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O PROCESSO DE ELABORAÇÃO DE PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO NO MUNICÍPIO 

DE E ITAARA: UM INSTRUMENTO DE APRENDIZAGEM METODOLÓGICA. Thaís Caetano 

Bochi, Fagner Garcia Vicente, Rocheli Andréia Diel, Danielle Faccin, Leticia de Castro Gabriel, Gian 

Franco Salamoni, Natália Santarém Hernandes, Sara Vitelloni Tibola, Camila Preissler, Lucas Figueiredo Baisch, 

Ananda de Carvalho, Fabiano André Marion, Edson Bortoluzzi da Silva (orient.) (UFSM). 

Este texto apresenta o projeto de extensão ―Plano Diretor Participativo de Desenvolvimento Municipal de Itaara - 

RS‖. Relata as experiências relacionadas às etapas metodológicas já realizadas, enfocando as diferenças entre o 

projeto e suas aplicações, dadas basicamente a dois fatores: as peculiaridades do contexto local e a abordagem 

participativa no processo de planejamento, permitindo olhar os limites e potencialidades dos métodos elaborados e 
transmitidos na academia. O projeto visa proporcionar o desenvolvimento de atividades de suporte conceitual e 

metodológico à administração municipal de forma a orientar e fortalecer a participação popular no planejamento e 

gestão territorial por meio da concepção e elaboração do Plano Diretor de Desenvolvimento Municipal, de forma 

articulada com organizações do terceiro setor e outros segmentos. Sendo o planejamento urbano um processo 

contínuo do qual o Plano Diretor constitui apenas um determinado momento, a metodologia contempla a implantação 

de um sistema de gestão permanente dentro da Prefeitura Municipal, através do Conselho do Plano Diretor, que 

deverá ser composto por representantes do poder público e da população, como também deverá determinar a 

reavaliação constante do Plano Diretor. Para elaboração do Plano Diretor desenvolveu-se a seguinte metodologia 

com base no Estatuto da Cidade: 1. Seminários de qualificação; 2. Leitura da Realidade Municipal; 2.1 - 

Identificação dos atores sociais e formação da coordenação compartilhada; 2.2 - Definição de metodologias e de 

técnicas participativas; 2.3 - Levantamento e análise de dados (leituras comunitária e técnica, ); 2.4- Análise Plural e 
Participativa da Realidade Municipal; 3. Audiências Públicas e Conferência Municipal; 4.Sistematização das 

diretrizes e princípios ordenadores do Plano Diretor; 5. Elaboração das Leis integrantes do Plano Diretor Municipal 

e, 6. Acompanhamento do processo de discussão e aprovação no Poder Legislativo. 

073 




