
• Bons espaços públicos;
• Moradia adequada para todos;
• Transporte coletivo de qualidade;
• Priorização do pedestre e do ciclista;
• Proximidade entre moradia, comércio e serviços; 
• Serviços e equipamentos urbanos bem localizados; 
• Preservação do meio ambiente, do patrimônio histórico e do meio rural.

O Plano Diretor não é uma lei somente da Prefeitura ou da Câmara de Vereadores!
A elaboração do Plano Diretor deve ser um processo informativo e participativo!
E a participação da população é fundamental para a construção de um Plano, verdadeiramente, democrático!

UMA CIDADE COM BONS LOCAIS PARA MORADIAS, SANEAMENTO BÁSICO, TRANSPORTES, 
ESCOLAS, HOSPITAIS PÚBLICOS E ÁREAS DE LAZER É DIREITO DE TODOS!

Sensibilizar e mobilizar a sociedade para a participação; 
Identi�car os problemas e potencialidades a partir do olhar da comunidade;
De�nir os princípios e as diretrizes do desenvolvimento municipal.

QUAIS SÃO OS PONTOS DE MELHORIA DA SUA CIDADE?

O QUE É O PLANO DIRETOR?

O QUE ESTAMOS BUSCANDO HOJE?

VOCÊ CONHECE SUA CIDADE?

É uma lei municipal que organiza o crescimento 
e o funcionamento da cidade e que busca:

QUAIS SÃO OS PONTOS FORTES DA SUA CIDADE?

O que você acha da cidade em que vive? O que gostaria de mudar nela?
Onde você mora, trabalha, estuda e se diverte? Você consegue chegar 
nesses lugares com facilidade?
Sua cidade é bem servida de equipamentos e serviços de saneamento 
básico, educação, saúde, esporte, lazer, cultura? Em todos os bairros?
E a área rural do município, como é?
As crianças, os idosos e as pessoas com de�ciência têm facilidade para 
circular na cidade com segurança e conforto?
As áreas de preservação ambiental de seu município estão bem conservadas? 
Como estão os rios, as matas, as matas nas beiras de córregos e rios?
Existe alguma atividade que prejudique o bem estar dos moradores?
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