
Plano de 
Urbanização 
Sustentável
da Izidora

7 de abril de 2021



● Endereçamento
● Obras emergenciais
● Vistorias de área de risco
● Recebimento das demandas de cesta básica, 

CRAS, etc

Coordenação: CREURB / URBEL

● Plano de Ação
○ Plano de Participação
○ Plano de Urbanização Sustentável

● Projetos de engenharia e arquitetura

Coordenação: Secretaria Municipal de Política Urbana

Trabalho Social: Urbel / CREURB

Medidas 
Emergenciais

Planejamento  
Médio e Longo Prazo



CALENDÁRIO 

Consolidação e/ou ajuste do Plano de Ação (contínua)

Participação da população em todas as fases

Abril até 
Setembro 

de 2021 

Cadastro Diretrizes 
de Projeto

Desenvolvimento 
dos Projetos 

Básicos 

Maio até 
Julho de 2021 

Agosto de  2021 
até 

Junho de 2022

Abril até junho
de 2021 

Plano de Ação 
(Plano de Participação + 

Plano de  Urbanização 
Sustentável)



Abril até Setembro de 2021 
Cadastro

O cadastro socioeconômico é o instrumento para conhecer a realidade social e ajudar a identificar
as necessidades e temas que serão tratados ao longo do projeto. O cadastro complementa os
dados da selagem.

Traz informações sobre a família, os responsáveis, características sociais, etc.

IMPORTANTE: O cadastro não indica que o imóvel será removido. As áreas a serem removidas
serão discutidas no Plano de Ação e nas Diretrizes de Projeto.



Abril até Junho de 2021 

Plano de Ação

O Plano de Ação está dividido em dois eixos de trabalho:

1) Plano de Participação
● Formas de participação direta, consulta e informação 
● Criação e consolidação do Grupo de Referência 
● Instrumentos e meios de comunicação e informação, especialmente durante o distanciamento 

social
● Parâmetros mínimos de participação e decisão por assunto
● Temas relevantes para serem incluídos no trabalho social de acompanhamento dos projetos

1) Plano de Urbanização Sustentável
● Identificação das áreas a serem preservadas ou recuperadas e parques
● Identificação de terrenos para reassentamento de famílias e para implantação de equipamentos

- para intervenções futuras
● Identificação das vias e projetos prioritários para investimento
● Identificação de áreas prioritárias para ação



Plano de Urbanização SUSTENTÁVEL

● Sustentabilidade ambiental, social e econômica.
● Ações e estratégias para melhoria da qualidade de vida da 

população e para recuperação ambiental.
● Serão priorizadas técnicas construtivas, baseadas na 

natureza, que diminuam os impactos ambientais e sociais, 
considerando-se:

➢ Uso eficiente e renovável de energia, água e outros 
recursos; 

➢ Manutenção dos córregos em leito natural; 

➢ Uso de pavimentos porosos e tecnologias para aumento 
da área permeável e maior retenção da água no solo;

➢ Implantação de áreas alagáveis para tratamento de 
efluentes domésticos; 

➢ Implantação de agroflorestas em áreas remanescentes



As diretrizes de projeto devem considerar e indicar:

● Avaliação da dificuldade de execução e custo estimado dos projetos priorizados no plano de ação

● Definição das soluções a serem adotadas nos projetos, pensando  na sustentabilidade e na adoção de 

infraestrutura verde e soluções baseadas na natureza  (exemplo: qual material ? qual técnica?);

● Estratégias para recuperação e gestão das áreas de preservação;

● Consolidação ou ajuste do Plano de Ação (Plano Urbanização Sustentável e Plano de Participação)

● Discussão e aprovação da comunidade na definição das diretrizes de projetos 

As diretrizes de projeto irão orientar o desenvolvimento dos projetos básicos.

Maio até Julho de 
2021 

Plano de 
Ação

Diretrizes de 
Projeto



Os projeto básicos abrangem:

● Contratação de empresa de projetos para detalhamento das propostas;

● Desenvolvimento dos projetos básicos de infraestrutura, sistema viário, de 

habitação, de equipamentos;

● Os projetos devem incorporar os princípios de sustentabilidade com adoção de 

infraestrutura verde e soluções baseadas na natureza;

● Todo o projeto será construído de forma participativa com a comunidade.

IMPORTANTE: Depois do projeto básico ainda é necessário desenvolver projeto
executivo, que NÃO está incluído na parceria com a ONU.

Agosto 2021 até Junho de 2022 

Plano de 
Ação Desenvolvimentos dos 

Projetos Básicos
Diretrizes de 
Projeto



Equipamento

Espaço 
Público

Áreas 
Não 
Consolidáveis
Sistema 
Viário

Plano de 
Urbanização



Projetos



Próximos
Encontros



CALENDÁRIO 

Abril

Experiências de outros territórios:
quais outras experiências relevantes podem ser incorporadas no Projeto? Convite para debates

Diretrizes do 
Plano de 

Participação

Escuta e debate de
Propostas da 
comunidade

Discussão de 
temas para 

construção do
Plano de 

Urbanização 
Sustentável 

Consolidação das 
propostas do

Plano de Ação 
(participação e 

urbanização) 

Abril Abril 
/Maio

Maio Junho

Discussão e 
pactuação do

marco e controle 
da expansão



PROPOSTAS?

14/04 - Início do Plano de Participação / Cadastro

20/04  Continuação do Plano de Participação

28/04 - Controle da ocupação

Abril

05/05 - Apresentação das questões e propostas pela 
comunidade

12/05 - Apresentação das questões e propostas pela 
comunidade

Maio

1- Plano de 
Participação

3- Propostas da 
comunidade

4 - Plano de 
Urbanização 
Sustentável 

(temas)

2- controle da 
expansão

Datas a 
confirmar



PRÓXIMO ENCONTRO

14 de Abril  2021 

Início do Plano 
de Participação

Plano de 
Urbanização 
Sustentável 
da Izidora



Obrigada!


