
regularização fundiária. Terá como resultados mapas temáticos e análises.

Déficit Habitacional
Serão apresentados, inicialmente, os conceitos de déficit habitacional e as metodologias de cálculo. Serão
utilizados dois métodos diferentes de cálculo para o Déficit Habitacional. Um deles será baseado em dados do
Censo Demográfico do IBGE (2000), atualizado para o presente ano, 2010, com cálculos de progressão
geométrica, considerando-se a taxa de crescimento populacional, com as principais variáveis: coabitação
familiar, domicílios improvisados, domicílios rústicos e domicílios alugados. O outro método será embasado no
programa desenvolvido pela Fundação João Pinheiro (FJP), Déficit Habitacional no Brasil – Municípios
Selecionados e Microrregiões Geográficas - lançado em abril de 2005 (que também utilizada “micro dados” do
Censo Demográfico de 2000), porém, existem dois focos para os resultados: o déficit quantitativo e o déficit
qualitativo, cuja descrição, variáveis e cálculos serão apresentados no documento do diagnóstico. Terá como
resultados gráficos, tabelas e análises. Além disso, será feita a complementação através do levantamento das
necessidades habitacionais, cuja metolodogia está descrita no item anterior.
Oferta Habitacional
Será caracterizada a oferta de moradias e solo urbanizado, para a população de baixa renda (interesse social). A
base das informações será a Prefeitura Municipal e a Companhia de Habitação do Paraná (COHAPAR), de
modo a explicitar as diferentes modalidades de construção ou reforma que contribuem para aumentar a oferta de
habitações de interesse social no município; identificação da produção de moradias realizada pela própria
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população, as condições de acesso às modalidades de intervenção e financiamento habitacional. Ainda,
baseado em informações disponibilizadas pelos órgãos citados, será identificado os empreendimentos
habitacionais de interesse social produzidos anualmente com a respectiva quantidade de unidades habitacionais.
As informações pertinentes serão espacializadas por meio de mapas temáticos, gráficos, tabelas e fotografias.
Identificação dos Setores de Interesse Social
Serão identificados os setores de interesse social do município de Guarapuava (objeto do PLHIS), os quais já
estão sendo identificados mediante visitas in loco da consultoria, informações da Prefeitura Municipal e imagens
do Google Earth (2008).
Os setores propostos serão objeto de oficina técnica para serem analisados e aprovados pela Equipe de
Coordenação e Apoio Municipal. Não obstante, serão identificados e caracterizados com maior detalhe e
mapeados de modo georreferenciado (cuja base cartográfica será a do Plano Diretor) no produto do diagnóstico.
Pode-se antever que alguns setores de interesse social serão contemplados, dentre os programas habitacionais,
apenas por melhorias na moradia como revestimentos (paredes, piso, forro e telhados), pinturas externas e
internas, outros setores por algumas realocações por se tratarem de área de risco ou estarem inseridas em Área
de Preservação Permanente (APP) e ainda, outros apenas regularização fundiária.
Uso e Ocupação do Solo, Equipamentos Comunitários e Infra-estrutura e saneamento
Serão abordados cada um dos temas acima, de modo a caracterizar sob esses aspectos, de modo exclusivo,
apenas os setores de interesse social, uma vez que para o município como um todo já há caracterizações no
Plano Diretor. Será feito uma análise das habitações que se encontram sem infra-estrutura ou infra-estrutura
precária, de acordo com informações disponibilizadas pelo órgão municipal. Serão confeccionados textos
analíticos, mapas temáticos, figuras, tabelas e gráficos.
Vazios Urbanos e Zonas Especiais de Interesse Social
Para a identificação dos vazios urbanos, o envolvimento dos diversos setores da prefeitura será fundamental,
principalmente quanto à identificação da titularidade dos lotes (públicos ou privados). Com base em informações
repassadas pelo órgão público estão previstos o mapeamento dos vazios urbanos com a identificação de sua
titularidade, obtendo também a oferta habitacional de interesse social.
Em reuniões e oficinas técnicas serão decididos e definidos quais vazios urbanos serão potenciais para
instalação de moradias e, portanto, passíveis de se tornarem Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS), com
regulamentações próprias, e ilustrados através de mapeamento.
A equipe de trabalho apontará e definirá os critérios para a implementação destas áreas, já que é previsto no
Plano Diretor, como um instrumento fundamental para a política da habitação de interesse social.
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Marcos regulatórios, condições institucionais e administrativas
Neste item serão identificados os marcos regulatórios e legais existentes e daqueles que necessitam ser
modificados ou elaborados, na perspectiva do direito à cidade e à moradia digna, em especial para a população
de baixa renda.
Outras informações diagnosticadas dizem respeito à estrutura administrativa do município, com enfoque para as
que têm relações diretas com o planejamento e controle do setor habitacional, analisando a capacidade de
aplicação dos recursos próprios para melhorias das condições habitacionais; identificando os recursos humanos
envolvidos diretamente no processo de gestão do território e equipamentos para realização de serviços
habitacionais de infra-estrutura urbana, e ainda, sistematizar o fluxo dos processos relacionados à gestão do
setor habitacional, de acordo com informações disponibilizadas pelo órgão municipal.
Programas e Ações Existentes
Este aspecto será embasado por dados a serem disponibilizados pela Prefeitura Municipal, acerca dos
programas habitacionais e ações existentes atualmente no município (área urbana e rural), financiados ou
executados diretamente pelas administrações locais, pelos demais entes federativos ou por agências bilaterais.
As informações obtidas serão sistematizadas com os respectivos dados quanto às famílias beneficiadas e a
previsão de novos atendimentos. Ainda, os programas voltados à Habitação de Interesse Social terão sua
efetividade analisada.
Identificação dos recursos para financiamento
Neste item serão identificadas as fontes de recursos existentes e potenciais para financiamento do setor
habitacional, os agentes envolvidos e as responsabilidades de cada um, assim como, analisados os critérios,
limites, exigências e adequação dos programas de financiamento ou repasse de recursos não-onerosos para
área habitacional e comparação com as diferentes necessidades habitacionais identificadas no Município.
No mês de maio e junho estão previstas realizações de oficinas técnicas e o Seminário de Divulgação dos dados
coletados referentes ao Diagnóstico do Setor Habitacional visando sua consolidação para a formulação da
versão final. Os segmentos a serem reunidos nestes eventos deverão contar com a equipe de coordenação e
apoio, empreendedores imobiliários, representação de associações, concessionárias de serviços públicos e
entidades de classe, além da população nos seminários. Ainda serão realizadas as entrevistas individuais
detalhadas no item 6.1- Entrevistas Individuais. O intuito principal é o processo participativo (leitura comunitária)
para que seja absorvido da população participante os pontos fracos e suas potencialidades do setor habitacional.
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5.3

ETAPA 3 – Estratégias de Ação

Após a elaboração do diagnóstico, é previsto a realização de oficina para a definição das Estratégias de Ação,
que são o cerne do Plano Local de Habitação de Interesse Social (PLHIS), cujas estratégias propostas terão a
intenção de efetivar a política pública de direito e acesso à habitação de interesse social. Conterá no mínimo os
seguintes itens:


Diretrizes: configuram as orientações gerais e específicas que devem nortear a elaboração do PLHIS,
levando-se em conta a Política Nacional e Habitação, a Política Habitacional Local, o Plano Diretor
Participativo, os eixos de desenvolvimento pertinentes e os princípios democráticos de participação social;



Objetivos, Metas e Indicadores: a serem definidos com base no diagnóstico elaborado e nos princípios e
diretrizes estabelecidos, metas realísticas e indicadores que sejam de fácil compreensão e que reflitam as
aspirações da sociedade;



Linhas Programáticas: a serem elaboradas a partir da identificação das necessidades habitacionais e dos
objetivos e metas definidos;



Fontes de Recursos: identificação de fontes existentes e potenciais;



Plano de Ação: a ser elaborado com o intuito de enfrentar os principais problemas relacionados à
Habitação de Interesse Social.

No mês de julho, pretende-se realizar a quinta Oficina Técnica, para a discussão sobre a Estratégia de Ação e
formulação do volume Preliminar. A última oficina visa à consolidação da Etapa 3 e formulação da versão final.
Nesta oportunidade, pretende-se chegar a um consenso e tentar enquadrar cada morador ou grupo de
moradores, tendo em vista as necessidades habitacionais identificadas, nos diversos programas que serão
propostos.
Após a oficina, para a homologação da proposta, será realizada a Conferência, que está descrita mais adiante.
Os produtos dessa etapa serão gráficos, quadros e tabelas, com algumas figuras esquemáticas de fácil
visualização para facilitar o entendimento do tema.

5.4

Mapeamento das Atividades

Este item busca demonstrar de forma sucinta o mapeamento de todas as atividades a serem realizadas ao longo
do processo de elaboração do PLHIS e seus respectivos resultados / produtos, para que dessa forma a Equipe
de Coordenação e Apoio Municipal possam realizar o acompanhamento.
Destaca-se que caberá a Equipe de Coordenação encaminhar os produtos revisados à REDUR/CV para análise
e também aprovação.
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ETAPA 2 – DIAGNÓSTICO

ETAPA 1 – PROPOSTA METODOLÓGICA

ETAPAS

ATIVIDADES

RESULTADOS / PRODUTOS

RESPONSABILIDADES

1ª Oficina técnica municipal

Relatório

Consultoria

Constituição da Equipe de
Coordenação e de Apoio
Municipal

Decreto de criação da Equipe

Prefeitura Municipal

Elaboração da Proposta
Metodológica Preliminar

Produto 1 Preliminar

Consultoria

Análise da Equipe de
Coordenação e Apoio
Municipal

Parecer do Produto 1 Preliminar e
repasse deste à consultoria

Prefeitura Municipal

2ª Oficina técnica municipal

Discussão e aprovação do Produto
1 Preliminar

Consultoria

1º Seminário - Lançamento do
PLHIS

Relatório

Consultoria com
colaboração da Prefeitura
Municipal

Elaboração da Proposta
Metodológica Revisada

Produto 1 Revisado

Consultoria

Encaminhamento pela Equipe
de Coordenação do Produto
01 Revisado à REDUR/CV

Produto 1 FINAL

Prefeitura Municipal

Levantamento de dados
(existente e a serem
elaborados)
Mapeamentos
Visita a campo

Fotografias, pesquisas, análises

Consultoria

Entrevistas com os líderes
comunitários e entrevistas
individuais com segmentos
afins (AEAG, empreendedores
imobiliários, concessionários,
entidades de classe)

Aplicação dos questionários

Consultoria

3ª Oficina técnica municipal

Discussão de temas do diagnóstico
e dinâmica de grupo

Consultoria

Elaboração do Diagnóstico
Preliminar

Produto 2 Preliminar

Consultoria

Análise da Equipe de
Coordenação e Apoio
Municipal

Parecer do Produto 2 Preliminar e
repasse deste à consultoria

Consultoria

4ª Oficina técnica municipal

Discussão e aprovação do Produto
2 Preliminar

Consultoria

2º Seminário - Divulgação

Relatório

Consultoria com
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ETAPAS

ATIVIDADES

RESULTADOS / PRODUTOS

RESPONSABILIDADES

ETAPA 3 – ESTRATÉGIAS DE AÇÃO

colaboração da Prefeitura
Municipal
Elaboração do Diagnóstico
Revisado

Produto 2 Revisado

Consultoria

Encaminhamento pela Equipe
de Coordenação do Produto
02 Revisado à REDUR/CV

Produto 2 FINAL

Prefeitura Municipal

Visita a campo

Fotografias, pesquisas, análises

Consultoria

Entrevistas com os líderes
comunitários sobre estratégias
de ação

Aplicação dos questionários

Consultoria

5ª Oficina técnica municipal

Discussão de temas das
estratégias de ação e dinâmica de
grupo

Consultoria

Elaboração das Estratégias de
Ação Preliminar

Produto 3 Preliminar

Consultoria

Análise da Equipe de
Coordenação e Apoio
Municipal

Parecer do Produto 3 Preliminar e
repasse deste à consultoria

Prefeitura Municipal

6ª Oficina técnica municipal

Discussão e aprovação do Produto
3 Preliminar

Consultoria

3º Seminário - CONFERÊNCIA Relatório

Consultoria com
colaboração da Prefeitura
Municipal

Elaboração das Estratégias de
Ação Revisadas

Produto 3 Revisado

Consultoria

Encaminhamento pela Equipe
de Coordenação do Produto
03 Revisado à REDUR/CV

Produto 3 FINAL

Prefeitura Municipal

QUADRO 1: MAPEAMENTO DAS ATIVIDADES DO PLHIS
Fonte: ECOTÉCNICA, 2010
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6 ESTRATÉGIA PARTICIPATIVA

Uma das principais diretrizes a ser considerada na elaboração do PLHIS é a da gestão democrática com a
participação dos diferentes segmentos da sociedade, que configuram a leitura comunitária, possibilitando
controle social e transparência nas decisões e procedimentos. Sua construção deve ser uma atividade
participativa devendo contar com a colaboração de representantes de todos os setores envolvidos na dinâmica
habitacional do município, tais como: setores públicos, privados, técnicos, entidades associativas (em especial
associações de moradores), sindicais e acadêmicas, destacando-se a Resolução nº 25 do Conselho das
Cidades sobre participação popular (CEF, 2008).
As formas de participação são: entrevistas individuais; oficinas técnicas, seminário (audiências públicas),
conferência, conforme previsão no cronograma físico-financeiro e descrição abaixo.

6.1

Entrevistas Individuais

As entrevistas individuais deverão ser feitas com pessoas representativas da comunidade, isto é, lideranças
significativas e que representem os diversos seguimentos da sociedade, tais como: movimentos sociais
pertinentes ao tema habitacional; associação de moradores e/ou bairros; mercado imobiliário, conselhos
pertinentes, dentre outros.
O objetivo das entrevistas é extrair da sociedade a sua visão da problemática habitacional, além de subsidiar
algumas caracterizações do diagnóstico para qualificar, validar e/ou rever a leitura puramente técnica.
Para este trabalho foi disponibilizado pela Prefeitura Municipal a relação das associações de moradores
existentes no município que representam a sociedade civil organizada. São reconhecidas 39 associações,
elencadas no Quadro 2, abaixo, e cada um dos líderes dessas associações será objeto das entrevistas, além
dos diversos segmentos da sociedade tais como: movimentos sociais vinculados à reforma urbana e luta pela
moradia, do setor produtivo e construtivo habitacional, mercado imobiliário, associação de moradores e/ou de
bairros, conselho regional de arquitetura e urbanismo; agricultura familiar e/ou pequenos agricultores,
assentados da reforma agrária e crédito fundiário, entre outros. Para tanto, a consultoria está elaborando um
modelo de questionário, no sentido de possibilitar o traçado do perfil sócio-econômico das comunidades
representadas.
Além das entrevistas com os líderes comunitários, propõe-se a aplicação de mais alguns questionários
individuais com as comunidades de interesse social, mais representativas, que muito provavelmente serão foco
de ações prioritárias, cujo questionário, elaborado pela consultoria, encontra-se no ANEXO 3, e é um pouco mais
específico com relação à moradia do entrevistado.
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Ressalta-se que o resultado das entrevistas, tanto dos líderes comunitários quanto individuais, será compilado e
sistematizado em gráficos, quadros e tabelas, de forma a subsidiar encaminhamentos para as versões
consolidadas dos documentos.
ASSOCIAÇÃO DE MORADORES
UGAM – UNIÃO GUARAPUAVANA DAS ASSOCIAÇÕES ASSOCIAÇÃO DE MORADORES JARDIM MORIÁ
DE MORADORES
ASSOCIAÇÃO DE MORADORES VILA SANTANA

ASSOCIAÇÃO DE MORADORES BATEL

ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DA PALMEIRINHA

ASSOCIAÇÃO
XARQUINHO

ASSOCIAÇÃO DE MORADORES JARDIM ARAUCARIA

ASSOCIAÇÃO DE MORADORES TUPINAMBÁ

ASSOCIAÇÃO DE MORADORES SANTA CRUZ

ASSOCIAÇÃO DE MORADORES VILA PAZ E BEM

ASSOCIAÇÃO DE MORADORES JARDIM CALIFORNIA

ASSOCIAÇÃO DE MORADORES TANCREDO NEVES

ASSOCIAÇÃO DE MORADORES GUARÁ

ASSOCIAÇÃO DE MORADORES NÚCLEO ODILON
TOLEDO

ASSOCIAÇÃO DE MORADORES MANSUETO

ASSOCIAÇÃO DE MORADORES ROCHA LOURES

ASSOCIAÇÃO DE MORADORES AIRTON SENA

ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA JOÃO PAULO II – VILA
SÃO LUIZ

ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA BOQUEIRÃO

ASSOCIAÇÃO DE MORADORES VILA CONCÓRDIA I

ASSOCIAÇÃO NÚCLEO DANIEL MANSANI
ASSOCIAÇÃO DE MORADORES NÚCLEO MORADA /
LOTEAMENTO 2000

ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DA VILA MATTOS LEÃO

ASSOCIAÇÃO DE MORADORES MANSUETO

ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DA VILA JORDÃO

SOCIEDADE DOS AMIGOS DO NÚCLEO CRISTO REI –
SANCREI

ASSOCIAÇÃO DE MORADORES ROUXINOL

ASSOCIAÇÃO DE MORADORES
ARVORES E VILA BOM JARDIM

ASSOCIAÇÃO DE MORADORES ADÃO KAMINSKI

PARQUE

DAS

DE

MORADORES

INDUSTRIAL

ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA JARDIM ESPERANÇA

ASSOCIAÇÃO DE MORADORES JARDIM CARVALHO II

ASSOCIAÇÃO DE MORADORES MORRO ALTO

ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO NÚCLEO GUAIRA

ASSOCIAÇÃO DE MORADORES LAGOA DOURADA

ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO CENTRO DA
CIDADE

ASSOCIAÇÃO DE MORADORES BAIRRO PRIMAVERA
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA VILA OPERÁRIA

ASSOCIAÇÃO DE MORADORES SÃO VICENTE
ASSOCIAÇÃO DE MORADORES ENTRE RIOS

ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS E MORADORES DO NÚCLEO
JARDIM RECANTO FELIZ
QUADRO 2: ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DE GUARAPUAVA
Fonte: ECOTÉCNICA, 2010
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6.2

Oficinas Técnicas

Durante a fase de elaboração do PLHIS serão realizadas 06 oficinas técnicas, (02 em cada etapa), havendo
possibilidade de ocorrerem mais caso necessário, para acompanhamento e discussão de cada etapa
componente do Plano. A condução e preparo das oficinas técnicas será de responsabilidade da consultoria, a
qual fará uso de recursos multimídia (data show) e o preparo das apresentações dos slides e do material de
apoio (quando for o caso). Para tanto, deverá contar com apoio da Equipe de Coordenação para o convite aos
participantes nas datas definidas, disponibilização de local (sala de reuniões) e material de divulgação.
Deverão participar Equipe de Consultoria, Equipe de Coordenação, Equipe de Apoio Municipal e Núcleo de
Acompanhamento, conforme datas e objetivos explicitados no quadro abaixo. Os participantes receberão
antecipadamente a pauta do conteúdo a ser discutido na respectiva oficina.
Cabe enfatizar que as oficinas serão sempre realizadas posteriormente às entregas dos produtos preliminares
para discussão e debate de alternativas, bem como inclusão de novas informações, se necessário e início de
discussão da etapa imediatamente subseqüente, conforme detalhado no Quadro 3, na sequência.
Como produto das oficinas de trabalho haverá melhor entendimento da problemática em pauta e dos interesses
dos grupos envolvidos, assim como de suas principais necessidades. Os resultados das oficinas serão
traduzidos em um relatório e servirão de subsídios para as audiências públicas.
O Quadro 3 apresentado no item 6.4- Conferência Municipal da Habitação de Interesse Social demonstra as
datas prováveis para as oficinas e objetivos/resultados. Os locais de realização serão discutidos
antecipadamente com a equipe de coordenação..
Quanto à realização das oficinas, destaca-se que a primeira já foi realizada no dia 02 de março, cujo registro
fotográfico e lista de presença se encontram no Quadro 3.
Para a 3ª e 5ª oficinas os participantes serão divididos em grupos de 05 pessoas para a realização de uma
dinâmica de grupo. Cada grupo será incitado a escrever as deficiências e potencialidades da situação
habitacional de cada setor de interesse social do município (3ª oficina) e sobre os prováveis programas e
estratégias de ação que Guarapuava deverá adotar para sanar os problemas relacionados à questão
habitacional (5ª oficina). Um representante de cada grupo será escolhido para ler o que o grupo identificou e os
dados serão sistematizados em um quadro geral pela consultoria. Serão utilizadas para esta atividade cartolinas
e canetinhas.

6.3

Seminários

O primeiro Seminário configura-se no lançamento do processo de elaboração do PLHIS para que toda a
população de Guarapuava tome conhecimento de seu início e de como será o processo e cronograma.
O Seminário de Lançamento foi realizado no dia 30 de março. Este foi a primeira forma de participação da
população. Seu objetivo é o nivelamento das informações, multiplicação de conceitos e valores sobre a
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moradia; lançamento do processo de Elaboração da Política Municipal de Habitação de Interesse Social e seus
instrumentos. Ainda, nessa ocasião será formalizado o Núcleo de Acompanhamento do PLHIS.
Na seqüência dos trabalhos será realizado o Seminário de Divulgação dos Dados Coletados, com previsão
para o final do mês de junho. O conteúdo refere-se à apresentação dos dados obtidos no diagnóstico (leitura
técnica e comunitária por meio das entrevistas) e demais discussões técnicas, quanto aos problemas e
potencialidades encontrados.
Para os seminários serão convidados representantes da sociedade civil organizada, da população em geral, dos
segmentos econômicos, além de representantes do governo e técnicos dos setores correlatos ao planejamento
da Prefeitura. Durante o evento os participantes poderão se pronunciar ao término da palestra por meio do
microfone, oralmente ou de forma escrita, por meio de plaquetas que serão distribuídas pela consultoria. A
divulgação será feita pelos meios de comunicação locais, como: jornal de maior circulação local, rádios,
cartazes, outdoors, site da Prefeitura na internet, entre outros tipos de mídia.
O documento referente ao seminário será disponibilizado na Prefeitura Municipal antecipadamente para que a
população possa se inteirar sobre o seu conteúdo, sendo livre o acesso a qualquer interessado.
Ao término de cada seminário será produzido um relatório contendo ata, listas de presença, registro fotográfico e
filmagem.

6.4

Conferência Municipal da Habitação de Interesse Social

A Conferência é o momento de fechamento do processo de elaboração do PLHIS, onde serão apresentadas as
estratégias de ação para a configuração do Plano Local de Habitação de Interesse Social, o Plano propriamente
dito, a Minuta de Anteprojeto de Lei de Criação do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social (FMHIS) e
do Conselho Gestor do FMHIS, caso sejam sugeridas alterações às leis existentes.
Está prevista para ocorrer no mês de novembro (cujo adiamento se deve em função do período eleitoral), com a
utilização de recurso multimídia (data show) e a participação de toda a sociedade para os ajustes finais do
Plano, sendo que no término da conferência haverá um momento para apreciação e aprovação. Este momento
poderá ser realizado através de votação por aclamação, ou por distribuição de questionário de conteúdo
avaliativo.
Cabe destacar que antecipadamente a população será avisada sobre a Conferência e seu conteúdo mínimo, aos
moldes do seminário descrito acima. Durante a Conferência os convidados receberão folders explicativos com o
resumo final das propostas.
O quadro a seguir demonstra as datas prováveis para as oficinas, seminários e conferência municipal e seus
objetivos/resultados. Os locais de realização serão discutidos antecipadamente com a equipe de coordenação.
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REUNIÕES
1ª Oficina Técnica

DATA *
02 de março 2010

Explicação geral para o início dos trabalhos e articulação
para formação da Equipe de Coordenação e de Apoio
Municipal

29 de março 2010

Discussão sobre a proposta metodológica preliminar
entregue visando sua consolidação para a formulação
da versão final e início de discussão do diagnóstico
(definição dos setores de interesse social)

Etapa 2

Etapa 1

(já realizada)
2ª Oficina Técnica

OBJETIVOS

Seminário
de 30 de março de 2010
Lançamento do PLHIS

Apresentação do Seminário de Lançamento do PLHIS,
com explanação do processo de elaboração do Plano.

3ª Oficina Técnica

04 de maio 2010

Apresentação de alguns temas do Diagnóstico, das
entrevistas e realização de dinâmica de grupo

4ª Oficina Técnica

29 de junho 2010

Discussão sobre o Diagnóstico preliminar entregue
visando sua consolidação para a formulação da versão
final. Início de discussão sobre os Programas.

de 29 de junho 2010

Realização de Seminário de Divulgação dos dados
coletados na etapa do diagnóstico do PLHIS.

5ª Oficina Técnica

29 de julho 2010

Apresentação das estratégias de ação e programas
habitacionais e dinâmica de grupo.

6ª Oficina Técnica

17 de novembro 2010 Discussão sobre as Estratégias de Ação preliminar
**
entregue visando sua consolidação para a formulação
da versão final.

Etapa 3

Seminário
Divulgação

Conferência Municipal 17 de novembro 2010 Apresentação em conferência do fechamento do
da
Habitação
de **
processo de elaboração do PLHIS, explanação do Plano
Interesse Social
propriamente dito, a Minuta de anteprojeto de lei de
Criação do Fundo Municipal de Habitação de Interesse
Social (FMHIS) e do Conselho Gestor do FMHIS.
QUADRO 3: CRONOGRAMA E CONTEÚDO DAS OFICINAS TÉCNICAS, SEMINÁRIOS E CONFERÊNCIA MUNICIPAL
Fonte: ECOTÉCNICA, 2010

* As datas de realização das oficinas são previstas, mas necessitarão da disponibilidade das equipes envolvidas.
** Em virtude do período eleitoral haverá uma interrupção no processo participativo nos meses de agosto, setembro e outubro.
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7 FORMAS DE DAR PUBLICIDADE

O PLHIS deve ser dotado de mecanismos eficientes que lhe promovam publicidade, ou seja, que toda a
população de Guarapuava-PR tome conhecimento das etapas e eventos que estejam ocorrendo acerca do
Plano Local de Habitação de Interesse Social, destacando-se os Seminários e a Conferência.
O ato de publicidade se dará por meio de canais de comunicação de massa como jornais locais de maior
circulação, bem como através cartazes, outdoors e site da Prefeitura, além de publicidade nas escolas e
demais eventos do município, e ainda através da entrega de convites.
Todos os documentos referentes ao PLHIS estarão disponíveis na Prefeitura Municipal de Guarapuava,
especialmente quando da realização das Audiências Públicas, e de forma digital no site da Prefeitura (sendo a
manutenção deste a cargo da própria Prefeitura).
Para questões específicas referentes ao PLHIS, os canais de comunicação da consultoria são: Vanessa
Fernandes ou Letícia Cardon e da prefeitura municipal o Coordenador geral, Secretário Municipal de Habitação,
Sr. Francisco Carlos Andriata.
A Consultoria divulgará amplamente com antecedência mínima de 15 dias a publicação do edital de convocação
de realização dos eventos públicos como o seminário e conferência, além dos cartazes, outdoors e site oficial.
O período previsto para a realização do seminário e conferência consta do cronograma físico-financeiro a seguir,
cujas datas pré-definidas serão ratificadas pela Prefeitura Municipal. Cabe enfatizar que deverão ser convidados
representantes da sociedade organizada, da população em geral, dos segmentos econômicos, além de
representantes do governo e técnicos dos setores correlatos ao planejamento da Prefeitura.

7.1

Convites

Antes da cada evento (seminário e conferência), serão distribuídos convites para as principais lideranças
comunitárias e todos os segmentos do município, como entidades de classe, associação comercial, sindicatos,
concessionárias de serviços públicos, entidades filantrópicas e de assistência social, ONGs, REDUR/CV, defesa
civil, dentre outros. O modelo do convite consta da Figura 3 abaixo, elaborada pela consultoria e a distribuição
será realizada pela consultoria em parceria com a Prefeitura Municipal (Secretaria de Comunicação), de acordo
com o Quadro 4.

ETAPA I – Proposta Metodológica – Versão Final
25

Plano Local de Habitação de Interesse Social - PLHIS
GUARAPUAVA - PR

FIGURA 5: MODELO DO CONVITE PARA AVISO DOS EVENTOS PÚBLICOS COMO SEMINÁRIOS E CONFERÊNCIA
Fonte: ECOTÉCNICA, 2010

7.2

Cartaz

Da mesma forma que para os convites a consultoria elaborou um modelo de cartaz (Figura 6, já aprovado pela
equipe de comunicação da Prefeitura), em formato A3, para convocação da comunidade em participar dos
seminários e conferência do PLHIS. Deverão ser reproduzidos 350 cartazes pela cidade com a colaboração da
Secretaria de Educação (escolas), Secretaria de Saúde (postos e unidades de saúde), Secretaria de Assistência
Social (CRAS) e demais locais de fácil visualização da comunidade de interesse social, como terminais e pontos
de ônibus (Quadro 4).

FIGURA 6: MODELO CARTAZ PARA AVISO DOS EVENTOS PÚBLICOS COMO SEMINÁRIOS E CONFERÊNCIA
Fonte: ECOTÉCNICA, 2010
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7.3

Outdoor

Outra forma de publicidade de evento são os outdoors, também elaborados pela consultoria conforme Figura 7,
pré-aprovado pela equipe de Comunicação da Prefeitura, porém, passível ainda de ajustes para os próximos
eventos. Para o Seminário de Lançamento do PLHIS, teve-se a divulgação através do modelo apresentado.
De acordo com o Termo de Referência foi estabelecida a necessidade de confecção de 02 outdoors e assim, em
parceria com a equipe de Comunicação e Urbanismo da Prefeitura foram definidos 02 pontos estratégicos de
fácil visualização da comunidade de interesse social, que serão aprovados pela equipe de coordenação quando
da sua implantação.

FIGURA 7: MODELO DO OUTDOOR PARA AVISO DOS EVENTOS PÚBLICOS COMO SEMINÁRIOS E CONFERÊNCIA
Fonte: ECOTÉCNICA, 2010

Também haverá publicação em jornal, rádios locais e site oficial da Prefeitura.
O Quadro 4, abaixo especifica as formas de publicidade do PLHIS de Guarapuava, as responsabilidades da
consultoria e parceria e colaboração da Prefeitura Municipal, em especial da Secretaria de Comunicação.
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Mecanismos de
publicidade do
PLHIS

Descrição

Responsabilidade

 Elaboração e impressão de convites.

 Consultoria
Prefeitura)

(Aprovação

da

 Distribuição de convites aos líderes  Consultoria (Apoio da Prefeitura)
comunitários
CONVITES

 Distribuição de convites a todos os  Consultoria (Apoio da Prefeitura)
segmentos
municipais
(secretarias
municipais,
entidades
de
classe,
associação
comercial,
sindicatos,
concessionárias de serviços públicos,
entidades filantrópicas e de assistência
social, ONGs, REDUR/CV, etc), com a
colaboração
da
Secretaria
de
Comunicação.
 Elaboração da arte

 Consultoria

 Impressão de 350 cartazes para cada uma  Consultoria
das fases
 Aprovação da arte pela Comunicação
CARTAZES

 Prefeitura
(Secretaria
Comunicação)

 Afixação dos 350 cartazes, com auxílio da  Consultoria
Secretaria de Saúde (postos de saúde) e
Prefeitura
Promoção Social (CRAS, pontos de
ônibus, etc), locais de comércio, igrejas,
sedes de associações, entre outros.

OUTDOORS

com

 Elaboração da arte do outdoor

 Consultoria
Prefeitura)

(Aprovação

 Aprovação da arte pela Comunicação

 Prefeitura
(Secretaria
Comunicação)

 Impressão de 02 outdoors e veiculação  Prefeitura Municipal **
para cada uma das fases.
 Definição de 02 pontos estratégicos,  Prefeitura Municipal
dentre aqueles já utilizados pela
Prefeitura, com a colaboração da
Comunicação
 Envio do texto do edital de publicação dos  Consultoria
Seminários e Conferência

Publicação em
JORNAL

Reportagem

auxilio

 Publicação no jornal Diário Oficial  Prefeitura Municipal **
Municipal e Diário de Guarapuava com a
colaboração
da
Secretaria
de
Comunicação e Administração
 Elaboração do release

 Prefeitura Municipal**

ETAPA I – Proposta Metodológica – Versão Final
28

de
da

da
de

Plano Local de Habitação de Interesse Social - PLHIS
GUARAPUAVA - PR

JORNAL

RÁDIO *

SITE

 Publicação no jornal Diário Oficial  Prefeitura Municipal **
Municipal com a colaboração da
Secretaria de Comunicação
 Elaboração da vinheta de chamamento da  Consultoria
comunidade
para
participar
dos
Seminários e Conferência
 Inserção nas rádios (Cacique AM e 92 FM) *

 Consultoria com apoio
Prefeitura Municipal **

 Elaboração do release

 Prefeitura
Consultoria)

 Inserção no site oficial pela Secretaria de  Prefeitura Municipal
Comunicação

QUADRO 4: ESPECIFICAÇÃO DAS FORMAS DE PUBLICIDADE DO PLANO
Fonte: ECOTÉCNICA, 2010

* As rádios Cacique AM e 92 FM são aquelas que a Prefeitura já tem convênio.
** Conforme acordado em reunião técnica entre a Prefeitura e a Consultoria.
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8 CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
O prazo previsto para a realização dos trabalhos, iniciado no final do mês de março de 2010 é de 180 dias (6
meses), conforme cronograma físico-financeiro abaixo, cujo término previsto é o mês de setembro. Tendo em
vista a necessidade de realização de eventos públicos no segundo semestre e o período eleitoral, o último
evento que é a conferência ao invés de se realizar em setembro será transferido para o mês de novembro,
conforme já acordado com a Prefeitura Municipal.
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9 PRODUTOS

Cada uma das etapas descritas nesta proposta metodológica serão entregues em duas vias impressas em papel
formato A4 e duas vias em meio digital (CD-ROM). Um dos jogos deverá sempre ser encaminhado à supervisão
da REDUR/CV.
Primeiramente a consultoria enviará apenas uma via preliminar para apreciação da Prefeitura e após sua revisão
será encaminhada a via da REDUR/CV. Todos os arquivos digitais ao longo das etapas de elaboração do PLHIS
serão encaminhados em formato PDF, apenas ao final, com sua aprovação serão encaminhadas as versões nos
softwares utilizados, compatíveis com os da Prefeitura Municipal, contendo textos e o material gráfico ilustrativo
necessário à sua compreensão, divulgação e futura implantação.
Cada uma das etapas será concluída com a apresentação de um relatório, compilados todos os conteúdos, além
dos materiais que comprovem a participação da sociedade civil. Os relatórios serão apresentados em forma de
texto, podendo incluir gráficos e/ ou mapas.
Produtos a serem entregues:


ETAPA 1 - Proposta Metodológica (versão preliminar e final);
Documento comprobatório de capacitação da equipe – oficinas e seminário (listas de presença,
material de apoio utilizado, atas, registro fotográfico);



ETAPA 2 - Diagnóstico do Setor Habitacional (versão preliminar e final);
Documento comprobatório de capacitação da equipe – oficinas e seminário (listas de presença,
material de apoio utilizado, atas, registro fotográfico);



ETAPA 3 – Estratégias de Ação (versão preliminar e final);



Documento comprobatório de capacitação da equipe – oficinas e conferência (listas de presença,
material de apoio utilizado, atas, registro fotográfico);



Plano Local de Habitação de Interesse Social (versão final).
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10 RELATÓRIO
A seguir apresenta-se o relatório das oficinas/seminários realizados nesta fase do PLHIS, o qual objetiva relatar
as visitas, reuniões técnicas, oficinas e seminário, sendo que cada evento obteve-se a participação comunitária,
dos técnicos da prefeitura e da consultoria.
Ressalta-se que para a realização de cada evento utilizou-se como embasamento técnico e teórico o Termo de
Referência, anexo ao contrato n° 021/2010 firmado entre a Prefeitura de Guarapuava e a Consultoria, o Manual
de Contratação e Execução do Ministério das Cidades e o Caderno de Orientações para Elaboração de
Metodologia de Plano Local de Habitação de Interesse Social (PLHIS) da Caixa Econômica Federal.

10.1 Oficinas Técnicas
10.1.1 Primeira Oficina Técnica
No dia 02 de março de 2010, no gabinete do Secretário de Habitação Municipal, ocorreu a 1ª oficina técnica com
a presença da equipe de coordenação e apoio municipal e a equipe contratada do PLHIS, para dispor sobre o
conteúdo dos produtos que compõe o Plano, a composição das equipes de trabalho municipal e o cronograma
para realização do PLHIS.
Nas figuras abaixo se apresenta registros fotográficos e no ANEXO 4 a lista de presença dos participantes deste
evento.

FIGURA 8: VISTA DA 1ª OFICINA TÉCNICA DO PLHIS

FIGURA 9: VISTA DA 1ª OFICINA TÉCNICA DO PLHIS

Fonte: ECOTÉCNICA, 2010

Fonte: ECOTÉCNICA, 2010
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FIGURA 10: VISTA DA 1ª OFICINA TÉCNICA DO PLHIS
Fonte: ECOTÉCNICA, 2010

10.1.2 Segunda Oficina Técnica
Realizou-se a segunda oficina Técnica no dia 29 de março de 2010, às 10h00min com a equipe de Coordenação
Municipal e de Apoio Municipal, como mostra as figuras a seguir.
O objetivo da oficina foi verificar a pauta a ser apresentada no Seminário de Lançamento do PLHIS, realizado no
dia 30 de março, e posteriormente a explanação na forma de se dar publicidade no processo do PLHIS,
enfocando as responsabilidades da equipe contratada e a colaboração da Prefeitura Municipal. O ANEXO 5
mostra a lista de presença dos participantes na oficina.

FIGURA 11: VISTA DA 2ª OFICINA TÉCNICA DO PLHIS

FIGURA 12: VISTA DA 2ª OFICINA TÉCNICA DO PLHIS

Fonte: ECOTÉCNICA, 2010

Fonte: ECOTÉCNICA, 2010
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10.2 Seminários
10.2.1

Seminário de Lançamento do PLHIS

No dia 30 de março de 2010, às dezenove horas, no Salão Nobre da Faculdade Campo Real foi realizado o
Primeiro Seminário de Lançamento do Plano Local de Habitação de Interesse Social (PLHIS) de Guarapuava,
com os técnicos da Prefeitura Municipal, da consultoria e população em geral.
Estava presente, conforme lista de presença no ANEXO 6, integrantes da Prefeitura Municipal, assim como
representantes da comunidade civil e os membros da equipe de consultoria: arquiteta Sandra Mayumi
Nakamura, arquiteta Vanessa Boscaro Fernandes, arquiteta Letícia S. C. de Oliveira e o arquiteto Walter
Gustavo Linzmayer (responsável pela palestra), totalizando 158 participantes.
As fotos abaixo ilustram a realização do evento.

FIGURA 13: VISTAS DOS PARTICIPANTES DO SEMINÁRIO DE LANÇAMENTO DO PLHIS
Fonte: ECOTÉCNICA, 2010

Este primeiro seminário de lançamento teve como objetivo dar início ao trabalho, além de explicar a
conceituação do PLHIS aos técnicos municipais, representantes civis presentes e a população em geral, dar as
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diretrizes gerais a serem seguidas para melhor desenvolvimento das atividades, a metodologia adotada para a
elaboração do diagnóstico e demais etapas seguintes do plano, bem como a definição dos setores de interesse
social e o cronograma de todo o processo de elaboração.
A consultora apresentou a importância da elaboração do PLHIS, com auxílio de recurso multimídia, procurando
dar o embasamento técnico à equipe da prefeitura e demais presentes sobre a explanação das etapas da
elaboração do Plano e seus respectivos conteúdos e atividades. Além disso, foram citados exemplos de
programas existentes na esfera governamental voltados para a habitação que poderão fazer parte do PLHIS do
município. A definição e formalização, por meio de decreto ou portaria, da equipe do núcleo de
acompanhamento do PLHIS foram ressaltadas ao se falar dos atores que fazem parte do Conselho do Plano
Diretor Urbano de Guarapuava – CONPLUG, cujos membros se constituirão no Núcleo de Acompanhamento,
ademais foi dado abertura para os presentes se manifestarem caso quisessem fazer parte desta equipe.
Além disso, na segunda parte do evento foi dada abertura para a platéia se manifestar quanto ao processo de
construção do PLHIS, sanar dúvidas e responder questionamentos, sendo que para tal foram distribuídos
panfletos para que os interessados pudessem estar registrando e entregue ao palestrante para posteriormente
responder a platéia, conforme ilustra o anexo 7. Também houve questionamentos feitos oralmente. A Ata do
Seminário de Lançamento encontra-se no anexo 8.
A forma de divulgação deste evento se deu através da afixação de aproximadamente 200 cartazes em diversos
estabelecimentos (escolas, unidades de saúde, prefeitura, igrejas, CRAS, locais de comércio, entre outros)
abrangendo o município como um todo, ou seja, na área urbana e rural; apresentação de dois outdoors
conforme modelo aprovado pela equipe da Prefeitura em dois pontos estratégicos, conforme ilustra o ANEXO
10; convites dirigidos aos atores sociais no município; além da apresentação de vinhetas nas rádios Cacique AM
e 92 FM para chamamento da comunidade para participar do Seminário.
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ANEXOS
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ANEXO 1: DECRETO MUNICIPAL N° 2063/2010 – COMPOSIÇÃO DE EQUIPE DE COORDENAÇÃO
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ANEXO 2: DECRETO MUNICIPAL N° 2062/2010 – COMPOSIÇÃO DE EQUIPE DE APOIO MUNICIPAL
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ANEXO 3: MODELO DE QUESTIONÁRIO PARA AS ENTREVISTAS INDIVIDUAIS
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ANEXO 4: LISTA DE PRESENÇA DA 1ª OFICINA TÉCNICA
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ANEXO 5: LISTA DE PRESENÇA DA 2ª OFICINA TÉCNICA
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ANEXO 6: LISTA DE PRESENÇA DO SEMINÁRIO DE LANÇAMENTO DO PLHIS
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ANEXO 7: REGISTRO DE QUESTIONAMENTOS FEITOS NO SEMINÁRIO DE LANÇAMENTO DO PLHIS
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ANEXO 8: ATA DO SEMINÁRIO DE LANÇAMENTO DO PLHIS
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ANEXO 9: EDITAL DE PUBLICAÇÃO DO SEMINÁRIO DE LANÇAMENTO DO PLHIS

ANEXO 10: OUTDOOR UTILIZADO PARA DIVULGAÇÃO DO SEMINÁRIO DE LANÇAMENTO

FIGURA 14: OUTDOOR UTILIZADO PARA DIVULGAÇÃO DO SEMINÁRIO DE LANÇAMENTO.
Fonte: ECOTÉCNICA, 2010
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ANEXO 11: Decreto Municipal n° 2064/2010
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ANEXO 12: Decreto Municipal n° 2131/2010
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