
Plano Diretor Inclusivo: 
desafio para uma metrópole 

Este trabalho pretende abordar os instrumentos 

legais que colaboram na elaboração do novo  

Plano Diretor, dentre eles o primeiro Plano Diretor 

de Curitiba de agosto de 1966, a Constituição 

Federal do Brasil de 1988; os Estatuto das 

Cidades e relaciona-los a outras leis tão quão 

importantes como o estatuto da criança e dos 

adolescentes – ECA, a lei da acessibilidade, 

Código de Trânsito Brasileiro - CTB e Código de 

Posturas. 

Pretende-se acostar ao trabalho, a metodologia 

utilizada pela Prefeitura Municipal de Curitiba de 

2014 a 2015 para agregar a participação popular 

ao projeto de lei, assim como as emendas 

parlamentares de vereadores, que resultaram na 

Lei 14.771/2015 
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Curitiba concebeu um novo Plano Diretor em 

2015 e com isso estabeleceu novas diretrizes e 

princípios voltados ao desenvolvimento, mas, 

sobretudo na expectativa de uma nova relação 

social e um  marco na inclusão urbanística. 

É essencial que se dê a conversão às novas 

diretrizes e princípios consagradas na lei e que 

as questões que mais afligem e segregam a 

população, sejam superadas. E necessário que o 

planejamento urbano enfrente questões como 

habitação social, melhor transporte público, 

saneamento básico, áreas de riscos, drenagem, 

dentre outras. 

Objetivos 

Relacionar e analisar legislação que amparou a 

concepção do novo Plano Diretor de Curitiba. 

Acostar ao trabalho a metodologia utilizada para 

garantir a participação popular na elaboração 

das propostas para o novo Plano Diretor.   

     INTRODUÇÃO 

MATERIAL E MÉTODOS 

CONSIDERAÇÕES FINAIS RESULTADOS E DISCUSSÃO 

REFERÊNCIAS 

As considerações sobre os resultados da 

pesquisa serão expostas e explicitas,  

considerando  cada capítulo do Plano Diretor, a 

participação popular e emendas parlamentares e 

resultado final, convertido em lei, assim, como os 

vetos ao Projeto de Lei.  

 

 

O mais relevante e o resultado que se espera, no 

entanto, é demonstrar neste trabalho a 

necessidade de uma norma, o Plano Diretor, que 

não setorize a cidade meramente por vocação 

local ou por zona residencial, industrial ou de 

serviços. É preciso que o plano diretor não 

acentue a desigualdade, mas busque demonstrar 

a capacidade de elaborar um planejamento 

urbano inclusivo, com  valores sociais explícitos.

   

Os resultados que se espera obter são aqueles 

colhidos da pesquisa da participação popular em 

audiências públicas, nas quais a população teve 

oportunidade de expor suas ideias, assim como 

as emendas parlamentares e, confrontá-las ao 

projeto já convertido em lei. 
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