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As entrevistas foram feitas no período entre os dias 27 deAs entrevistas foram feitas no período entre os dias 27 de
setembro e 1º de outubro de 2021, em todo o território urbanosetembro e 1º de outubro de 2021, em todo o território urbano
e rural integrante do Município de Uruçuí. Ocorreram visitase rural integrante do Município de Uruçuí. Ocorreram visitas
domiciliares e abordagens dos transeuntes em pontos dedomiciliares e abordagens dos transeuntes em pontos de
grande fluxo – rodoviárias, avenidas movimentadas –grande fluxo – rodoviárias, avenidas movimentadas –
buscando compor uma amostra representativa da populaçãobuscando compor uma amostra representativa da população
local.local.

  
A Leitura Comunitária busca sensibilizar, mobilizar e escutar aA Leitura Comunitária busca sensibilizar, mobilizar e escutar a
comunidade a fim de conhecer a sua realidade, suascomunidade a fim de conhecer a sua realidade, suas
necessidades, potenciais e expectativas para o futuro, além denecessidades, potenciais e expectativas para o futuro, além de
motivá-la a participar das etapas posteriores do processo demotivá-la a participar das etapas posteriores do processo de
elaboração da legislação urbanística. É através dela que éelaboração da legislação urbanística. É através dela que é
construída uma análise crítica participativa da realidade local,construída uma análise crítica participativa da realidade local,
através da avaliação dos resultados auferidos com a dosatravés da avaliação dos resultados auferidos com a dos
questionários de consulta pública.questionários de consulta pública.  

Após a compreensão e o conhecimento das respostas obtidas,Após a compreensão e o conhecimento das respostas obtidas,
será possível intervir na realidade do município, atendendoserá possível intervir na realidade do município, atendendo
suas especificidades. Os resultados das leituras técnicas esuas especificidades. Os resultados das leituras técnicas e
comunitárias serão a identificação dos objetivos e eixos sobrecomunitárias serão a identificação dos objetivos e eixos sobre
os quais as propostas para formulação do Plano Diretor serãoos quais as propostas para formulação do Plano Diretor serão
construídas.construídas.

O principal objetivo do Plano Diretor é garantir a melhoria daO principal objetivo do Plano Diretor é garantir a melhoria da
qualidade de vida dos moradores de todos os bairros. Aqualidade de vida dos moradores de todos os bairros. A
Revisão do Plano Diretor tem a incumbência de pensar naRevisão do Plano Diretor tem a incumbência de pensar na
cidade em esfera municipal e também regional. O tempo paracidade em esfera municipal e também regional. O tempo para
que o Plano Diretor reflita na sociedade não é imediato, eleque o Plano Diretor reflita na sociedade não é imediato, ele
visa orientar o desenvolvimento da cidade pelos próximos 10visa orientar o desenvolvimento da cidade pelos próximos 10
anos, no mínimo, o impacto na vida das pessoas se daráanos, no mínimo, o impacto na vida das pessoas se dará
progressivamente ao longo desse período, a curto, médio eprogressivamente ao longo desse período, a curto, médio e
longo prazo.longo prazo.

O Plano Diretor é o instrumento básico da política de
planejamento e desenvolvimento urbano municipal, é a Lei
que estabelece prioridades e define as medidas e os
mecanismos a serem adotados para esse fim. 

O Município está disponibilizando durante todo o processo de
consulta pública, um link no próprio site com informações
sobre o Plano Diretor. E, também promoverá Audiências
Públicas e/ou Conferências, além de oficina estratégica no
decorrer do processo.
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Luceni Rodrigues de SousaLuceni Rodrigues de SousaLuceni Rodrigues de Sousa
Sec. Mun. de Meio AmbienteSec. Mun. de Meio AmbienteSec. Mun. de Meio Ambiente

   
José Ribamar MateusJosé Ribamar MateusJosé Ribamar Mateus

Sec. Mun. de InfraestruturaSec. Mun. de InfraestruturaSec. Mun. de Infraestrutura
   

Graçafran Carvalho RochaGraçafran Carvalho RochaGraçafran Carvalho Rocha
   Sec. Mun. de PlanejamentoSec. Mun. de PlanejamentoSec. Mun. de Planejamento

   
Reisimar Gomes de SousaReisimar Gomes de SousaReisimar Gomes de Sousa   
Sec. Mun. de ComunicaçãoSec. Mun. de ComunicaçãoSec. Mun. de Comunicação

   
Jairo Pereira da SilvaJairo Pereira da SilvaJairo Pereira da Silva   

Sec. Mun. de AgriculturaSec. Mun. de AgriculturaSec. Mun. de Agricultura
   

José carreiro FilhoJosé carreiro FilhoJosé carreiro Filho   
Sup. de Transporte e TrânsitoSup. de Transporte e TrânsitoSup. de Transporte e Trânsito

   
Sávio Aurélio Teixeira de CarvalhoSávio Aurélio Teixeira de CarvalhoSávio Aurélio Teixeira de Carvalho

Proc. do Mun.Proc. do Mun.Proc. do Mun.
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Núcleo Gestor

PARA MAIS INFORMAÇÕES, ACESSE
WWW.URUCUI.PI.GOV.BR


