
• Integração da área urbana e área rural;
• Bons espaços públicos, para prática de esporte e lazer no meio rural;
• Promoção da produção rural;
• Cursos e formações para a população do meio rural;
• Boas vias que facilitam os acessos à cidade;
• Transporte público que atenda a área rural;
• Abastecimento de água e acesso a programas sociais; 
• Serviços e equipamentos de saúde próximos e de fácil acesso; 
• Preservação do meio ambiente, patrimônio histórico e espaços para a 
   cultura 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!

Sensibilizar e mobilizar a sociedade para a participação; 
Identificar os problemas e potencialidades a partir do olhar da comunidade;
Definir os princípios e as diretrizes do desenvolvimento municipal.

O QUE É O PLANO 
DIRETOR?

O QUE ESTAMOS BUSCANDO HOJE?

É uma lei municipal que 
organiza o crescimento e o 
funcionamento domunicípio 
como um todo e que busca:

VOCÊ CONHECE O SEU MUNICÍPIO?
O que você acha do município em que vive? O que gostaria de mudar nele?
Onde você mora, trabalha, estuda e se diverte? Você consegue chegar 
nesses lugares com facilidade?
Próximo a sua casa há equipamentos e serviços de educação, saúde, 
esporte, lazer, cultura? 
Você precisar procurar serviços fora da sua região? Quais serviços (saúde, 
educação)?  E como é esse descolocamento? As estradas estão bem 
conservadas?
As crianças, os idosos e as pessoas com deficiência têm facilidade para 
circular no município com segurança e conforto?
Como estão os rios, as matas e as matas nas beiras de córregos e rios?
Como é o acesso as infraestruturas de saneamento básico na sua região 
(água, drenagem pluvial, esgoto e lixo? 
Existe alguma atividade que prejudique o bem estar dos moradores?

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

QUAIS SÃO OS PONTOS DE MELHORIA DA SUA CIDADE?

QUAIS SÃO OS PONTOS FORTES DA SUA CIDADE? ITCO
Institudo de 
Desenvolvimento
Tecnológico do 
Centro-Oeste
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