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CARTA DO PRESIDENTE

O Projeto “Plano Diretor como Mecanismo de Promoção da Equidade” tem um significado importante para a Confederação Nacional de 
Munic’ pios (CNM), justamente por se tratar da primeira experi•n cia de coopera• ‹ o internacional da entidade, seguida de exitosos resultados 
obtidos.

Trabalhar a temática do planejamento urbano no Brasil não é tarefa fácil. Especialmente se considerarmos o universo dos Municípios de 
pequeno e médio porte, uma vez que a legislação e as fontes de financiamento estão voltadas a atender a realidade dos grandes centros 
urbanos.

Um dos objetivos deste projeto foi, portanto, analisar o processo de elaboração de plano diretor em pequenos Municípios, compreendendo 
as dificuldades existentes, com vistas a criar alternativas para sua incorporação pelo Poder Público e pela comunidade.

A metodologia adotada levou em considera• ‹ o procedimentos que assegurassem a participa• ‹ o popular e, transversalmente, a inclus‹ o de 
temas como equidade e governan• a.

As etapas, os métodos, os conteúdos e os resultados do projeto encontram-se descritos nas páginas seguintes. Eles foram escritos de modo 
a registrar fielmente – e sem qualquer fantasia – as impressões obtidas por nossa equipe técnica.

Acreditamos, assim, que este material tenha cumprido seu papel: ser um instrumento de aprendizagem para outras pessoas que desejam 
desenvolver um trabalho semelhante.

Cabe-nos, finalmente, agradecer à Agência Canadense para o Desenvolvimento Internacional (Cida), à Federação das Associações de 
Municípios da Paraíba (Famup), aos gestores, técnicos e cidadãos dos Municípios de Alagoa Nova, Cabaceiras, Livramento e Sertãozinho por 
todo o apoio e dedica• ‹ o dispensados a este projeto.

Atenciosamente,

Paulo Ziulkoski
Presidente da CNM
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INTRODUÇÃO

 

Toda boa história de um projeto que chega ao fim deve ser contada e passada adiante.  É com essa intenção que a Confederação Nacional 

de Munic’ pios (CNM) introduz a hist— ria da elabora• ‹ o de planos diretores em quatro Munic’ pios da Para’ ba com o apoio da Ag•n cia 

Canadense para o Desenvolvimento Internacional (Cida). 

Ao repassar o conhecimento acumulado nestes quase 2 anos de atividades, decidimos contrariar a proposta de uma publica• ‹ o tŽc nica 

padr‹ o, cuja leitura Ž evitada atŽ mesmo pelos especialistas. A ideia era escrever, em uma linguagem clara e simples, algo que pudesse ser 

compreendido por qualquer indivíduo da comunidade, sem perder, no entanto, parte do conteúdo relevante para a multiplicação desta 

experi•n cia em outras cidades. 

Descrever fatos, ações, atividades, acontecimentos.  Registrar intervenções, reflexões e percepções advindas do processo realizado em 

cada Município. Destacar conceitos que influenciaram e embasaram as ações do programa, o debate entre os técnicos e o diálogo com a 

população. Mostrar os erros e os acertos, sem o receio de compartilhar o que funcionou e o que realmente deve ser melhorado. 

 

Para facilitar a compreensão do leitor, dividimos esta publicação em quatro (4) capítulos. O primeiro traz uma breve contextualização do 

cenário sobre as características que cercaram a construção do projeto originário do Programa. Em seguida são apresentadas, de forma objetiva, 

os conceitos que nortearam metodologicamente a concep• ‹ o do trabalho. A terceira parte, por sua vez, contŽm um minucioso relato da 

execução das atividades desenvolvidas e, ao final, apresentamos uma síntese da aprendizagem obtida por intermédio desta experiência.

A expectativa da Confederação Nacional de Municípios é que este registro possa servir de estímulo e apoio para que outros Municípios 

possam adotar o planejamento participativo, a equidade e a governança como instrumentos de aperfeiçoamento da gestão pública.
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CAPêTULO 1

DAS IDEIAS À AÇÃO: CONTEXTUALIZAÇÃO E 
CONSTRUÇÃO DO PROGRAMA

1.1 IDENTIFICAÇÃO DO TEMA E DA AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO

Esta hist— ria tem como principais temas o Direito a Cidade, a Equidade, o G•n ero, a Inclus‹ o Social, a Participa• ‹ o da Popula• ‹ o, o Plano 

Diretor e a Coopera• ‹ o Internacional. E como personagens principais est‹ o as lideran• as comunit‡ rias, representantes de entidades, tŽc nicos 

e gestores municipais. Esse cenário exige que iniciemos o texto com um marco, a entrada em vigor do Estatuto da Cidade, Lei Federal no 

10.257, em julho de 2001.

A Constitui• ‹ o Brasileira de 1988, artigo 183, trata da obrigatoriedade de os Munic’ pios acima de 20 mil habitantes elaborarem o seu plano 

diretor. O Estatuto da Cidade, por sua vez, regulamentou este artigo e determinou que esse instrumento urbanístico fosse elaborado (ou 

revisto) e aprovado por esse universo de Munic’ pios num prazo de cinco anos (outubro de 2006).

Em 2003, o recŽm- criado MinistŽr io das Cidades, por meio da Secretaria de Programas Urbanos, iniciou campanhas de divulga• ‹ o do Direito 

à Cidade, publicou materiais, cartilhas e livros, em diferentes temáticas (Plano Diretor Participativo, regularização fundiária, revitalização de 

centros históricos, etc.). A Campanha do Plano Diretor Participativo, especificamente, formou uma rede de mobilização que contribuiu para 

mobilizar gestores municipais e, sobretudo, sociedade civil organizada. Fato que gerou uma demanda significativa à Confederação Nacional de 

Municípios por parte de técnicos e prefeitos na busca de formas de apoio ou iniciativas que contribuíssem para elaboração do plano diretor 

de seus Munic’ pios.

Diante da sua missão de promover a qualificação técnica e tecnologia para melhoria da gestão pública municipal, a CNM estruturou uma 

rede para apoiar a elabora• ‹ o dos planos diretores a partir de uma metodologia participativa baseada nas diretrizes gerais da pol’ tica urbana 

estabelecida pelo Estatuto da Cidade e dos procedimentos metodol— gicos divulgados pelo MinistŽr io das Cidades.
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No entanto, ao contrário do apoio técnico realizado em muitas cidades em que a informação coletada e transcrita nos planos vai embora 

com os consultores externos que ajudam a realiz‡ -los, a metodologia da CNM partiu do princ’ pio de que as capacidades existentes no 

local deveriam ser respeitadas, uma vez reconhecida a relevância de o processo ser conduzido pelos próprios técnicos municipais junto à 

comunidade. Logo, a forma de atuação da CNM foi muito mais de orientar e informar que de atuar e intrometer diariamente no processo 

tŽc nico-pol’ tico local.

Ao todo foram mais de cem experiências na elaboração de Planos Diretores Participativos, principalmente nas regiões Norte e Nordeste do 

Brasil, nos Estados do Pará, Bahia, Ceará e Paraíba. Para tanto, foram implementados programas de apoio que tinham como objetivo principal 

promover, simultaneamente, tanto a capacitação da equipe técnica local e dos atores sociais – como forma de estimular o protagonismo 

local – quanto a realização do acompanhamento direto das atividades metodológicas municipais. 

A primeira experiência da rede de assistência técnica foi o Programa de Apoio à Elaboração dos Planos Diretores Mu-

nicipais do Estado do Par‡  (PDM/PA), realizada no per’ odo de janeiro a outubro de 2006, com 73 Munic’ pios paraenses, 

divididos em tr•s polos regionais (BelŽm,  Marab‡  e SantarŽm)  em parceria com o Governo do Estado do Par‡  (Sedurb/

PA), a Famep e sete (7) Microrregionais. 

O Programa de Apoio à Elaboração dos Planos Diretores Municipais do Estado da Bahia (PDP/BA) foi realizado de 

agosto de 2006 e julho de 2007, envolvendo 27 Municípios baianos, distribuídos em diferentes regiões. Para tanto, 

estruturou-se uma equipe de tŽc nicos em Salvador (BA), selecionados no Estado, para acompanhamento in loco das 

atividades municipais. 

O Programa de Capacita• ‹ o dos TŽc nicos Municipais para Elabora• ‹ o dos Planos Diretores Participativos do Estado do 

Ceará (PDP/CE) foi implementado para adaptar a mesma metodologia de elaboração compartilhada de planos diretores, 

no per’ odo de abril de 2007 a mar• o de 2008, integrando 13 Munic’ pios cearenses, mediante uma parceria com a As-

sociação de Municípios e Prefeitos do Estado do Ceará (Aprece). 

Durante a elaboração desses planos, outra área foi se estruturando dentro da CNM, respondendo a uma tendência global. A CNM 

Internacional foi criada com o objetivo de representar externamente os Municípios brasileiros e, ao mesmo tempo, estimular a inserção 
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destes no cenário internacional.  Na visão da entidade, o Brasil ainda se encontra muito fechado a oportunidades externas provindas, por 

exemplo, da coopera• ‹ o internacional.

Após um trabalho de relação direta com as agências de desenvolvimento, a área internacional da CNM obteve informações sobre o Programa 

Brasil–Canadá para a Promoção de Equidade da Cida, órgão do governo canadense responsável pelo planejamento e implementação de 

programas de apoio a projetos de desenvolvimento sustentável nas áreas de governança, saúde e mundo do trabalho destinados à troca de 

conhecimento e maior alcance da equidade no Pa’ s. 

Sendo o quinto maior pa’ s do mundo com a quinta maior popula• ‹ o, o Brasil Ž visto externamente como uma pot•n cia 

econ™ mica e pol’ tica da AmŽr ica do Sul. Apesar disso, sabe-se tambŽm que este Ž um dos pa’ ses mais desiguais com gran-

de massa marginalizada que não colhe os benefícios de seu progresso. Por isso, em agosto d e 2003, o Congresso Brasi-

leiro aprovou a proposta canadense de trabalhar a favor da inclusão social e redução das desigualdades sociais e regionais, 

do crescimento econ™ mico ambientalmente sustent‡ vel e da promo• ‹ o e expans‹ o da cidadania como instrumento de 

consolidação da democracia. Os esforços da Cida se concentrariam, portanto, nas áreas do país que sofrem com as maio-

res concentrações de pobreza, sobretudo a região Nordeste do país. Enquanto contribui para o desenvolvimento deste 

país emergente, o Canadá reforça o seu interesse de fortalecer e diversificar as relações com o Brasil, além de promover 

objetivos mundiais como as Metas de Desenvolvimento do Milênio estabelecidas pelas Nações Unidas.

Os recursos, para o período de 2005 a 2010, giraram em torno de 20 milhões de dólares canadenses, distribuídos em diferentes janelas do 

Programa de Intercâmbio de Conhecimento para a Promoção de Equidade – Pipe.  O universo de atuação desse programa possibilitou o 

desenvolvimento de atividades destinadas a apoiar a elaboração de diretrizes para o planejamento municipal, o incentivo à participação da 

sociedade civil no planejamento do territ— rio municipal e, ainda, a contribui• ‹ o para mais transpar• ncia das atividades da administra• ‹ o municipal. 

No âmbito do Pipe, existem seis áreas de projetos: Pipe Express; Pipe Longo Prazo; Pipe Multiplicação e Disseminação; Pipe Igualdade de 

G•n ero e Etnia; Pipe Coopera• ‹ o Trilateral; Pipe Intra-Brasil,1 sendo este selecionado pela CNM como foco de atuação. As metas do Pipe Intra-

Brasil tem o objetivo de promover o aumento da equidade, da inclus‹ o social e de g•n ero, o crescimento econ™ mico ambiental sustent‡ vel, 

1  <http://www.acdi-cida.gc.ca/CIDAWEB/acdicida.nsf/eN/ANN-526134258-NSE>. Acesso em: 05/10/2008.
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a redução das desigualdades sociais e a expansão da cidadania e fortalecimento da democracia, especificamente na região Nordeste. Os 

recursos disponíveis, na ordem de 100 mil dólares canadenses, poderiam ser alocados para o pagamento das despesas diretas relacionadas à 

implementação da atividade, como viagens, acomodações, alimentação e publicação de material didático. 

Diante da experiência de apoio à elaboração de planos diretores, a CNM concebeu um projeto cujo desafio seria intensificar o debate da 

democracia participativa e da inclusão social na gestão pública municipal, incorporando esses temas às atividades metodológicas do processo 

de elaboração do plano diretor. E mais, ciente do universo significativo de Municípios brasileiros abaixo de 20 mil habitantes que estão fora 

da obrigatoriedade de elaboração do plano diretor (cerca de 70% do total de Municípios), foram definidos como área de atuação do projeto 

quatro Munic’ pios variando entre 3 mil a 18 mil habitantes, com o objetivo de conhecer a realidade, a capacidade de gest‹ o municipal, as 

dinâmicas sociopolítico-econômicas e as formas de participação da população existentes nos pequenos Municípios. Essas, portanto, foram as 

premissas que fundamentaram a concepção do programa “Plano Diretor Participativo com Mecanismo de Equidade e Gênero” (PDP/Cida).

1.2 CONSTRUÇÃO DO ARRANJO INSTITUCIONAL

Antes de ser submetida à avaliação da Cida, a CNM analisou a possibilidade de constituir uma rede de assistência direta aos gestores 

públicos a partir da parceria com as associações municipalistas da região Nordeste, no formato dos Programas de Apoio (PDP/PA e PDP/

BA) já citados. Uma vez que caberia à federação estadual de Municípios garantir a logística, certos insumos de trabalho e, em contrapartida, 

se constituiria um ambiente favorável à troca de conhecimento entre os técnicos sobre a metodologia (a ponto de as entidades poderem 

adapt‡ -la a outras cidades). 

A CNM atua com abrangência em todo território nacional, com mais de 3 mil Municípios filiados, por meio de uma 

rede de assistência formada por 29 federações estaduais,  230 entidades microrregionais, além do contato direto com 

os prefeitos brasileiros. Na região Nordeste, sete regionais estaduais e 44 microrregionais que possuem atuação direta 

com a CNM.
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Como prioridade, seriam selecionadas as associações municipalistas que já haviam realizado parceria com a CNM para prestar apoio técnico 

aos Municípios, especificamente na elaboração de plano diretor. Na região Nordeste, apenas a Federação das Associações dos Municípios do 

Estado da Paraíba (Famup) possuía essa expertise, uma vez que apoiou, junto à CNM, o processo dos Municípios de Alagoa Grande, Pedras 

de Fogo e São Bento.

Fundada em 1995, a Famup tem o papel de associar, integrar e representar os Municípios da Paraíba. Para cumprir esse 

papel, a federação conta com técnicos capacitados que organizam cursos de capacitação, disponibilizam informações 

relacionadas à administração municipal, além de outros serviços como um sistema de informática que oferece vários 

produtos para a inclusão digital e modernização da gestão. A infraestrutura disponibilizada na sede da Famup, em João 

Pessoa, constituiu uma importante contrapartida para o desenvolvimento do projeto. 

Após a aprovação pela diretoria da Famup de completo apoio ao projeto, iniciou-se o mapeamento de potenciais Municípios paraibanos 

integrantes do programa. Foram identificados quatro gestores de Municípios com população abaixo de 20 mil habitantes que já haviam 

manifestado interesse em realizar parcerias na área de desenvolvimento urbano e gestão democrática, propondo inclusive contrapartida.  

E, assim, Alagoa Nova, Sertãozinho, Cabaceiras e Livramento foram os Municípios selecionados. Os dois primeiros localizados na Microrregião 

do Brejo Paraibano e os últimos, na Microrregião dos Cariris Paraibanos (ou também denominado Cariris Velhos). 

O Munic’ pio de Alagoa Nova possui 18.575 habitantes (IBGE, 2000), dos quais 55,31% residem na zona rural. Com 

‡ rea territorial de 122 km2, Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) de 0,612 (Atlas de Desenvolvimento Humano/

Pnud, 2000).  A agropecu‡ ria concentra-se, principalmente, na produ• ‹ o de galos e galinhas e agricultura voltada para 

plantação de cana-de-açúcar, feijão, batata doce, além de lavoura de frutas como banana e tangerina. 
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O Munic’ pio de Sert‹ ozinho possui 3.444 habitantes (IBGE, 2000), dos quais 61,32% vivem na zona urbana. Com ‡ rea 
territorial de 33 km2, Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) de 0,611 (Atlas de Desenvolvimento Humano/Pnud, 
2000). A produção rural é de galos e galinhas; planta-se milho, feijão, mandioca, além de abacaxi, castanha-de-caju, 
manga e urucum. 

O Munic’ pio de Cabaceiras possui 4.290 habitantes (IBGE, 2000), dos quais 58,97% vivem na zona rural. Com ‡ rea 
territorial de 400 km2, Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) de 0,682 (Atlas de Desenvolvimento Humano/
Pnud, 2000).  A caprinovinocultura Ž a principal atividade rural, ao lado da produ• ‹ o de agricultura de subsist•n cia 
com a plantação de milho e feijão.

O Município de Livramento possui 7.605 habitantes (IBGE, 2000), dos quais 57,12% vivem na zona rural. Com área 
territorial de 283 km2, Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) de 0,586 (Atlas de Desenvolvimento Humano/Pnud, 
2000). A caprinocultura e a agricultura de subsist•n cia s‹ o as principais atividades agropecu‡ rias do Munic’ pio. 

Portanto, depois de integradas as ‡ reas da CNM (Desenvolvimento Urbano e Internacional), coordenadoras do projeto de coopera• ‹ o, 

obtido o apoio de uma das federações estaduais (Famup) que compõem a rede municipalista da CNM  e selecionados os Municípios-pilotos 

na Paraíba; ou seja, uma vez costurado o arranjo institucional, o próximo passo foi levantar a rede de assistência técnica do projeto a partir 

dos atores envolvidos.

1.3 DEFINIÇÃO DA REDE DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

As redes configuram-se como uma tendência global, um novo arranjo social que modifica substancialmente o modo dos processos produtivos, 

das trocas de experiência, das relações de poderes. Mas o que realmente vem a ser uma rede? A ideia de rede é como um conjunto de “nós 

interconectados”, em que os “nós” significariam as relações existentes entre os indivíduos, as organizações, as instituições. Dependendo da 

intensidade dessas relações, uma rede pode ser considerada forte ou fraca. 
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As vantagens de utilizar uma rede s‹ o bem maiores do que trabalhar individualmente. Primeiramente, as redes possibilitam 
um compartilhamento e atualização das informações por meio dos contatos e das articulações. Esse sistema aberto de 
interação se torna altamente dinâmico e suscetível à inovação. As redes, por sua característica de interdependência, criam 
um ambiente propício à cooperação cuja ênfase se dá principalmente nos incentivos do processo.  A confiança entre os 
atores da rede Ž um aspecto extremamente valorizado entre seus participantes, o que diminui as incertezas e agiliza a 
aprovação das ações.

No caso do movimento municipalista, os “nós da rede” representariam as relações entre a CNM e as federações estaduais; estas, por sua vez, 

com suas entidades microrregionais até alcançar a relação de todos esses com os Municípios. É a troca de recursos e conhecimento entre os 

membros da rede que cria sua interdepend•n cia. 

A CNM, na função de proponente e gestora dos recursos, atuaria em conjunto com a Famup para incentivar o desenvolvimento de 

capacidade das equipes locais em elaborar políticas públicas mais inclusivas e participativas. 

Capacidade diz respeito a habilidades, práticas, percepções, atitudes, valores, relações, conhecimentos, condições e 
comportamentos que permitem que organizações, grupos ou indivíduos dentro de uma sociedade desempenhem funções, 
solucionem problemas e estabeleçam e atinjam objetivos. O desenvolvimento da capacidade refere-se à aquisição ou ao 
aprimoramento dessas habilidades dentro de um determinado per’ odo de tempo. O desenvolvimento da capacidade Ž 
um processo (e não um resultado ou produto) medido em graus e requer o estabelecimento de padrões de desempenho 
(benchmarks) ao longo de um continuum, baixo a alto. Mais importante ainda, o desenvolvimento da capacidade envolve 
um complexo processo de aprendizagem, adapta• ‹ o e mudan• a de atitude nos n’ veis individual, organizacional e social. 
Informações adicionais podem ser obtidas na página sobre Desenvolvimento de Capacidade, no sítio da Cida na Internet. 
(Ref.1, Folheto 1 Cida)

Para tanto, uma rede de assistência técnica seria concebida com o objetivo de dar suporte e continuidade às ações a serem desempenhadas 

nos Munic’ pios, adotando-se, para tanto, tr•s estratŽ gias: 1) consolidar instrumentos de gest‹ o democr‡ tica nos Munic’ pios previstos; 

2) promover mais articulação entre os órgãos e as secretarias da prefeitura com vistas a melhorar a eficiência da gestão; 3) fomentar a 
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utilização de instrumentos que possibilitam mais transparência dos atos da administração, especialmente naqueles relacionados à destinação 

dos recursos públicos. 

A estrutura da rede seria composta por dois técnicos da CNM (nas áreas jurídica e de planejamento urbano) que fariam a coordenação e 

ganhariam reforço dos técnicos da Famup, (dois) técnicos regionais (focados em mobilização social, planejamento físico-territorial) contratados 

durante o programa e cada Município seria encarregado de disponibilizar – como contrapartida ao projeto – uma equipe própria composta, 

no mínimo, por quatro profissionais das áreas físico-territorial (arquiteto, urbanista, geógrafo, engenheiro, etc.), ciência social (assistente social, 

psic— logo social, etc.), jur’ dica (advogado) e um coordenador (qualquer ‡ rea de atua• ‹ o, mas com habilidade na articula• ‹ o da administra• ‹ o 

municipal), com os seguintes perfis:

EQUIPE MUNICIPAL

ç rea de atua• ‹ o Perfil

Coordena• ‹ o

Funcionário com facilidade de articulação, organização e trânsito no âmbito da prefeitura, responsável pela 

efetivação das ações no âmbito do Município. Sua dedica• ‹ o exclusiva durante o processo foi imprescindível 

para o sucesso das atividades programadas para elabora• ‹ o do plano diretor.

Físico-Territorial

Arquiteto, engenheiro ou geógrafo com conhecimento sobre as características físico-territoriais do Município 

e com bases cartográficas (mapas). Devido ao tempo disponível para a elaboração do plano diretor, a dedica-

ção desse profissional, preferencialmente, deveria ser exclusiva.

Jur’ dica Advogado, com conhecimento sobre a legisla• ‹ o municipal.

Mobiliza• ‹ o social
Secretário(a) de Saúde, assistente social ou sociólogo(a) que conhecesse as dinâmicas de mobilização social 

do Munic’ pio.
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Essa rede técnica apresentaria as seguintes atribuições: a coordenação (sediada em Brasília) seria responsável pela apresentação da metodologia 

participativa nos Encontros Regionais de TŽ cnicos Municipais realizados nos Estados, pelo monitoramento e pela avalia• ‹ o das atividades 

municipais, os quais ocorreriam alternadamente, ora em Campina Grande, ora nos quatro Municípios. Os técnicos da Famup fariam o apoio 

log’ stico e tŽ cnico aos Munic’ pios, tais como loca• ‹ o de carros, sala para eventos, material de apoio, alŽ m de mapeamento territorial. Os tŽ cnicos 

regionais realizariam o acompanhamento semanal das atividades direto (in loco) nos Munic’ pios. As equipes tŽ cnicas municipais interdisciplinares 

seriam convocadas pelo gestor municipal e ficariam responsáveis pela execução das atividades do programa com a sociedade civil no Município.

Para conselheiro externo, a ‡ rea internacional da CNM entrou em contato com o brasileiro, radicado em Toronto (Canad‡ ), Augusto Mathias,2 

integrante de uma rede de agentes de mudan• a internacional que estimula, nos pa’ ses em desenvolvimento, o debate sobre participa• ‹ o, 

gest‹ o democr‡ tica, inclus‹ o social e g•n ero. 

A articulação com Augusto Mathias realizar-se-ia por meio de audioconferências cujo objetivo seria o de compartilhar informações quanto 

aos conceitos implícitos na concepção das atividades do cronograma e aos resultados dessas ações executadas durante o processo. Sendo 

assim, a avaliação de toda a metodologia desenvolvida aconteceria tanto sob orientações dos técnicos municipais, das áreas Internacional 

e de Desenvolvimento Urbano da CNM e da própria Cida, quanto pelo citado gestor público canadense. As questões debatidas nessas 

audioconferências também seriam tema nos Encontros Regionais e nas Oficinas Municipais.

A elaboração de relatórios periódicos também seria ferramenta para manter o histórico atualizado do projeto, contendo o monitoramento 

das atividades, a avaliação dos resultados das atividades realizadas, das percepções dos técnicos e as lideranças durante a incorporação de 

instrumentos de gest‹ o participativa. 

2  Augusto Mathias é o fundador da Rede Internacional dos Agentes de Mudança, ocupando cargos com a gestão municipal da cidade de Toronto, no Canadá: 
planejador de Cidade Saudável da cidade, oficial de Saúde da Comunidade, coordenador Multicultural da Saúde, coordenador de Relações Raciais e atualmente con-
sultor de Gerenciamento de Diversidade e Engajamento da comunidade. AlŽm disso, coordena e ajuda a estabelecer parcerias multidisciplinares e multisetoriais para o 
desenvolvimento de soluções integradas.
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Essa, portanto, foi a rede de assistência técnica concebida para o programa PDP/Cida, representada pela conexão entre os diversos pontos 

de contato: CNM, Cida, Famup, Municípios selecionados e conselheiro externo.

Equipes TŽ cnicas Locais
(tŽc nicos municipais em assist•n cia 

social,  jurídico, físico-territorial)

Técnicos Regionais da CNM
(mobilização social e físico-

territorial)

 
Famup

(apoio tŽc nico e log’ stico)

Essa, portanto, foi a rede de assistência técnica concebida para o programa PDP/Cida, representada pela conexão entre os diversos pontos 

CNM
(coordenadores em direito 

e planejamento urbano)

 
CONSELHEIRO EXTERNO

(apoio ao monitoramento 
da execu• ‹ o da metodologia)
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CAPêTULO 2

AFINANDO OS INSTRUMENTOS:
CONCEITOS E MÉTODOS UTILIZADOS

Apesar das experi•n cias realizadas no Brasil, a concep• ‹ o do programa de elabora• ‹ o dos quatro planos diretores da Para’ ba representou 

um desafio para a CNM, sob dois aspectos. Primeiro, este seria o projeto pioneiro de cooperação internacional da entidade. Segundo, exigiria 

a adapta• ‹ o da metodologia de planejamento participativo mediante a incorpora• ‹ o dos temas propostos pela Ag•n cia Canadense para o 

Desenvolvimento Internacional. E, para que essa adaptação acontecesse, foi necessário analisar as orientações do documento “Estratégia de 

Programação da Agência”. Na tentativa de responder às questões: O que vem a ser Equidade? Seria este conceito o mesmo que Igualdade? 

Quais as principais dimensões da equidade na municipalidade a serem abordadas por políticas locais? 

Equidade é um conceito simples de ser compreendido, mas nem sempre fácil de ser implementado. Isso porque políticas equitativas têm 

como resultado a alteração dos padrões culturais vigentes, a redução dos privilégios de classes poderosas e a redistribuição das fontes de 

recursos existentes. Segundo a agência canadense, equidade pode ser mensurada pelo grau da posse e do acesso à riqueza, oportunidades 

e participa• ‹ o numa sociedade. 

O ponto central de toda essa discussão é perceber que existe no mundo uma tendência à continuidade das desigualdades políticas, sociais, 

culturais e econ™ micas que persistem de gera• ‹ o a gera• ‹ o. Desigualdades impostas por uma elite e internalizadas pelos grupos marginalizados, 

tornando-se difíceis de serem alteradas e limitando a mobilidade dos cidadãos. 

O caso brasileiro é um excelente exemplo para verificar essa desigualdade de oportunidades. Segundo estudos das Nações Unidas sobre a 

renda do ano de 1996 no Brasil, quatro circunstâncias predeterminadas são responsáveis por cerca de um quarto de todas as diferenças de 

renda entre trabalhadores: etnia, regi‹ o de nascimento, n’ vel de escolaridade dos pais e ocupa• ‹ o dos pais no nascimento.
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Em todo o mundo, os indiv’ duos de status econ™ mico elevado apresentam chances bem maiores de conseguirem 
educação e saúde de melhor qualidade e vice-versa. A cada ano, 10,5 milhões de crianças deixariam de morrer de 
doenças passíveis de serem prevenidas se estas tivessem nascidas em países ricos. Taxas de mortalidade infantil estão 
diretamente correlacionadas com o nível de escolaridade da mãe e as condições econômicas desta. Deficiência física 
Ž a maior respons‡ vel pela aus•n cia de indiv’ duos nas escolas atualmente entre todas as outras caracter’ sticas. Tais 
circunstâncias injustas, de acordo com o relatório do Banco Mundial, induzem a formação de instituições desiguais 
responsáveis por replicar os incentivos e as restrições negativas enfrentadas por esses indivíduos. 

A longo prazo, o potencial de qualquer política pública realizada no Município fica comprometido se grande parte da sociedade não se 

sente capaz de investir, inovar, se desenvolver. Tudo isso fruto de uma cultura de discriminação e estereótipos que reduzem a autoestima, o 

esforço e o desempenho desses indivíduos. Nesse sentido, políticas de qualificação de professores podem estar completamente fadadas ao 

fracasso se os gestores não perceberem que questões de fome, preconceito racial, dificuldade de transporte público servem de obstáculos ao 

aprendizado dos alunos. As ações públicas devem focar, portanto, em circunstâncias nas quais os indivíduos não têm controle ou capacidade 

de se ajudar.

Apenas agindo dessa forma é que estaríamos tratando de um círculo vicioso em que o grande desperdício de potencial produtivo, originário da 

ineficiência na alocação de recursos, provocaria uma ampla perda de oportunidades de desenvolvimento.  Ainda que se prove a impossibilidade 

de se alcan• ar um mundo completamente equitativo, houve a importante decis‹ o de perseguir esse objetivo na elabora• ‹ o dos planos 

diretores. 

O Relatório sobre o Desenvolvimento Mundial de 2006 das Nações Unidas comprova, assim, que o processo de de-
senvolvimento pode obter mais êxito e tornar-se mais flexível na medida em que a maior equidade produz melhores 
instituições, gestão mais eficaz do conflito e um melhor uso de todos os potenciais recursos da sociedade, inclusive os 
recursos das pessoas de baixa renda. 

A mudança para um Município equitativo significa que os indivíduos teriam oportunidades iguais de buscar a vida que desejam e seriam 

poupados da extrema privação de resultados. Isso acontecerá quando as conquistas na vida das pessoas forem determinadas primeiramente 
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pelos esforços, pelas preferências, pelas iniciativas e pelos talentos individuais; e não por aspectos como etnia, nível de renda, cargos dos pais, 

sua localização geográfica ou até mesmo seu sexo. Uma realidade em que todos têm acesso a serviços públicos e infraestruturas suficientes 

para obter sucesso no mercado.

2.1 DIMENSÕES DE EQUIDADE

Uma vez compreendido o significado de equidade, outras perguntas surgiram nas reflexões para concepção deste programa. Como 

incorporar esse conceito nas políticas públicas locais? Como na elaboração de um plano diretor, por exemplo, questões como essas podem 

ser trabalhadas? 

O que deve ser percebido inicialmente é que há várias dimensões de equidade a serem trabalhadas nas políticas públicas locais. Sendo o plano 

diretor um instrumento importante para se prever ações nos Municípios 

para os próximos 10 anos, essa foi uma oportunidade ideal para tratar do 

assunto.

Analisemos algumas dessas dimensões que, de certa forma, já estão 

presentes nos Munic’ pios brasileiros, mas precisam ser aprimoradas a partir 

do enfoque na equidade.

 

Por exemplo, o investimento na educação infantil – competência municipal 

no Brasil – é uma das melhores formas de reduzir desigualdades provindas 

de fatores relacionados ao nascimento do bebê. Já se sabe hoje que a 

universalização da educação básica de qualidade é a melhor forma de 

equiparar o grau de oportunidades dos indiv’ duos. Quando a educa• ‹ o de 

qualidade chega às áreas mais isoladas, mais carentes, a chance de o esforço 

individual ser mais preponderante que aspectos raciais, religiosos, sexuais 

na hora de se conseguir um trabalho, concorrer a um cargo pol’ tico Ž bem 

maior; n‹ o havendo a necessidade de pol’ ticas compensat— rias como a grande discuss‹ o sobre cotas nas universidades brasileiras. 
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Já está comprovado também que todos os investimentos no período da infância trazem mais retornos do que o destino de recursos 

posteriores. Desta forma, políticas sociais e preventivas nas áreas de nutrição, higiene pessoal e programas de vacinação nas escolas são muito 

mais efetivos e menos custosos do que o tratamento destas crianças anos depois em uma casa de saúde. Estudos demonstram também que 

um ano de educa• ‹ o extra no ensino nacional Ž capaz de reduzir a taxa de mortalidade em 8%. Portanto, os investimentos sociais nessas 

áreas de competência municipal são, entre todas as políticas, as mais efetivas para se conseguir um quadro de maior equidade no País.   

A simples ampliação de recursos para áreas como a da educação infantil não seria, contudo, suficiente para alcançar equidade. Isso porque 

o acesso da população aos serviços públicos, à justiça, à informação de um modo geral não estaria resolvido. Por isso, mesmo com as 

dificuldades para mobilizar recursos destinados à infraestrutura, os gestores devem continuar investindo em água potável, sistemas sanitários 

adequados, energia elétrica, transporte público como forma de oferecer condições mínimas a todos.

Centrais de atendimento à população podem ser criadas, ainda, reunindo os principais órgãos de serviços públicos, sendo estes capazes 

de informar sobre qualquer dúvida de como proceder determinada questão dentro do Município. O acesso ao sistema de justiça pode 

ser fisicamente e economicamente acessível, tendo a pessoa mais humilde condições completas de navegar com facilidade em todos os 

instrumentos disponibilizados. Obviamente, há pouca eficácia em uma ferramenta tecnológica em que todas as informações se encontram na 

Internet e nem todas as pessoas t•m acesso a computadores. A redistribui• ‹ o de acesso ao capital, outra preocupa• ‹ o importante para os 

gestores municipais, pode acontecer por meio de pol’ ticas de microcrŽd ito ou mesmo pol’ ticas compensat— rias de vagas de emprego. 

Entre todas as dimensões, a equidade de gênero é uma das mais destacadas atualmente por agências internacionais como a Cida. A questão 

do gênero pressupõe que homens e mulheres terão chances e direitos iguais de contribuir no desenvolvimento político, econômico, social 

e cultural. Daí a importância de ações locais que garantam a participação das mulheres em condições iguais às dos homens nas tomadas de 

decisões. Repare, por exemplo, quantas mulheres já assumiram o cargo de prefeita ou vereadora nos Municípios. Segundo dados da CNM, 

nas eleições locais de 2004, apenas 8% dos gestores que assumiram a prefeitura eram do sexo feminino; enquanto, nas eleições de 2008, esse 

indicador obteve um pequeno crescimento, alcan• ando os 10%. 

Outro olhar sobre a equidade deve decair no combate aos desequil’ brios existentes quanto ao acesso e controle sobre os recursos e 

benefícios do desenvolvimento. A diferença de remuneração e tipos de cargos de emprego ainda é uma realidade brasileira que poderá ser 

alterada por mudanças culturais estimuladas por políticas públicas, com forte campanha de comunicação. Esse mesmo tipo de discriminação 
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pode ser observado em outras dimensões como raça, etnia, regionalismo ou mesmo o fator da idade.

A última dimensão a ser abordada é a equidade política que reflete o grau de oportunidade que os diversos grupos têm de influenciar a 

agenda política local. Alguns aspectos na administração pública são muito importantes nesse tema, como a clareza acerca dos espaços de 

participação na gestão, das prestações de contas e mesmo de quais são os responsáveis por cada tema dentro do Município. 

Portanto, sendo o plano diretor uma lei que estabelece a pol’ tica de desenvolvimento e expans‹ o urbana do Munic’ pio, contendo diretrizes, 

ações e normas, é de fundamental importância que o processo de elaboração e implementação dessa lei possua mecanismo que promovam 

a equidade política nos espaços de tomadas de decisões. E, ao analisar o aspecto da equidade política dentro do programa de elaboração de 

planos diretores participativos, percebemos que a metodologia adaptada pela CNM poderia abarcar ainda outros princ’ pios importantes do 

Programa da Cida, como governan• a. 

2.2 GOVERNANÇA

Junto a outros dois temas prioritários – saúde e emprego –, a Cida apoia projetos focados no fortalecimento de governança dentro do País. 

Logo, o que seria a governança tratada pela agência canadense? Quais foram as estratégias para incorporar a equidade e a governança dentro 

da metodologia já desenvolvida pela CNM? 

Governan• a Ž uma terminologia muito comum de se encontrar na literatura sobre participa• ‹ o popular. Assim, apesar de esse conceito n‹ o 

ser novidade para a equipe da CNM, o projeto da Cida estimulou um estudo aprofundado sobre esse termo, capaz de nos dar segurança no 

momento de transmitir aos Municípios as diversas compreensões e dimensões acerca do assunto. 

Logo, governança é um tema que pode ser entendido de modo simples e claro como o engajamento da sociedade nas ações governamentais, 

sendo mensurado, portanto, pelo grau de interação existente entre o governo e as organizações da sociedade civil, o setor empresarial, 

enfim, todas as instituições e cidadãos que atuam em uma sinergia por meio de parcerias e pactuação conjunta das ações. Para a Cida, isso 

se traduziria na gestão dos recursos sociais e econômicos de maneira eficaz, transparente, responsável e pluralista. O aprimoramento da 

governança seria meio também de se alcançar sistemas de saúde, trabalho e emprego mais equitativo. 
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O fortalecimento da relação com a sociedade contribui para uma gestão pública 

flexível, inovadora, centrada no aproveitamento das potencialidades do cidadão, 

em que s‹ o constru’ dos espa• os de conviv•n cia capazes de potencializar a cultura 

da solidariedade e da coopera• ‹ o cidad‹ . Automaticamente, a responsabilidade 

pelo desenvolvimento local deixa de ser só dos prefeitos e passa a ser 

compartilhada com a comunidade. É nesse momento, em que todos se sentem 

responsáveis pela cidade, que as políticas públicas participativas apresentam o 

efeito desejado. 

A an‡ lise sobre o projeto elaborado pelas equipes tŽc nicas da Cida e da CNM 

demonstrou a necessidade de elaborar uma estratŽg ia de equidade que levasse 

em consideração o aprimoramento da governança municipal. De fato, o plano 

diretor sugere a adoção de uma série de novos instrumentos no âmbito da 

administração municipal direcionados a uma conscientização cidadã, especialmente no que diz respeito à implementação e à consolidação 

dos instrumentos de gest‹ o democr‡ tica da cidade. 

O caminho que o estudo desses conceitos demonstrou, portanto, Ž que o planejamento territorial participativo (materializado por meio do 

plano diretor), a governança e a equidade possuem expressões significativas na observação dos processos locais de desenvolvimento, além 

de serem conceitos que se complementam e que juntos podem trazer uma nova perspectiva de compreens‹ o da realidade.

Assim, as atividades do programa deveriam ter como meta a realização de uma mudança na cultura organizacional e uma reforma institucional 

nestes Munic’ pios, de modo que promova a incorpora• ‹ o da participa• ‹ o da popula• ‹ o em pr‡ ticas equitativas. A expectativa da CNM, desse 

modo, era conseguir aferir nesse processo de elaboração dos planos diretores se realmente houve incorporação desses novos instrumentos 

pela administra• ‹ o municipal e pela comunidade. 
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2.3 PARTICIPAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL

Muitas vezes, gestores municipais ou membros da comunidade têm conhecimento sobre a importância de envolver processos participativos 

nas políticas públicas, mas não sabem como apresentar essa ideia para os secretários ou prefeito. 

Primeiramente, é preciso deixar claro que a cultura participativa é um processo gradual com empecilhos naturais de ordem financeira, 

temporal, legitimidade de sele• ‹ o dos participantes, quantidade de pessoas envolvidas. No entanto, durante o processo participativo, 

os técnicos têm a chance ainda de dar mais visibilidade a seu trabalho, prestando contas à sociedade que paga os tributos diariamente. 

Os projetos dos técnicos, guardados nas gavetas por falta de recurso financeiro, ganham chance de ser viabilizados com os recursos locais por 

meio de um apoio da iniciativa privada ou com a m‹ o-de-obra dos pr— prios interessados. 

PorŽm,  o maior ganho para os tŽc nicos municipais talvez seja o aprendizado. Isso porque n‹ o h‡  resposta objetiva ou tŽc nica capaz de 

responder quais ações seriam apropriadas para o desenvolvimento humano de uma região. Estas dependem de costumes, convicções, valores, 

aspirações das pessoas em causa, e uma das formas de determiná-las pode ser por meio da utilização de mecanismo de participação.  

E, ainda, para os gestores municipais, a participação é uma forma de garantir maior sustentabilidade de suas obras, já que a partilha de 

responsabilidade retira o car‡ ter partid‡ rio, garantindo mais coopera• ‹ o dos cidad‹ os. Embora o processo participativo seja mais demorado, 

a capacidade de essa obra se manter no tempo aumenta, visto que todos os interesses est‹ o negociados e pactuados. 

Para a comunidade, por sua vez, a participação é a oportunidade de tomar decisões que afetam diretamente a sua qualidade de vida. 

A concep• ‹ o de engajamento na vida civil Ž baseada na premissa de que o cidad‹ o, por meio de encontros com os demais, pode desenvolver 

e encontrar as suas necessidades de comunidade, com o desejo de se interagir e tomar parte de uma experi•n cia maior. Mais do que isso, o 

sucesso de qualquer política pública é determinado pela percepção dos indivíduos como agentes de seu autodesenvolvimento. Por isso, apenas 

no momento em que os cidadãos se comprometem com as causas locais, conservam o seu patrimônio, se esforçam para novos aprendizados 

e ganham consci•n cia de coletividade Ž que se pode construir um bem-estar social no esp’ rito de solidariedade e de coopera• ‹ o.

A participação é um comportamento de soma positiva em que todos saem ganhando. Os espaços destinados às tomadas de decisões que 

influenciarão o futuro da cidade e da comunidade podem se tornar, portanto, um exercício de cidadania e conhecimento de seus direitos e 
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deveres do cidadão. Mas, mesmo em locais onde já há cultura participativa, podemos verificar limitações naturais do processo. Entender quais 

são essas barreiras e que tipo de estratégia pode ser adotada para minimizá-las foi essencial antes que fossem concebidas as atividades do 

programa.

 

2.4 CONCEPÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA

Os funcionários municipais em muitos casos não possuem experiência em gestão democrática do território conforme exigida nas diretrizes 

da política urbana determinada no Estatuto da Cidade. Como transmitir a importância de conceitos de equidade, governança e participação 

da população aos quadros técnicos dos Municípios?

Os espaços de diálogos foram considerados uma das formas de troca de informações e experiências que poderiam ser utilizadas como 

meio de refletir sobre os temas diretamente vinculados ao programa. Para tanto, foram pensados três tipos de ambientes. Um espaço 

destinado à troca de conhecimento entre técnicos municipais, técnicos regionais e coordenadores: os Encontros Regionais. Outros espaços 

constitu’ dos para apresenta• ‹ o dos resultados das atividades do programa e troca de conhecimento entre tŽc nicos municipais, tŽc nicos 

regionais, coordenadores e lideranças comunitárias: as Oficinas Municipais, as Audiências Públicas, as Conferências Municipais. E, por fim, os 

encontros apenas entre os técnicos municipais e a sociedade civil: as reuniões comunitárias.

Nesses espa• os de discuss‹ o seriam apresentadas e validadas as etapas do processo de elabora• ‹ o do Plano Diretor Participativo.  Ao todo, o 

processo foi divido em quatro etapas, que serão explicadas posteriormente, assim denominadas: plano de ação; leitura da realidade municipal; 

seleção das propostas prioritárias e formatação do projeto de lei do plano diretor.

A cada início de etapa, foi proposta a realização de um Encontro Regional para debater sobre o conteúdo e temas relacionados ao programa 

e para pactua• ‹ o das atividades a serem desenvolvidas pelos tŽc nicos municipais no territ— rio, na ‡ rea urbana e na rural. Nesse momento 

também foi previsto espaço para adaptação da metodologia e troca de experiências entre os técnicos.

Nas Oficinas Municipais, as informações discutidas nos Encontros Regionais foram repassadas e debatidas novamente com as lideranças 

comunitárias, para conhecimento e intervenção. A participação dos técnicos regionais nesses eventos, no primeiro momento, foi pensada 
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como optativa, mas, diante das experiências dos outros programas, já se previa uma demanda quanto à presença dos técnicos da CNM/Famup 

tanto nessas oficinas como nas audiências públicas e conferências municipais.  No entanto, as reuniões comunitárias foram consideradas como 

um momento restrito à ação dos técnicos municipais junto às lideranças das comunidades, função exclusiva da administração municipal.

O protagonismo local na elabora• ‹ o dos instrumentos de planejamento participativo se daria por meio da troca de conhecimentos entre os 

gestores locais e os técnicos da CNM e da Famup e pela execução de atividades práticas semanais. O programa foi previsto com duração de 

12 meses de execução, contendo atividades semanais descritas em um cronograma geral (Anexo 1). Esse cronograma foi estruturado não 

apenas para acompanhamento dos coordenadores e tŽc nicos regionais, mas, sobretudo, para apropria• ‹ o dos tŽc nicos municipais e lideran• as 

comunitárias, de modo que fosse possível visualizar o andamento das atividades, minimizando com isso a descrença que normalmente se faz 

presente no início dos projetos quanto à capacidade de finalização das atividades propostas.

No projeto, orçado em CAD$ 100.000,00 (cem mil dólares canadenses), cerca de R$ 180.000,00 foi encaminhado à Cida e submetido à 

an‡ lise tanto da Ag•n cia Canadense quanto da Ag•n cia Brasileira de Coopera• ‹ o (ABC), para a realiza• ‹ o do projeto ÒO  plano diretor como 

Mecanismo da Promoção da Equidade” com a finalidade de compartilhar com Municípios do interior da Paraíba uma metodologia para 

desenvolvimento do plano diretor com formação dos gestores municipais e participação cidadã e como catalisador do processo de inclusão 

social e redu• ‹ o da desigualdade.
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CAPêTULO 3

MÃOS À OBRA: 
A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES

3.1 PROCEDIMENTOS PREPARATÓRIOS

3.1.1 Assinatura do Termo de Parceria

A assinatura do acordo de contribuição entre a Confederação Nacional de Municípios e a Agência Canadense para o Desenvolvimento 

Internacional ocorreu no dia 1o de mar• o de 2007, na Embaixada do Canad‡ , com a presen• a do Conselheiro da Divis‹ o de Coopera• ‹ o e 

Desenvolvimento da Embaixada do Canad‡ , RŽm y Beaulieu, com o presidente da CNM, Paulo Ziulkoski, tŽc nicos da CNM e da Cida. 

Fotos 1 e 2. Representante da Embaixada do Canadá e presidente da CNM (Brasília/DF), gestores municipais e 
presidente de entidade municipalista estadual (Jo‹ o Pessoa/PB).
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A reuni‹ o com os gestores municipais e o presidente da entidade estadual para assinatura de coopera• ‹ o ocorreu no dia 14 de mar• o 

de 2007, na sede da Federação das Associações de Municípios do Estado da Paraíba (Famup), em João Pessoa (PB), com a participação do 

Presidente da Famup, Rubens Germano; dos prefeitos dos Municípios de Livramento, José Anastácio Rodrigues; de Alagoa Nova, Luciano 

Francisco de Oliveira; de Cabaceiras, Ricardo Farias Aires; representantes do Município de Sertãozinho e os técnicos da CNM.

Na oportunidade, cientes de que o comprometimento dos prefeitos era essencial para o sucesso do programa, os técnicos da CNM 

explanaram os objetivos, as atividades técnicas e participativas do programa, os recursos financeiros envolvidos e a contrapartida acordada. 

Nesse momento, foram entregues os documentos e o cronograma trimestral das atividades do programa. Os gestores ratificaram o 

compromisso quanto ao cumprimento das exigências para participação e mostraram-se receptivos diante das ações municipais a serem 

desenvolvidas durante a coopera• ‹ o internacional. 

Como encaminhamento dessa reunião, foi solicitada aos prefeitos a convocação da equipe municipal responsável pela coordenação das 

atividades do processo de elabora• ‹ o do plano diretor e envio desses tŽc nicos para participa• ‹ o do I Encontro Regional PDP/Cida/CNM, cujo 

evento foi planejado pelos técnicos da CNM e pelo consultor externo, Augusto Mathias, por meio de audioconferências.

3.1.2 Primeira e Segunda Audioconfer• ncias

A primeira audioconferência foi realizada no dia 27 de fevereiro de 2007, para esclarecimento quanto ao objetivo da CNM e do Programa. 

E, tanto o aprofundamento sobre as atividades iniciais de qualificação dos técnicos da prefeitura e da sociedade civil para incorporação da 

participa• ‹ o popular no processo de elabora• ‹ o dos planos diretores, quanto as atividades de capacita• ‹ o e envolvimento dos diversos 

setores da sociedade civil foram debatidas e consensuadas.

Para isso, foi necessário, primeiramente, uniformizar o entendimento quanto à definição dos temas como Inclusão, Participação e Equidade, o 

que de fato contribuiu para uma maior sintonia entre os participantes da audioconferência e para o início do debate sobre as Estratégias de 

Equidade e G•n ero que seriam executadas no Programa PDP/Cida/CNM. 
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Instrumentos Atividades planejadas para a Primeira Etapa Verificadores

Capacita• ‹ o dos 
gestores munici-
pais

Envolvimento dos funcionários públicos do quadro efetivo da 
prefeitura.

 Portaria dos funcionários designados para 
acompanhar o processo.  Lista de participantes 
da prefeitura nas atividades do plano diretor.

Reunião com os prefeitos e secretários para apresentação das 
atividades participativas a serem realizadas no Munic’ pio. 

Evento realizado e encaminhamentos resul-
tantes da reuni‹ o.

Realiza• ‹ o, pelos tŽc nicos da CNM, do I Encontro Regional de 
Elabora• ‹o  dos Planos Diretores.

Evento realizado. Atividades pr‡ ticas dos tŽc -
nicos municipais estabelecidas.

Capacita• ‹ o das 
lideran• as e do 
Poder Legislativo

Aplica• ‹ o de question‡ rios ou realiza• ‹ o de entrevistas junto 
às lideranças sobre temática

Question‡ rio qualitativo ou entrevista com as 
lideran• as.

Convite às lideranças comunitárias, vereadoras e vereadores. Protocolo dos convites enviados às lideranças. 

Realiza• ‹ o da I Oficina Municipal para lideranças, vereadores e 
vereadoras. 

I Oficina Municipal realizada.

Acesso de repre-
sentantes, lideran-
ças e cidadãos às 
atividades partici-
pativas

Deslocamento de representantes, lideran• as e cidad‹ os aos 
espa• os de participa• ‹ o.

Transporte.

Divis‹ o da cidade em zonas, de modo que possibilite a dis-
cuss‹ o de demandas e realidades similares. 

Quadro ou mapa da divis‹ o da cidade em zonas.  

Definição dos espaços de participação para realização de 
reuniões comunitárias.

Lista de espaços de participação (centros comu-
nitários, galpões, escolas, etc.).
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Instrumentos Atividades planejadas para a Primeira Etapa Verificadores

Divulga• ‹ o do 
plano diretor

Divulgação das oficinas e do lançamento público.
Meio e material de divulga• ‹ o (r‡ dio, carro de 
som, panfletos, banners) com linguagem clara e 
lúdica.

Definição do mascote e/ou da logomarca do plano diretor. Logomarca ou mascote do plano diretor.

Lançamento Público com apresentações culturais do Mu-
nicípio, realizado em espaço público.

Evento público, sobre o plano diretor, realizado.

Envolvimento dos representantes da sociedade civil e das 
lideranças no Lançamento Público e na I Oficina Municipal.

Representatividade dos setores da sociedade 
presentes nos eventos de divulga• ‹ o.

Atividades de envolvimento da classe mŽd ia. Releases, notas de jornal, boletim da cidade, Blog.

Articula• ‹ o 
intersetorial da 
Administra• ‹ o 
Municipal

Inventário referente aos documentos existentes nas 
secretarias municipais.

Leis, projetos, programas, estudos, mapas e 
outras informações reunidas na administração 
municipal.   

Coordena• ‹ o 
compartilhada 
do processo de 
elabora• ‹ o do 
PDP 

Formação de um grupo de coordenação (Núcleo Gestor 
Local) composto por técnicos municipais e representantes da 
sociedade civil.

Núcleo Gestor Local formado.



37

A continuação desse debate sobre os indicadores para o Plano Estratégico em Inclusão e Gênero, a definição da programação do I Encontro 

Regional, as dinâmicas tanto para os participantes do evento quanto aquelas a serem aplicadas nas reuniões comunitárias municipais, a 

consolidação do calendário de atividades dos técnicos municipais e a programação da oficina municipal foram abordadas na segunda 

audioconferência, no dia 14 de março de 2007. Com as estratégias de atuação junto à administração municipal e sociedade civil pré-definidas, 

acreditava-se que havia material b‡ sico a ser discutido com os tŽc nicos no I Encontro Regional. 

3.1.3 Primeiro Encontro Regional – Metodologia de Elaboração do Plano Diretor Participativo

A programa• ‹ o do I Encontro Regional para Elaboração dos Planos Diretores – PDP/CNM/Cida, realizado nos dias 29 e 30 de março de 2007, foi 

dividida em quatro turnos. No turno matutino, além da dinâmica de apresentação dos técnicos da CNM, da Famup e dos técnicos municipais,3 

foi apresentado a estrutura do PDP/Cida/CNM, o objetivo do Programa e a definição do Plano Diretor Participativo. No período da tarde 

do primeiro dia, foram discutidos os conceitos e os instrumentos urbanísticos e jurídicos existentes no Estatuto da Cidade e a metodologia 

de elabora• ‹ o do Plano Diretor Participativo. 

Plano diretor Ž a lei que estabelece a pol’ tica de desenvolvimento e expans‹ o urbana do Município.
Texto extraído do slide apresentado no I Encontro Regional

“Qual a finalidade do plano diretor?
– Estabelecer diretrizes e ações que promovam o desenvolvimento sustentável do Município;
– Ordenar o uso e ocupação do território do Município (área urbana e rural);
– Definir as normas de expansão urbana do Município.”

Texto extraído do slide apresentado no I Encontro Regional

3  O não-comparecimento de todos os integrantes da equipe técnica das prefeituras e a não-entrega do inventário preliminar exigiram a adoção das 
seguintes medidas: notificação ao prefeito para a efetiva designação dos técnicos componentes da equipe municipal; notificação dos Municípios para a entrega do 
Inventário Preliminar.
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Fotos 3 e 4. I Encontro Regional para Elaboração do Plano Diretor Participativo, 29 e 30 de mar• o de 2007, 
Auditório da Famup, João Pessoa (PB). 

No segundo dia, pela manhã, o alvo de debate foi o plano de ação, seu objetivo e forma de elaboração. A importância da Oficina Municipal 

e da formação do Núcleo Gestor Local também integraram a pauta do encontro. E, no turno da tarde, uma dinâmica “Divulgando o Plano 

Diretor Participativo” foi realizada com o objetivo de estimular a reflexão sobre as formas de divulgação e envolvimento da sociedade civil 

nas atividades do processo de elabora• ‹ o do Plano Diretor Participativo. 

Os técnicos municipais foram divididos em grupos, por Município, e o exercício da dinâmica consistiu em estimular a concepção de um convite, 

individual ou coletivo, à sociedade civil para participar do processo de elaboração do Plano Diretor Participativo, o que resumidamente significaria 

responder à pergunta: “Como você explicaria e convidaria um cidadão do seu Município para participar das atividades do Plano Diretor 

Participativo?”. Essa atividade deveria ser realizada por meio de uma cena teatral, demonstrando o tipo de abordagem a ser feita ao cidadão. 
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Os técnicos do Município de Alagoa Nova escolheram, como forma de exercício da dinâmica, simular a participação 

deles em uma r‡ dio comunit‡ ria:

ALBERTO: Boa tarde Alagoa Nova! Estamos iniciando mais um programa a Prefeitura D’Agente! Um programa voltado 

para levar a todos os ouvintes de Alagoa Nova as notícias do que trabalhamos esta semana! O programa é exatamente 

esse, uma prestação de contas do que realizamos durante a semana! [...] Estamos aqui com a secretária-geral do núcleo 

que vai dizer alguma coisa a respeito do plano diretor. Boa tarde, Vânia!

VÂNIA: Boa tarde Alberto e aos queridos ouvintes da nossa rádio FM! [...] para nós falarmos, querido Nem, em plano 

diretor, temos que nos sentir pertencentes ao Munic’ pio de Alagoa Nova. Por que n— s vamos trabalhar toda a hist— ria do 

Município, inserindo vocês, queridos ouvintes, no processo de democratização. Não se fala em democratização sem falar 

da população, sem inseri-la, independentemente de qual partido seja, de onde esteja, ou de qual cor seja. [...] A pergunta 

que eu vou fazer é: qual a cidade que queremos para os nossos filhos? Não para nós. Nós estamos passando, mas a 

cidade vai permanecer [...] E temos que pensar o seguinte: alguém vai dizer : “é besteira, é mais uma lei a ser criada no 

Município para ficar engavetada! Nós vamos semear, para no futuro nossos netos colherem os frutos do plano diretor”. 

[...]

ALBERTO: Eu só queria que vocês fossem um pouco breves [risos] nas explicações, porque o tempo de rádio é breve. 

[...] Eles vão perguntar o que são essas palavras...[toca o celular]...opa! O telefone está tocando, tem repórter lá na rua! 

[risos]...O nosso Gilmar está no ar! Alô Gilmar!

GILMAR: Alô! É um prazer está aqui com o nosso amigo Severino, um produtor rural, representante da classe trabalhista 

rural! [...]
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ALBERTO: [...] Gilmar, pergunte ao nosso amigo Severino, se ele já ouviu falar no plano diretor!

GILMAR: Bom tarde, Severino! Como é que estão as coisas Severino?

SEVERINO: Boa tarde, meu companheiro Gilmar! As coisas aqui vão mais ou menos. Você sabe que a vida do agricultor 

é difícil, e a gente já está acostumado a ouvir discurso de políticos, de doutores, e você sabe que o homem do campo 

não acredita mais nisso, né? 

[...] 

ALBERTO: Severino, você já ouviu falar em plano diretor?

SEVERINO: A primeira vez que estou tomando conhecimento desse nome é hoje! E gostaria que o doutor conduzisse 

uma pergunta para a secretária Dona Vânia [...] para que a gente aqui no campo possa saber e compreender o que 

significa esse nome. [...] O que é plano diretor?  Então, eu gostaria que fosse dito um resumo do que é plano diretor.  

Pra que é que vai servir isso? 

[Vânia lê a definição técnica do plano diretor e cita o artigo da Constituição Brasileira e do Estatuto da Cidade]

ALBERTO: Não sei se Vânia foi bem explícita. Entendeu aí Severino?

SEVERINO: Oh, meu caro Alberto! Eu gostaria que a doutora fizesse um resumo, na linguagem popular, o que é o plano 

diretor? É isso, isso, e para que vai servir? E gostaria de acrescentar nessa pergunta como é que o POVO, o POVO, pode 

participar desse tro• o chamado plano diretor.

Os resultados da dinâmica revelaram-se de grande importância para conscientização dos técnicos municipais diante da necessidade de uma 

linguagem acess’ vel como meio de alcan• ar o melhor entendimento do processo por parte da sociedade civil e, com isso, poder incentivar a 

participa• ‹ o do cidad‹ o.



41

Alguns temas foram adicionados à programação do encontro, e os seguintes esclarecimentos mostraram-se essenciais para o entendimento 

do processo de elaboração do plano diretor: (i) o plano diretor não deve ser confundido com plano de governo, um plano partidário; (ii) o 

plano deve conter uma vis‹ o de sustentabilidade; e (iii) as atividades do processo n‹ o podem se concentrar nas m‹ os de um dos componentes 

da equipe municipal. Esta última questão sobre a centralização das atribuições apresentou-se, com a experiência de acompanhamento de 

outros processos, como um dos principais obstáculos ao bom andamento das etapas. Por isso, também nesse encontro foi realizada uma 

dinâmica em que os técnicos foram divididos por função, e cada grupo descreveu quais seriam suas atribuições no processo. Imaginava-se que, 

assim, com a definição clara das atribuições de cada componente da equipe, criar-se-ia um ambiente favorável às atividades interdisciplinares 

da equipe municipal.

Grupo Físico-territorial: Flávio Nunes (Município de Livramento); Tereza Cristina (Município de Sertãozinho); Severino 

(Município de Alagoa Nova).

Missão: Fazer o levantamento físico-territorial, limitando a verdadeira área urbana e rural, ou seja, encontrando os 

verdadeiros limites do Município, como também, catalogando mapas, atualizando-os. Levando em consideração os 

problemas urbanos e rurais”.  E, ainda, “fazer o reconhecimento das áreas in loco, traduzindo tecnicamente os problemas 

detectados para toda a comunidade, propondo soluções junto a eles, bem como, recebendo deles propostas dessas 

soluções. Mobilizando sempre a comunidade, trazendo sempre a realidade de cada Município.

Grupo Mobilização: Germares e Rosália (Município de Livramento); Marli (Município de Sertãozinho); Vânia e Norma 

(Município de Alagoa Nova).

Miss‹ o:  Conhecer a realidade local, sensibilizar e mobilizar a comunidade, divulgar, envolver outros atores sociais, realizar 

o processo de constru• ‹ o do plano diretor de acordo com as etapasÓ. E mais, Ò convidar a sociedade civil organizada 

através dos meios legais de comunicação; realizar reuniões, palestras, seminários, encontros para discussão da temática 

e levantamento, produzir planfletos, cartazes, faixas, programas na rádio comunitária, carro de som, dinâmicas de grupo, 

gincanas, teatro, dan• as, concursos (culturais e socioambientais).
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Grupo Jurídico: Nelson Davi Xavier (Município de Sertãozinho); Alberto Vieira Ataíde (Município de Alagoa Nova).

Miss‹ o: Assessorar o grupo na elabora• ‹ o do plano diretor quanto ao enquadramento legal em obedi•n cia ao Estatuto 

da Cidade, bem como a legisla• ‹ o pertinente e ap— s a elabora• ‹ o do plano diretor preparar o projeto de lei para 

aprova• ‹ o pelo poder legislativo municipalÓ. AlŽm disso, os advogados ressaltaram que, Òi nicialmente, apontamos como 

meio necessário para a realização da nossa “missão” o comprometimento do grupo, pois, só assim, poderemos fomentar 

o desenvolvimento do plano diretor. Em segundo lugar, necessitamos do apoio irrestrito do gestor municipal, pois mesmo 

com uma equipe comprometida, sem apoio do gestor pouco ou nada se poderá fazer. Em terceiro lugar, é necessário 

a aceita• ‹ o e participa• ‹ o da popula• ‹ o, pois Ž imprescind’ vel essa participa• ‹ o, porque sem ela n‹ o ser‡  poss’ vel a 

realiza• ‹ o do plano diretor.

Grupo Coordenação/Articulação: Armistrong (Município de Cabaceiras); Josenildo (Município de Sertãozinho); Jeomar 

(Município de Alagoa Nova); Nivam (Município de Livramento).

Missão: Mobilizar o Poder Público e a sociedade civil organizada para efetivar a construção do plano diretor municipal, 

concatenando todas as contribuições, no sentido de enriquecer, em termos de expressar, ao máximo, as realidades locais, 

na produção de um documento norteador às ações humanas no curto, médio e longo prazos. E, ainda, “sensibilizar, 

mobilizar, dialogar, pactuar e comprometer todos os atores sociais, com base em argumentos s— lidos e tŽc nicos, a 

encontrar soluções satisfatórias à realidade do Município.

A explanação do longo processo (12 meses de execução), das diversas atribuições para os técnicos (além das já existentes), da dificuldade de 

relacionamento entre secretários na administração e prováveis conflitos dentro da própria equipe municipal de coordenação gerou, por vezes, 

insegurança e um certo pessimismo. Então, para evitar esses sentimentos, ao final deste primeiro encontro, foi apresentada uma mensagem 

de otimismo, advinda de outro Munic’ pio (Eldorado dos Caraj‡ s/PA), no qual a CNM apoiou o processo de elabora• ‹ o do Plano Diretor 

Participativo.
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CORRIDA DOS SAPINHOS

Era uma vez uma corrida de sapinhos! O objetivo era atingir o alto de uma grande torre.

Havia no local uma multidão assistindo, muita gente para vibrar e torcer por eles.

Come• ou a competi• ‹ o.

Mas, como a multid‹ o n‹ o acreditava que os sapinhos pudessem alcan• ar o alto daquela torre, 

o que mais se ouvia era:

“Que pena! Esses sapinhos não vão conseguir [...] não vão conseguir [...]”

PorŽm havia um que persistia e continuava a subida em busca do topo. A multid‹ o continuava gritando:

“Que pena... eles não vão conseguir! [...] não vão conseguir!” E os sapinhos estavam mesmo desistindo, um por 

um, menos aquele sapinho que continuava tranquilo [...] embora cada vez mais arfante.

A curiosidade tomou conta de todos. Queriam saber o que tinha acontecido.

E, assim, quando foram perguntar ao sapinho como ele havia conseguido concluir a prova [...]

[...] aí sim conseguiram descobrir que ele era surdo!

Texto extraído da apresentação dos técnicos do Município de Eldorado dos Carajás (PA), exibido no III Encontro Regional para 
Elaboração de Planos Diretores Municipais do Estado do Pará.

Apresentado para os técnicos municipais do I Encontro Regional PDP/Cida/CNM.
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Tƒ CNICOS MUNICIPAIS

Município de Alagoa Nova (PB) Município de Cabaceiras (PB)

Vânia Galdino Alberto Ataide Severino Martins Norma Xavier Zeomax Bezerra Armstrong 
Souto

Pedro Novasco Carlos JosŽ

Município de Livramento (PB) Município de Sertãozinho (PB)

Germares 
Torres

Nivam Nismar Flávio Nunes Ros‡ lia Gomes Tereza Cristina Marli Marinho Cristiana 
Floriano

Josenildo 
Francisco

3.2 PRIMEIRA ETAPA – FORMAÇÃO DO NÚCLEO GESTOR LOCAL

A primeira etapa possu’ a como objetivo divulgar o in’ cio do processo de elabora• ‹ o do Plano Diretor Participativo no Munic’ pio, preparando, 

para tanto, os tŽc nicos municipais e as lideran• as comunit‡ rias para realiza• ‹ o de tal a• ‹ o. 

Do ponto de vista da gestão municipal, foram concebidas cinco atividades: preparação do inventário preliminar ; realização da Oficina 

Municipal (junto aos técnicos municipais e coordenadores), formação do Núcleo Gestor Local, elaboração do Plano de Ação e promoção 

do Lançamento Público.
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O inventário preliminar (Anexo 2) foi composto por um questionário em que os técnicos teriam a atribuição de, a partir deste guia, realizar 

o levantamento das informações (dados, mapas, leis, projetos, planos setoriais) existentes na prefeitura, em diferentes áreas (Educação, Saúde, 

Meio Ambiente, Desenvolvimento Social, Agricultura). Mas, encontrar as informações que estavam distribuídas pelas secretarias, foi um dos 

principais obstáculos. Em alguns Municípios existia desorganização, fragmentação e desatualização de informações relacionadas, principalmente, 

aos aspectos físico-territoriais, como a cartografia. 

Fotos 5 e 6. Base cartográfica encontrada em alguns Municípios integrantes do PDP/Cida/CNM, durante o inventário preliminar, abril de 2007.

O projeto n‹ o se limitaria a essas atividades de capacita• ‹ o dos gestores municipais. Era preciso dar in’ cio ao processo participativo de 

formulação de políticas públicas por meio da cidadania ativa em ambientes inclusivos, sobretudo nos espaços públicos de negociação entre 

os interessados envolvidos na definição de diretrizes gerais e setoriais de relevância local, no âmbito urbano e rural.  A fim de atingir os 

objetivos de promo• ‹ o de um canal institucional em que o cidad‹ o possa participar da tomada de decis‹ o e incentivo ao protagonismo da 

mulher e de setores excluídos da sociedade na definição da política de desenvolvimento do Município, algumas atividades foram concebidas 

e implementadas. 
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A I Oficina Municipal para Elaboração do Plano de Ação foi realizada com a finalidade de compartilhar e pactuar – com as lideranças comunitárias, 

gestores municipais, educadores e jovens – os conceitos, a metodologia e as responsabilidades referentes ao processo de elaboração do 

Plano Diretor Participativo. Na ocasião, foi apresentado o mesmo conteúdo já discutido com os técnicos da equipe municipal durante o 

I Encontro Regional, enfatizando, sobretudo, a importância da aprovação da segunda lei mais importante do Município (depois da Lei Orgânica) 

que estabelece as diretrizes de desenvolvimento territorial, em diferentes áreas (Educação, Saúde, Ação Social, Meio Ambiente, Planejamento, 

etc.), para os pr— ximos dez anos.

Foto 7. Oficina Municipal de Livramento para capacitação
para os atores locais, 17 de abril de 2007, 
na Câmara Municipal de Livramento (PB).

Foto 8. Oficina Municipal de Alagoa Nova para capacita• ‹ o
para os atores locais, 19 de abril de 2007, no Centro 
de Artesanato do Munic’ pio de Alagoa Nova (PB).

Enfatizou-se, também, que a participação da sociedade civil se fazia necessária para que essas diretrizes fossem concebidas de acordo com as 

reais demandas e potencialidades do Munic’ pio, baseada na percep• ‹ o de seus moradores (homens, mulheres, idosos, jovens, negros, mesti• os, 

mulatos, etc.).

E ainda durante a oficina, o passo seguinte foi responder à pergunta: como a população pode participar? Naquele momento os participantes 

foram divididos em grupos, de livre escolha, de modo que cada indivíduo reconhecesse em qual área poderia contribuir na realização de 

atividades durante o processo de elaboração do Plano Diretor Participativo. Assim, quatro equipes foram formadas: comunicação, mobilização, 

técnica e coordenação. Os objetivos e as metas (que poderiam ser modificados, caso desejassem) seriam debatidos internamente em cada 

equipe, e os resultados das discussões seriam apresentados para os demais grupos no final do evento. O quadro a seguir apresenta os 

objetivos de cada equipe e as perguntas que cada grupo deveria responder e apresentar para os demais participantes da oficina. 
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DINÂMICA PARA FORMAÇÃO DO NÚCLEO GESTOR LOCAL

Equipe Objetivo(s) Desafios

Comunicação
Otimizar a utiliza• ‹ o de meios, instrumentos 
e canais de comunica• ‹ o dispon’ veis no 
Município para divulgar as informações 
referentes à elaboração do plano diretor 
(objetivos, atividades realizadas, atividades 
programadas, formas de participação da 
popula• ‹ o, etc.).  

– Divulgar as informações sobre o plano diretor Municipal;
– Divulgar as atividades relacionadas ao processo de elaboração do 
plano diretor Municipal;
– Selecionar os meios, instrumentos e canais de comunicação a 
serem utilizados no Munic’ pio;
– Definir nível de linguagem;
– Definir o tipo de material didático ou informativo;
– Definir logomarca ou mascote do plano diretor;
– Definir possíveis parceiros;
– Definir pontos estratégicos para a distribuição do material para a 
popula• ‹ o;
– Definir quem será responsável pelo levantamento fotográfico/
filmagem das atividades do processo de elaboração do Plano 
Diretor Participativo.

Mobiliza• ‹ o
Definir e implementar estratégias de 
mobiliza• ‹ o e capacita• ‹ o, possibilitando a 
formação de espaços de participação. 

– Definir os possíveis parceiros da equipe de mobilização;
– Realizar a divisão dos bairros e das comunidades rurais 
(zoneamento) do Munic’ pio;
– Definir as datas das reuniões periódicas no Município;
– Mobilizar a população local;
– Organizar as reuniões com os representantes da sociedade civil 
organizada;
– Definir a pessoa responsável pelo registro das reuniões e 
participações que ocorrerão nas comunidades;
– Definir os espaços a serem utilizados pela equipe para realização 
de convites e eventos para toda a popula• ‹ o rural e urbana.
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DINÂMICA PARA FORMAÇÃO DO NÚCLEO GESTOR LOCAL

Equipe Objetivo(s) Desafios

TŽ cnica Reunir, sistematizar e disponibilizar dados e 
informações, ora em linguagem acessível (para 
que possa orientar as discussões comunitárias) 
ora em linguagem tŽc nica (necess‡ ria para 
subsidiar a formulação da lei). 

– Definir quais os possíveis parceiros que podem contribuir com 
informações (mapas, dados, entre outros);
– Definir atividades que possibilitam a troca de informações entre 
Secretarias Municipais e o Núcleo Gestor;
– Definir quem ficará responsável pela reunião dos dados, relatórios 
e informações já existentes na prefeitura referentes ao Município;
– Definir a estratégia para atualização dos dados e informações da 
prefeitura;
– Definir a busca de informações do Município na sociedade (fotos, 
hist— rias, etc.).

Coordena• ‹ o

Fazer a articulação interna entre as equipes e 
os demais órgãos que compõem a estrutura 
administrativa do Munic’ pio. Repassar as 
informações discutidas nos Encontros 
Regionais e organizar o andamento 
das atividades, observando os prazos 
estabelecidos no Cronograma Geral do PDP. 
Compete, ainda, disponibilizar as informações 
e produtos à Equipe de Apoio da CNM. 
Junto a essa equipe e às comunidades locais, 
o grupo de coordena• ‹ o ser‡  respons‡ vel 
pela avalia• ‹ o de todo o processo baseado 
nos indicadores levantados desde o in’ cio do 
processo.

– Definir quem coordenará as reuniões do Núcleo Gestor;
– Definir quem oficializará os convites e confirmará a presença das 
pessoas nas reuniões do Núcleo Gestor;
– Definir quem convocará os representantes da sociedade civil 
organizada;
– Definir quem ficará responsável pelos registros das informações 
discutidas nas reuniões do Núcleo Gestor local;
– Definir quem sistematizará as informações;
– Definir a sala do Plano Diretor Participativo.



50

Foto 9. Divisão das equipes durante a I Oficina Municipal de Sert‹ ozinho,
20 de abril de 2007, no Gin‡ sio Esportivo. 

Foto 10. Equipe de mobilização da Oficina Municipal de Cabaceiras,
18 de abril de 2007, no Centro Cultural.

A atribuição da equipe de comunicação seria definir as estratégias de difusão da informação (eventos públicos, rádios, cartazes em barbearias 

e mercados), além de atividades de divulgação específicas como forma de envolver a população de baixa renda (desfiles cívicos, eventos 

culturais), os jovens, as crianças (produção de documentários, gincanas, concursos, etc.), os idosos (reuniões) e as mulheres (trabalhos 

manuais). O objetivo da divulgação, portanto, seria facilitar o entendimento da temática, devendo ser sempre com linguagem clara e lúdica, 

fossem faixas, panfletos ou programas de rádio.
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Os meios de comunicação disponíveis no Município possibilitam a divulgação sonora. A Rádio Comunitária Pirauá FM 
possibilita a inser• ‹ o, na programa• ‹ o di‡ ria, de entrevistas, vinhetas e not’ cias. A divulga• ‹ o sonora tambŽm se estende 
aos carros de som. O MORAESÃO pode ser utilizado para as audiências e lançamento público. As visitas dos Agentes 
Comunitários de Saúde contribuirão para a divulgação das cartilhas, folder e panfletos. As escolas públicas estaduais e 
municipais realizarão ainda concursos de redação, de desenhos e maquetes. Os professores podem acrescentar à aula 
de história do Município as discussões sobre as perspectivas do desenvolvimento local. As atividades, oficinas, eventos e 
reuniões foram fotografados sob a responsabilidade da Equipe Técnica local. As formas de divulgação foram: confecção 
de brindes, camisetas e bonŽs;  elabora• ‹ o de banners para acompanhar as reuniões; elaboração das faixas para as escolas; 
aulas explicativas nas escolas sobre a tem‡ tica; concurso de reda• ‹ o; concurso de desenhos com o Tema: Óa cidade que 
eu quero”; exibição do filme do plano diretor nas escolas; realização de um programa de rádio; festival de dança e música; 
artigos de jornais; mensagens anexadas nos contracheques da prefeitura.

Metas definidas pela Equipe de Comunicação do Município de Alagoa Nova (PB)
Texto extraído do Plano de Ação do Município de Alagoa Nova (PB)

Foto 11. Faixas de divulgação, Município 
de Livramento. 

Foto 12. Atividades de divulgação nas escolas: 
concurso da logomarca no Munic’ pio de Sert‹ ozinho.
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A metodologia de coleta de informação sobre a percepção da população adiante da realidade local, a forma de deslocamento dos 

representantes, lideranças e cidadãos (principalmente da área rural para urbana), a definição dos espaços de participação de livre acesso para 

realização de reuniões comunitárias (centros comunitários, auditórios, etc.), a inserção da temática do plano diretor nas reuniões já existentes 

(conselhos, segmentos sociais, grupos religiosos, etc.) e a listagem das lideranças comunitárias são exemplos de ações definidas pela equipe de 

mobilização. Uma informação importante produzida pela Equipe de Mobilização referia-se ao zoneamento dos atores locais, ou seja, à divisão 

da cidade e da área rural em zonas para realização setorizada das reuniões comunitárias, exemplificada na tabela a seguir.

Territ— rio ç rea Zoneamento dos Atores Sociais do Município de Alagoa Nova (PB)

Zona Urbana 1

Associação dos Moradores da A. São Sebastião e Adjacentes. Local de Participação – Sede da Associação.

Associação dos Moradores do Bairro Nossa Senhora Aparecida e Adjacentes. Local de Participação – Sede da Associação.

Associação dos Moradores do Bairro de Santa Luzia e Adjacentes. Local de Participação – Sede da Associação.

Associação dos Artesãos e Costureiras de Alagoa Nova (Adacan). Local de Participação – Salão Paroquial.

Cooperativa das Bordadeiras de Alagoa Nova (Coaban). Local de Participação – Auditório do Cara.

Conselho Municipal de Saúde.

Conselho Municipal de Educa• ‹ o.

Conselho Municipal de A• ‹ o Social.

Conselho Municipal da Crian• a e do Adolescente.

Conselho Municipal do Fundeb.

Municipal da Merenda Escolar.

Conselho Municipal da Pastoral.

Conselho Municipal de Meio Ambiente.

Conselho Municipal do Desenvolvimento Rural.

Conselho Tutelar.
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Territ— rio ç rea Zoneamento dos Atores Sociais do Município de Alagoa Nova (PB)

Zona Rural

2

Associação do Sítio Preguiçoso e Adjacente. Local de Participação – Sede da Associação.

Associação do Sítio Bacupari e Adjacentes. Local de Participação – Sede da Associação.

Associação do Sítio Boa Esperança e Adjacente. Local de Participação – Sede da Associação.

Associação do Sítio Angelim e Adjacente. Local de Participação – Sede da Associação.

Associação do Sítio Burraco D’Água e Adjacente. Local de Participação – Escola.

Associação do Sítio Pau D’Arco e Adjacente. Local de Participação – Casa de Maricé.

Associação do Sítio Urucu e Adjacente. Local de Participação – Sede da Associação.

3

Associação do Sítio São José e Adjacente. Local de Participação – Sede da Associação.

Associação do Sítio Cajueiro e Adjacente. Local de Participação – Sede da Associação.

Associação do Sítio Ourique e Adjacente. Local de Participação – Sede da Associação.

Associação do Sítio Balsamo e Adjacente. Local de Participação – Sede da Associação.

Associação do Sítio Gameleira e Adjacente. Local de Participação – Sede da Associação.

Associação do Sítio Chã da Barra e Adjacente. Local de Participação – Sede da Associação.

Associação do Sítio Ribeiro e Adjacente. Local de Participação – Sede da Associação.

4

Associação do Sítio São Tomé de Cima e Adjacente.Local de Participação – Sede da Associação.

Associação do Povoado de São Tome e Adjacente. Local de Participação – Escola Municipal.

Associação do Sítio São Tomé II e Adjacente. Local de Participação – Sede da Associação.

Associa• ‹ o do S’ tio Riach‹ o e Adjacente. 

5

Associa• ‹ o do S’ tio Br‡ s e Adjacente. 

Associa• ‹ o do S’ tio S‹ o Br‡ s e Adjacente. 

Associa• ‹ o do S’ tio Queira Deus, Camar‡  e Adjacente. 

Associação do Sítio Juá de Baixo e Adjacente. Local de Participação – Sede da Associação.

6

Associa• ‹ o do S’ tio Serra Grande e Adjacente. 

Associação do Sítio Cutias e Adjacente. Local de Participação – Sede da Associação.

Associa• ‹ o do S’ tio Cascavel e Adjacente. 
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A Equipe Técnica teria como atribuição reunir, sistematizar e disponibilizar dados e informações, ora em linguagem acessível (para que pudesse 

orientar as discussões comunitárias) ora em linguagem técnica (necessária para subsidiar a formulação da lei), como relatórios, apresentações, 

mapas, etc.

A articulação interna entre as equipes e os demais órgãos que compõem a estrutura administrativa do Município, o repasse das  informações 

discutidas nos Encontros Regionais, a organização do andamento das atividades – observando os prazos estabelecidos no Cronograma Geral 

do PDP – eram de competência da Equipe de Coordenação. 

As respostas de cada equipe contribuiriam para estruturar o Plano de A• ‹ o, documento que conteria a estratŽg ia de elabora• ‹ o do plano 

diretor, etapas, atividades, prazos, recursos humanos. E os integrantes dos grupos seriam convidados a comporem o Núcleo Gestor Local, 

que, por meio de reuniões quinzenais ou mensais, acompanhariam e ajudariam na execução das atividades. Como recomendação, sugeriu-se 

que os participantes acrescentassem nomes de lideran• as importantes ou demais interessados que poderiam contribuir para o trabalho das 

equipes. A adoção desse conjunto de ações teve como objetivo ampliar as oportunidades para que todos os cidadãos, inclusive os setores 

mais marginalizados, pudessem ter condições de desenvolver seus potenciais e contribuir para a definição de políticas públicas.

A oficina representou o primeiro momento de diálogo entre a equipe da prefeitura e os demais segmentos da sociedade civil (associações 

comunitárias, conselhos municipais, empresários, entidades profissionais, igrejas, etc.) sobre o processo de elaboração do Plano Diretor 

Participativo, fato que significou, desde o início, a pactuação das ações entre todos os interessados no processo. Mas existiu uma certa 
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dificuldade na inclusão no zoneamento de pessoas e entidades identificadas com o grupo de oposição ao prefeito e, ao identificar essa 

situação, os técnicos regionais buscaram mostrar para a equipe técnica municipal as implicações, inclusive de ordem legal, dessa prática.

 

Mesmo assim, o evento se constituiu em um espaço de explanação sobre a definição, a finalidade e a metodologia de elaboração do plano 

diretor e da apresentação do Estatuto da Cidade; debate sobre a realidade de cada Município integrante do programa; formação do núcleo 

gestor local; definição das metas e atividades de cada equipe (mobilização, comunicação e técnica) integrante do núcleo gestor local. 

A I Oficina foi muito proveitosa, tinha 52 pessoas, todos quiseram participar, formar o Núcleo Gestor.

Nivam, Município de Livramento (PB). 

Ao final da oficina, a “tarefa de casa” para o Núcleo Gestor foi planejarem juntos (sociedade civil e gestores municipais) o Lançamento Público 

do Processo de Elaboração do Plano Diretor Participativo cuja ideia se refere a uma divulgação, em espaço público aberto, com atrações 

culturais, do início das atividades do processo, no intuito de despertar o interesse da população para envolver-se no debate quanto à temática 

do planejamento municipal. 

Foto 13. Lançamento Público do processo de Elaboração 
do plano diretor do Munic’ pio de Alagoa Nova, 4 de maio 

de 2007, no Moraes‹ o.

Foto 14. Lançamento Público do processo de 
Elabora• ‹ o do plano diretor do Munic’ pio de 

Sert‹ ozinho, 7 de maio de 2007, no Gin‡ sio Esportivo.
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Foto 15. Lançamento Público do processo de Elaboração do plano 
diretor do Município de Livramento, 9 de maio de 2007, no Palhoção 

do Povo Luzia Almeida.

Foto 16. Lançamento Público do processo de Elaboração do plano 
diretor do Munic’ pio de Cabaceiras, 18 de maio de 2007, no Gin‡ sio 

de Esportes.

O Lançamento foi realizado nos quatro Municípios, com a presença dos prefeitos cujos discursos enfocaram a importância do plano diretor 

e a participação da população. Mas, na ocasião, apresentou-se nitidamente a dificuldade dos técnicos municipais em envolver os demais 

secretários e servidores da administração pública. Os conflitos interpessoais ocorreram também entre os próprios técnicos municipais 

integrantes da equipe do Plano Diretor Participativo. E quanto à participação da população, na avaliação da assistente social Rosemar,  Técnica 

de Mobilização Social da CNM: “o processo ainda está muito tímido [...] muito silêncio, só escuta. Apenas poucas pessoas questionavam, a 

participa• ‹ o Ž t’ mida e pontual, e o cidad‹ o comum n‹ o participou do eventoÓ.

No Lançamento Público a gente fez um chamamento para as escolas, diretores, professores, mas a sociedade em “si 
mesma”, não participou. E essa dificuldade a gente quer romper.

Nivam, Município de Livramento (PB). 
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A gente convidou igreja, instituições, mas só algumas participaram. [...] ainda está uma certa distância. Todo o evento que 
a gente faz tem um roteiro para seguir, para não esquecer de convidar ninguém. A gente faz uns 100 convites [...] mas a 
gente est‡  sentindo a sociedade meio solta do processo.

 Flávio, Município de Livramento (PB). 

No entanto, dois aspectos positivos precisam ser ressaltados. Primeiro, participaram do evento, de forma geral, prefeitos e vereadores 

(inclusive oposição), educadores, jovens, “Agentes Jovens” e Agentes Comunitários de Saúde (ACS’s). Segundo, as atividades educativas 

e sociais realizadas pelas Secretarias de Educa• ‹ o e de A• ‹ o Social nos Munic’ pios mostraram-se como principal canal de divulga• ‹ o do 

processo de elaboração do Plano Diretor Participativo, como por exemplo “Campanha contra as drogas” com apresentação de filmes e 

realização de palestras no Município de Cabaceiras. As atividades e os eventos culturais (danças, arte-novela, cordel, música) contribuíram 

tambŽ m para atrair jovens e adultos para o evento de lan• amento.

Foto 17. Grupo do Cras, apresentação no Lançamento Público 

de Alagoa Nova (PB). 
Foto 18. Apresentação lançamento de Cabaceiras. 
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Foto 19. Apresentação cultural no Lançamento Público no 
Município de Livramento. 

Foto 20. Premiação de Concurso da Logomarca do Plano Diretor 
Participativo. Munic’ pio de Sert‹ ozinho.

As dificuldades e os avanços específicos encontrados durante as Oficinas Municipais e o Lançamento Público foram debatidos na 

III Audioconfer• ncia, sobretudo acerca de dois aspectos: mais envolvimento da população e engajamento da administração pública.

3.2.1 Terceira Audioconfer• ncia

Na audioconferência do dia 24 de abril de 2007 foram consensuadas que, por meio de workshop com os secretários e funcionários da 

prefeitura, seria enfatizado a importância das atividades integradas das secretarias, ressaltando a contribuição de cada secretário no processo 

de elabora• ‹ o do plano diretor e buscando, com isso, contribuir para uma mudan• a organizacional. 

As formas de monitoramento da participação das mulheres nos espaços de debate também foram discutidas, embora uma avaliação 

preliminar não tenha identificado dificuldades tanto em relação à presença quanto ao direito à voz. A diversidade de representantes de 

diferentes segmentos presentes no evento também foi considerada fator relevante, e uma análise verificou situação positiva. 
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Participação das mulheres 
nos espa• os de debate

Porcentual de mulheres e homens na

I Oficina Municipal de Alagoa Nova

Sexo
I Oficina Municipal de 

Alagoa Nova

Homens 30

Mulheres 57

Total 87
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Fotos 21 e 22. I Oficina Municipal de Alagoa Nova.

Presença dos representantes dos segmentos

Segmento
Associações ou 
Cooperativas de 

Microempres‡ rios

Associações 
de 

moradores

Diretores e 
professores 
de Escolas

Conselhos 
e Clubes de 

M‹ es
Prefeitura

Câmara de 
Vereadores

Correios/
bancos/
Sebrae

Igreja 

Número de 
participantes

4 28 27 4 15 4 4 1

Foto 23. I Oficina Municipal de Alagoa Nova, das 34 
associações existentes no Município de Alagoa Nova, 
28 representantes participaram do evento, 19 de abril 
de 2007, no Centro Artesanal Dep. Raimundo Asfora.
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Porcentual de representantes na

I Oficina Municipal de Alagoa Nova

Em relação às reuniões comunitárias que foram realizadas na segunda etapa, a sugestão para os técnicos foi que durante a condução da 

reunião deveriam estimular as discussões com os temas destacados pelos participantes (água, meio ambiente, saneamento, etc.) de forma 

que a partir dessa discussão se conseguisse desenvolver outros debates referentes às áreas prioritárias para a comunidade e relacionados à 

temática (comércio, acessos, incentivos, etc.). Essas questões compuseram a pauta do II Encontro Regional.

Instrumentos Atividades planejadas para Segunda Etapa Verificadores

Capacita• ‹ o 
dos gestores 
municipais

Reunião com os prefeitos e secretários para apresentação das 
atividades participativas a serem realizadas no Município. Oficina 
de Capacita• ‹ o dos tŽc nicos municipais. Eventos realizados.

Realiza• ‹ o, pelos tŽc nicos da CNM, do II Encontro Regional de 
Elabora• ‹o  dos Planos Diretores.

Elabora• ‹ o de mapas tem‡ ticos com a equipe tŽc nica municipal. Mapas tem‡ ticos realizados.

Capacita• ‹ o das 
lideran• as

Convite às lideranças comunitárias para participar dos eventos 
do plano diretor. 

Protocolo dos convites enviados às lideranças. 

Realiza• ‹ o da II Oficina Municipal. II Oficina Municipal realizada.

Associa• › es ou
Cooperativas de
Microempresários

Diretores e professores
de Escolas

Conselhos e Clubes
de M‹ es

Prefeitura

Associa• › es de
moradores
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Divulgação do 
plano diretor   

Divulgação das reuniões comunitárias.
Meio e material de divulga• ‹ o (r‡ dio, carro de som, 

panfletos, banners) com linguagem clara e lúdica. 

Atividades de envolvimento da classe mŽd ia.
Releases, notas de jornal, boletim da cidade, Blog, 
entrega pessoal dos convites para as reuniões.

Articula• ‹ o 
intersetorial da 
Administração 

Municipal

Questionários destinados às secretarias contendo informações a 
serem inclu’ das na leitura tŽc nica do Munic’ pio.

Respostas ao questionário enviado às secretarias.

Coordena• ‹ o 
compartilhada 
do processo de 
elabora• ‹ o do 

PDP 

Realização de reuniões periódicas com o Núcleo Gestor Local. Atas e fotos das reuniões do Núcleo Gestor.

Realização de Audiência Pública para apresentação das 
informações reunidas na Leitura da Realidade Municipal.

Ata, fotos e filmagem do evento.

Apresentação das informações discutidas na audiência pública 
nas escolas e em reuniões de segmentos sociais.

Atas e fotos das reuniões.

Acesso de 
representantes, 

lideran• as e 
cidad‹ os ˆ s 
atividades 

participativas

Deslocamento de representantes, lideran• as e cidad‹ os aos 
espa• os de participa• ‹ o.

Transporte.

Realização das reuniões comunitárias obedecendo ao 
zoneamento definido na primeira etapa.

Registro das reuniões comunitárias realizadas.

Produ• ‹ o de 
informações

Realiza• ‹ o de II Oficina Municipal para elabora• ‹ o de 
mapas mentais com a participa• ‹ o de tŽc nicos municipais e 
representantes da sociedade civil.

Mapas mentais realizados.

3.2.2 Segundo Encontro Regional – Elaboração da Leitura da Realidade Municipal

No II Encontro, na manhã do primeiro do dia, 17 de maio de 2007, durante as apresentações de cada equipe municipal quanto ao andamento 

das atividades nos Municípios, foram apresentadas novamente as dificuldades encontradas durante a primeira etapa do programa, que, de 

forma geral, podem ser sintetizadas na dificuldade de transporte, de recursos para logística, local para sala do plano diretor com Internet e a 

centraliza• ‹ o das atividades em um tŽc nico da equipe municipal. 
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Continua a dificuldade em mobilizar a classe média e os moradores da área urbana e envolver a oposição nos espaços de participação 

promovidos pela municipalidade:

Uma das dificuldades maiores é conseguir o envolvimento da população, a gente sempre teve essa dificuldade, tanto 
no plano diretor quanto em outras articulações do Município, a gente sempre teve essa dificuldade de que a população 
realmente tenha interesse, porque a gente faz a divulgação, faz os convites, mas vem sempre aquele grupo registro, então 
a gente tem que aproveitar mais aquele grupo que vem realmente se interessando pelo processo, para da’  poder se 
disseminar isso.

Márcia, técnica saúde, coordenadora do processo de elaboração do plano diretor do 
Município de Sertãozinho (PB), Palestra de Augusto Mathias.

O apoio ao gestor municipal mostrou-se essencial como alternativa aos obst‡ culos e melhor andamento das atividades do cronograma, seja 

do ponto de vista log’ stico ou mesmo de prioriza• ‹ o das atividades das secretarias de governo. 

A metodologia está sendo aplicada. O que está sendo proposto, mesmo com as dificuldades que temos, está sendo tudo 
realizado. Até agora tudo o que vocês propuseram nós conseguimos cumprir. O prefeito apesar de ausente (está viajando 
muito) ele é vigilante: como é que está? O que foi realizado? O que está faltando? Ele tem mostrado um apoio forte em 
relação ao plano diretor. Isso aí ajuda porque fica mais fácil de cobrar da própria equipe. [...] A gente tenta massificar, dizer 
que o trabalho Ž importante para as secretarias, e eles t•m absorvido, mas o secret‡ rio quer dar prioridade na secretaria 
dele. Mas diante dessas questões [apoio do gestor] o secretário vem e participa das reuniões.

Flávio, Município de Livramento (PB).
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De certa forma, a gente já estava prevendo isso, a gente discutiu isso no I Encontro, inclusive n‹ o s—  a gente colocou, mas 
os outros técnicos das prefeituras também.

Nivam, Município de Livramento (PB).

No período da tarde foram debatidas as formas de levantamento dos principais problemas, potencialidades e propostas para o desenvolvimento 

do Município. Foi destacada a importância da pesquisa quanto à percepção da população do seu lugar, do seu ambiente e do seu cotidiano, 

dos seus problemas. As formas de realização poderiam ser concebidas pelos técnicos municipais, mas no encontro foram destacadas o vídeo, 

as reuniões comunitárias e as conversas informais, citando como exemplo os depoimentos coletados pelo Município de Remanso (BA) que 

contribu’ ram para a leitura da realidade daquele Munic’ pio.

O Município de Remanso (BA) reuniu depoimentos em vídeo resultantes das pesquisas realizadas nas reuniões comunitárias 
e nas ruas. Esses depoimentos coletados pelos técnicos municipais baianos foram apresentados no II Encontro Regional 
PDP/Cida/CNM para estimular a pesquisa das propostas da comunidade:

Eu moro na Quadra 16. E queria que na Quadra 16 se criasse um espa• o para quadra esportiva; eu vejo muita crian• a 
que necessita de um espaço desse tipo futuramente.

Depoimento de morador.

No dia seguinte ao da programação do evento, os técnicos municipais foram ao Município de Cabaceiras participar do Lançamento Público, 

cujo objetivo era observar a forma de condução do processo participativo por parte dos gestores municipais e refletir sobre a participação 

da população nos espaços promovidos pelo Poder Público municipal. Fato bastante positivo para o aprendizado mútuo e para reflexão sobre 

as linguagens a serem utilizadas nas atividades de envolvimento da popula• ‹ o e acerca dos indicadores de participa• ‹ o e governan• a que cada 

equipe municipal desenvolveria no Munic’ pio. 



67

3.2.3 Quarta Audioconfer• ncia

No dia 25 de maio de 2007, a pauta da audioconferência enfocou a necessidade de se realizar nos Municípios um amplo processo de 

comunica• ‹ o e marketing do plano diretor para enfatizar o caráter temporal das diretrizes do plano, as quais vão além gestão do prefeito, 

devendo-se, portanto, destacar que o plano diretor será um “mapa para todos os governantes e para o povo”,  ou que “definirá os rumos do 

Munic’ pioÓ, podendo este adotar slogans, como por exemplo ÒC abaceiras 2015Ó. Os discursos nos espa• os de participa• ‹ o com a presen• a 

da oposição deveriam enfatizar o “nós” e não “a prefeitura”. 

Definiu-se também que seriam realizadas reuniões periódicas exclusivamente com os funcionários da administração municipal, com o objetivo 

de sensibilizá-los quanto à importância do plano e das suas contribuições no processo de elaboração, de forma intersetorial. Dessa maneira, 

imaginava-se minimizar a centralização de atividades em um técnico da equipe da prefeitura por meio de uma metodologia de governança 

que pudesse se perpetuar alŽm do per’ odo de elabora• ‹ o do plano diretor. 

E, ainda, como foi observado, nos quatro Municípios, que as secretarias de educação e as escolas estavam envolvidas para despertar o 

interesse dos jovens, a equipe CNM decidiu incentivar, ainda mais, os técnicos municipais a conceberem atividades educativas e lúdicas a serem 

implementadas nas duas etapas restantes.

3.3 SEGUNDA ETAPA – LEITURA TÉCNICA, LEITURA COMUNITÁRIA E LEITURA COMPARTILHADA

A segunda etapa teve como objetivo motivar técnicos e sociedade civil para fazer um levantamento sobre a realidade local, seus problemas, suas 

potencialidades e propostas preliminares para o território. Essa etapa foi dividida em leitura técnica, leitura comunitária e leitura compartilhada.

As informações acerca da segunda etapa discutidas com os técnicos municipais durante o II Encontro Regional foram apresentadas resumidamente 

na II Oficina Municipal com o objetivo de qualificar e mobilizar os demais atores sociais, da área urbana e rural, sobre os procedimentos e as 

formas de participação da sociedade civil.



68

Nesse momento, para facilitar o entendimento da leitura técnica foi apresentada na oficina uma imagem (Figura 1). A associação dessa 

imagem teve como objetivo relacionar que o diagn— stico seria uma espŽc ie de estudo do territ— rio (que seria o rosto) e de todas as suas 

localidades, urbanas e rurais, considerando suas especificidades, pois são diferentes e únicas (como cada animal que compõem o formato 

do rosto). E para compor esse diagnóstico algumas ferramentas faziam-se importantes como: dados, mapas, informações socioeconômicas, 

culturais, ambientais e de infraestrutura disponíveis sobre o Município.

Já para compreender o objetivo à leitura comunitária, foi utilizada a ilusão de ótica da figura que representa uma jovem e uma velha no 

mesmo desenho. Essa figura foi de grande importância para despertar o respeito às opiniões contrárias. Perguntava-se, após os participantes 

descobrirem as duas mulheres: “Quem está vendo a velha está com a percepção incorreta? Quem está vendo a jovem está errada? Não, apenas 

são formas diferentes de perceber a realidade”. Portanto, leitura comunitária tratava da identificação dos problemas, das potencialidades, das 

propostas preliminares e dos conflitos identificados em seu cotidiano por diversos segmentos da sociedade civil.

Para representar a leitura compartilhada, foi adotada a imagem de Escher, no intuito de discutir o conceito de que as várias visões do território, 

conseguidas por meio da uni‹ o da leitura tŽc nica e da leitura comunit‡ ria, seriam imprescind’ veis para compor o quadro complexo de 

opiniões, ora divergentes ora convergentes sobre a realidade local (como as escadas desconexas do desenho). 

Figuras 1, 2 e 3. Utilização de imagens associativas para explicar o objetivo das etapas do Plano Diretor Participativo.
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E, para descrever essas diferentes visões do território, foram adotadas duas formas principais de registro: o mapeamento e as atas. Os técnicos 

municipais foram incentivados a elaborarem mapas temáticos e a assinalar nas atas as demandas e as potencialidades apresentadas pelos 

gestores municipais e pela sociedade civil.

Fotos 24 e 25. Elaboração de mapas temáticos realizada pelos técnicos dos Municípios de Alagoa Nova e Livramento, respectivamente.

Para distribuir a atividade de leitura pela administração municipal, foram entregues, a cada secretaria, algumas perguntas cujas respostas 

contribuiriam para construir a leitura da realidade. E essas informações foram representadas em mapas temáticos.
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Seguem abaixo algumas perguntas, exemplificativas, distribuídas para as secretarias:

a) Secretaria de Obras/Urbanismo/Infraestrutura ou similar
•	 Qual a localização das áreas sem (ou com serviços precários) de esgotamento sanitário?
•	 Qual a localização das áreas sem iluminação pública?
•	 Qual a localização das áreas sem rede telefônica?

b) Secretaria de Educa• ‹ o
•	 Qual a localização das escolas primárias, secundárias, profissionalizantes e ensino superior?
•	 Qual a localização das áreas mais carentes do território em escolas (primárias, secundárias e de formação técnica) de acordo 

com a quantidade de crianças e qual a localização das escolas desativadas do Município?

c) Secretaria de Esporte e Lazer ou similar
•	 Qual a localização das áreas dotadas de espaços de uso coletivo (praças, centros comunitários, quadras de esporte)?
•	 Quais as áreas carentes de espaços para o lazer e a prática de esportes?
•	 Quais os programas, os projetos e as ações existentes na secretaria?

[...]

Trecho das perguntas distribuídas para os técnicos municipais.

Os mapas foram elaborados e apresentados pela equipe de coordenação, no primeiro momento, exclusivamente, nas reuniões técnicas 

dos gestores municipais, que corrigiram e acrescentaram novas informações aos mapas. A presença das diferentes secretarias na mesma 

reunião gerava um ambiente importante de discussão, cujos temas interdisciplinares eram alvo de discussão comum, com contribuições 

que enriqueciam o olhar sobre a demanda ou o problema que parecia específico de uma secretaria, como por exemplo a ausência de 

esgotamento sanitário em um bairro, advindo da secretaria de obras,  que também foi explanado pela secretaria de saúde.
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Foto 26 a 28. Orientações para elaboração dos mapas temáticos com os gestores municipais e representantes 
da sociedade civil, 17 de agosto de 2007.

No outro momento, nas reuniões comunitárias, além do registro das demandas e das potencialidades das comunidades, os técnicos municipais 

também atualizavam o mapeamento e definiam, nos mapas, as necessidades apontadas pela população. Os temas variam de acordo com 

o território, mas, de maneira geral, referiam-se à questão habitacional da população de baixa renda, à localização de indústrias de pequeno 

porte, à direção da expansão urbana, à preservação dos recursos hídricos, à localização dos focos de poluição ambiental, à delimitação de 

áreas de proteção ambiental, às alternativas de emprego e renda e ao apoio à produção rural. Como pode ser observado no mapa e nos 

quadros a seguir.
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Principais temas registrados na Leitura da Realidade

Alagoa Nova Cabaceiras Livramento Sert‹ ozinho

Alta produtividade de cria• ‹ o de 
galinha de capoeira.

Definição das trilhas ecológicas. Arboriza• ‹ o: melhoria das 
condições paisagística e climática.

Constru• ‹ o de um centro de 
gera• ‹ o de emprego e renda.

Incentivo à agricultura familiar e 
ao apoio rural.

Projetos para agricultura familiar 
e projetos de irriga• ‹ o para os 
pequenos agricultores.

Erradica• ‹ o das casas de taipa: 
nas ‡ reas urbana e rural.

Constru• ‹ o do Centro de 
Referência Assistência Social.

Incentivo ao comŽr cio, servi• os 
e turismo.

Preservação e reflorestamento 
das áreas de relevância natural.

Deficiência de mão-de-obra 
qualificada e desemprego.

Constru• ‹ o de cisternas de 
placas.

Indústrias de pequeno porte: 
definição de áreas para 
implanta• ‹ o.

Incentivo aos projetos de 
avicultura e caprinocultura.

Amplia• ‹ o do saneamento 
b‡ sico: pavimenta• ‹ o, 
esgotamento, drenagem pluvial.

Recupera• ‹ o e conserva• ‹ o das 
lagoas.

Amplia• ‹ o do saneamento 
b‡ sico: rede de esgotamento 
sanit‡ rio e drenagem pluvial.

Amplia• ‹ o do saneamento 
b‡ sico: pavimenta• ‹ o, 
esgotamento, drenagem pluvial.

Amplia• ‹ o dos programas 
sociais.

Constru• ‹ o da rede de esgoto 
em toda ‡ rea urbana e de uma 
esta• ‹ o de tratamento.

Incentivo ao comŽr cio local. Desenvolvimento de projetos 
de gera• ‹ o de emprego e renda.

Escassez de ‡ rea de lazer 
direcionada à criança e ao 
adolescente.

Incentivo à Cultura do “Boi de 
ReisÓ.

Alta produtividade de cria• ‹ o de 
galinha.

Constru• ‹ o de ‡ reas para a 
pr‡ tica de esportes e lazer.

Garantia de moradia digna para 
popula• ‹ o.

Amplia• ‹ o do saneamento 
b‡ sico: pavimenta• ‹ o, 
esgotamento, drenagem 
pluvial.
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LEVANTAMENTO FOTOGRÁFICO DE ALGUNS PROBLEMAS ENCONTRADOS

Foto 29. Poluição Ambiental. Foto 30. Ausência de esgotamento.

Foto 31 Casas de taipa. Foto 32 Construção em áreas com declividade acima de 30%.
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LEVANTAMENTO FOTOGRÁFICO DE ALGUMAS POTENCIALIDADES PESQUISADAS

Foto 33. Caprinocultura, Municípios de Cabaceiras e Livramento. Foto 34. Turismo Rural, Engenho Olho D’Água, 
Munic’ pio de Alagoa Nova.

Foto 35. Artesanato, Município de Alagoa Nova. Foto 36. Turismo Ecológico, Município de Cabaceiras.
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Nos quatro Municípios foi possível constatar a dificuldade em mobilizar e sensibilizar não somente a população, mas, sobretudo, os próprios 

integrantes da administra• ‹ o municipal acerca da tem‡ tica do plano diretor. Apesar dos incentivos das equipes municipais para participa• ‹ o 

na execução das ações, os integrantes do Núcleo Gestor Local acompanharam a apresentação do resultado das atividades realizadas durante 

o processo, porém não contribuíram para sua realização, grande parte alegando falta de tempo. Atividades e eventos culturais, que vinham 

ocorrendo desde a primeira etapa, continuaram acontecendo na segunda etapa de leitura, o que de fato contribuiu para divulgação da etapa 

de leitura principalmente nas escolas.

Foto 37. Seminário na Estadual Professor Cardoso. Município de Alagoa Nova.

Como fator positivo, destaca-se que as reuniões comunitárias foram consideradas por vários técnicos municipais como um momento especial 

de aprendizagem, em que, por vezes, encontraram uma visão da realidade diferente daquela que haviam imaginado. A percepção das reais 

demandas e o acesso à informação (por meio da televisão e da rádio comunitária) mostraram que a população rural, há tempos, já não se 

encontrava isolada dos debates urbanos. 
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As reuniões comunitárias eram momentos muito prazerosos, as comunidades buscavam informações, davam ideias. As 
famílias em si, os moradores têm uma noção totalmente diferente. E a gente acha que eles não têm um pensamento tão 
formado. Foram deles que surgiram as sugestões de propostas, realmente das necessidades que eles tinham da sua vida 
cotidiana.

Cristiana Floriano, técnica municipal, coordenadora do processo de elaboração do plano diretor 
do Município de Sertãozinho (PB).

As informações registradas durante a etapa de leitura foram reunidas e apresentadas nas pré-audiências públicas para avaliação final do 

Núcleo Gestor Local, antes de serem exibidas na I Audiência Pública, cuja finalidade era apresentar para a população do Município, em evento 

realizado na Câmara de Vereadores, o resultado da segunda etapa.

Fotos 38 e 39. Pré-Audiência para avaliação final do material produzido na etapa de leitura municipal.

As audiências públicas, realizadas com a presença dos técnicos da CNM, foram divididas em dois momentos. No primeiro momento, os 

técnicos municipais apresentaram o andamento das atividades realizadas até então durante o programa, uma retrospectiva das ações tanto da 

primeira quanto da segunda etapa, uma espŽc ie de mem— ria resumida, de modo que viabilizasse o entendimento do programa por parte do 

cidad‹ o que estaria participando pela primeira vez. No segundo momento, os mapas apresentariam a leitura do territ— rio resultante de uma 
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visão compartilhada entre técnicos e comunidade. E, na tentativa de repassar as informações em uma linguagem acessível, perguntas foram 

respondidas com base nos mapas produzidos pelo Munic’ pio.

Figura 4 – Slides da I Audiência Pública de Sert‹ ozinho (PB) O conteúdo dos mapas referia-se, resumidamente, às respostas das 

seguintes perguntas:
– Onde estão localizados os equipamentos públicos de lazer?
– Para onde a sua cidade está crescendo?
– Quais são os locais que precisam de escolas?
– Onde estão localizadas as escolas desativadas?
– Onde estão as construções e os lugares de importância histórica do 

Município?
– Quais as riquezas culturais do Município?
– Quais os locais onde não se deve construir?
– Onde mora a população de baixa renda?
– Quais as áreas rurais que precisam de melhorias nas estradas?
– Onde se joga o lixo do Município?
– Quais as áreas que devem ser protegidas?
– Onde estão os focos de poluição ambiental?
– Existe necessidade de aterro sanitário e hospitalar?
– Quais as áreas de risco de doenças provocadas pela contaminação 

da água?
– Quais as áreas sem esgotamento sanitário?
– Quais as áreas sem abastecimento de água?
– Quais as áreas carentes de espaços para o lazer e a prática de esportes?
– Quais as áreas que poderiam ser visitadas por turistas?
– Existe necessidade de se criar espaços de artesanato?
– Quais as áreas que precisam ser adaptadas para facilitar o acesso de 

idosos, crianças e portadores de necessidades especiais?
– Qual a área com maior número de crianças de 0 a 5 anos?
– Quais as áreas que mais precisam de postos de saúde?

(Texto extraído dos slides da Pré-Audiência do 
Município de Sertãozinho)

 Fonte: Material elaborado para apresentação da I Audiência Pública do 

Munic’ pio de Sert‹ ozinho (PB).



79

Foto 40. Audiência Pública em Sertãozinho, 
13 de agosto de 2007, Pastoral da Crian• a. 

Foto 41. Audiência Pública em Cabaceiras, 24 de agosto de 2007. 

Essa etapa mostrou instrumentos e mecanismos interessantes de reconhecimento do território, que foram essenciais para o entendimento 

das especificidades locais por parte dos técnicos municipais. E, do ponto de vista da comunidade, o reconhecimento da importância da sua 

percep• ‹ o do territ— rio contribuiu para aumentar a autoestima e a valoriza• ‹ o do saber popular.

Os conflitos interpessoais e a descrença, no entanto, continuaram no âmbito do governo, apesar das constantes reuniões técnicas com os 

gestores. Fato citado constantemente pelos técnicos da equipe de coordenação do programa, como se pôde perceber nos depoimentos que 

se seguem.

Para sensibilização dos funcionários, foram realizadas reuniões quinzenais sob coordenação das técnicas regionais da CNM, Márcia Viana e 

Rosemar Oliveira, e uma reunião com o coordenador-geral do Programa, Jeconias Rosendo da Silva Júnior, que tratou especificamente sobre 

o tema da governan• a.
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Foto 42. Reunião com os secretários da 
Administra• ‹ o Municipal, 18 de setembro de 2007, 

Prefeitura de Sertãozinho.

Foto 43. Reunião com os secretários da 
Administra• ‹ o Municipal, 21 de setembro de 2007, 

Prefeitura de Alagoa Nova. 

Foto 44. Reunião com os secretários da 
Administração Municipal de Livramento, 

8 de setembro de 2007, Câmara Municipal. 

3.3.1 Quinta Audioconfer• ncia

Na audioconferência do dia 30 de agosto de 2007, em razão da dificuldade, ainda reincidente, de mobilização da administração municipal, 

acordou-se em estimular o acompanhamento permanente do prefeito por meio tanto das reuniões bimestrais dos técnicos da CNM 

exclusivamente com o prefeito – para informar sobre as atividades e o andamento do processo de elaboração dos planos diretores, 

contribuindo com isso para o entendimento prático da gestão democrática – quanto de reuniões quinzenais com os técnicos da administração 

municipal. Também foram consolidadas as atividades a serem executadas na terceira etapa e seus meios de verificação.
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Instrumentos Atividades planejadas para a terceira etapa Verificadores

Capacita• ‹ o dos 
gestores municipais

Realiza• ‹ o de Workshop, por técnicos da CNM e da Famup, para os secretários 
municipais e prefeito.

Eventos realizados.
Realiza• ‹ o, pelos tŽc nicos da CNM, do III Encontro Regional de Elabora• ‹o  dos 
Planos Diretores.

Capacita• ‹ o das 
lideran• as

Convite às lideranças comunitárias para participar dos eventos do plano diretor. Protocolo dos convites enviados às lideranças. 

Realiza• ‹ o da III Oficina Municipal. III Oficina Municipal realizada.

Divulga• ‹ o do plano 
diretor

Divulgação das reuniões comunitárias.
Meio e material de divulga• ‹ o (r‡ dio, carro de som, 

panfletos, banners) com linguagem clara e lúdica. 

Atividades de envolvimento da popula• ‹ o (mulheres, crian• as, idosos, jovens, etc.).
Gincanas, desfiles cívicos, eventos culturais, 

documentários, atividades infantis.

Coordena• ‹ o 
compartilhada 
do processo de 

elabora• ‹ o do PDP

Realização de reuniões periódicas com o Núcleo Gestor Local. Atas e fotos das reuniões do Núcleo Gestor.

Realização de Audiência Pública para apresentação das propostas coletadas no 
Munic’ pio.

Ata, fotos e filmagem do evento.

Apresentação das informações discutidas na audiência pública nas escolas e 
reuniões de segmentos sociais.

Atas e fotos das reuniões.

Acesso de 
representantes, 

lideran• as e 
cidadãos às 
atividades 

participativas

Deslocamento de representantes, lideran• as e cidad‹ os aos espa• os de 
participa• ‹ o.

Transporte.

Realização de reuniões por segmentos sociais para coleta de propostas 
(comerciantes, mulheres, idosos, jovens, ma• onaria, igrejas).

Atas e fotos das reuniões realizadas.

Produ• ‹ o de 
informações

Realiza• ‹ o de III Oficina Municipal para elabora• ‹ o de mapas propositivos com a 
participa• ‹ o de tŽc nicos municipais e representantes da sociedade civil.

Mapas propositivos realizados.

Utiliza• ‹ o de 
instrumentos de 
comunica• ‹ o e 
participa• ‹ o

Apresentação no início das oficinas de um pequeno resumo das reuniões 
anteriores e no final uma pequena exposição sobre passos futuros e sua 
relevância.

Resumo das reuniões.

Apresentação e negociação do guia de conduta a fim de estimular uma 
participa• ‹ o mais equitativa.

Guias de conduta para facilitação de processos 
participativos constru’ dos com o grupo.
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Algumas atividades foram adicionadas ao Programa: 1) contratação de cadista para ajudar na digitalização dos mapas; 2) realização de palestra 

sobre participa• ‹ o da popula• ‹ o nos Munic’ pios, aproveitando a visita de Augusto Mathias ao Brasil; 3) Produ• ‹ o de document‡ rio; 4) 

Levantamento fotográfico; 5) Oficina de Comunicação com lideranças comunitárias para incentivar a divulgação do projeto de lei do Plano 

Diretor Participativo a ser realizada na quarta etapa.

3.3.2 Terceiro Encontro Regional – Participação Popular no Processo de Elaboração do Plano Diretor

O III Encontro Regional, realizado no dia 24 de setembro de 2007, teve como foco o tema da participação da população.  Além dos técnicos 

municipais, técnicos regionais da CNM participaram do evento – a representante da Cida, Simone Direito; o da CNM Internacional, Gustavo 

Cezário; e os prefeitos de Alagoa Nova, Cabaceiras e Livramento.

Pela manhã, na presença dos respectivos prefeitos, os técnicos municipais apresentaram as atividades desenvolvidas no seu Município, utilizando 

fotos, mapas e dados que foram apresentados em Powerpoint. À tarde, o tema específico foi sobre os obstáculos perante a incorporação da 

participa• ‹ o da popula• ‹ o no processo de elabora• ‹ o dos planos diretores.

No III Encontro Regional foi sugerido o seguinte “chek-listÓ  da participa• ‹ o da popula• ‹ o:

Estratégias do Núcleo Gestor Possíveis Soluções

1) Garantir a participa• ‹ o das m‹ es. Conseguir pessoas para cuidar das crianças no período das reuniões.

2) Incluir as zonas mais afastadas. Disponibilizar transporte público para as reuniões.

3) Envolver os estudantes.
Realizar atividades paralelas nas escolas, com pol’ ticas de promo• ‹ o de notas 
e liberaliza• ‹ o no momento do evento.

4) Envolver os trabalhadores. Negociar a carga de trabalho do dia do evento com o setor empresarial.
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No III Encontro Regional foi sugerido o seguinte “chek-listÓ  da participa• ‹ o da popula• ‹ o:

Estratégias do Núcleo Gestor Possíveis Soluções

5)
Disponibilizar espaços de informação e 
reflexão.

Promover o debate nas rádios, nas escolas, nas ONG’s, pró-idoso, sindicatos 
(estimular percepções audiovisual).

6)
Fomentar a participação de Minorias 
(Homossexual/Índios, Negros, Deficientes).

Estimular a participação destes, anotar as informações e certificar se essa 
opinião influencia a tomada de decisão.

7) Participa• ‹ o pelas ruas dos bairros.
Elaborar atividades nas diversas ruas com o objetivo de integrar os vizinhos 
e construir uma concepção de espaço público.

8) Resumir informações do projeto até etapa 
atual.

Produzir uma planilha, informando a etapa atual do projeto aos novos 
participantes.

9) Escolher Casa dos Conselhos.
Definir um espaço para reunião dos conselhos e demais grupos criando a 
cultura de participa• ‹ o nesse local.

10) Padronizar a linguagem das mensagens. Escrever as mensagens da forma mais clara possível e próxima da comunidade.

11) Possibilitar visibilidade Pol’ tica.
Elaborar espa• os de visibilidade pol’ tica para conseguir apoio pol’ tico de 
ambos os lados.

12) Definir horário das reuniões. Refletir se o horário da reunião é o mais acessível a todos.

13) Ampliar espa• os de participa• ‹ o.
Utilizar metodologias de formulários de entrevistas, sistema de ouvidoria, 
possibilitar a fala de todos.
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Foto 45. Primeiro dia do III Encontro Regional,
Campina Grande (PB).

Foto 46. Segundo dia do III Encontro Regional, I Audiência pública 
de Livramento.

O evento possibilitou o debate entre prefeitos, técnicos e representantes das entidades envolvidas no projeto. A troca de conhecimento 

entre os participantes e a discussão sobre a realidade de cada Município foram de extrema importância para a (re)definição  das ações do 

programa. No segundo dia, foi realizada a visita ao Município de Livramento para acompanhar a I Audiência Pública de Leitura da Realidade 

Municipal e o encerramento da segunda etapa do programa.

3.4 TERCEIRA ETAPA – PACTUAÇÃO DE PROPOSTAS, TEMAS E EIXOS PRIORITÁRIOS

Esta terceira etapa referiu-se à seleção e à pactuação de propostas, temas e eixos prioritários e compreendeu o estabelecimento da hierarquia 

das ações e das metas a serem implementadas pelo Plano Diretor Participativo. Assim, selecionados os temas prioritários, deveriam ser 

definidos os objetivos, os instrumentos e as estratégias que norteariam as ações a serem realizadas em prol do desenvolvimento do Município.

Mais uma vez, foram utilizadas oficinas, reuniões comunitárias e uma audiência pública final como instrumento de participação popular para 

pactuação da agenda de desenvolvimento do Município. As reuniões com a administração municipal tiveram, novamente, papel fundamental 

para engajar os técnicos no debate referente ao programa, ademais qualquer desavença interna dentro da administração.
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Na III Oficina Municipal foi explicado o objetivo da terceira etapa e, como atividade principal, cada secretário apresentou as propostas 

formuladas a partir da demanda coletada nas comunidades durante a reunião comunitária. E para sensibilização do Núcleo Gestor foi exibido 

um vídeo com uma mensagem do colaborador externo Augusto Mathias, que aborda as questões de gênero e equidade.

Não podemos ter equidade quando não damos o mesmo poder de participação a todos, ou seja, às mulheres, jovens, 

crian• as, idosos. Em primeiro lugar temos que entender o que Ž equidade. Aqui est‡  um pequeno exemplo: Ô Dona Jacira 

sabe ler e Dona Maria não sabe. Eu entrego um folheto com informação sobre os serviços prestados pela prefeitura, para 

cada uma delas.’ Desta forma as tratei com igualdade, mas não com equidade. Porque Dona Maria não terá os mesmos 

benefícios que Dona Jacira que sabe ler e vai entender a informação. Por isso temos que criar várias maneiras de facilitar 

a participa• ‹ o de todos na tomada de decis‹ o.

Augusto Mathias, videoconferência apresentada na III Oficina Municipal.

No Canadá, fizemos uma pesquisa com 152 municipalidades para tentar descobrir o que contribui para a disparidade 

entre o gênero feminino e o masculino. A pesquisa mostrou cinco razões comuns por que as mulheres não estão 

muito envolvidas com a política local: 1) A informação inadequada de como se envolver ; 2) Falta de conexão entre as 

municipalidades e os grupos de mulheres; 3) A percepção que as mulheres só fazem diferença em grupos voluntários; 4) 

As responsabilidades da família; 5) A falta de política de inclusão. Como se pode ver, a falta de equidade de gênero não é 

s—  um problema brasileiro. Em muitas partes do mundo v‡ rias iniciativas est‹ o sendo criadas para incentivar a participa• ‹ o 

da mulher no poder de decisão na família, no trabalho e em todos os níveis de governo. E isto está acontecendo porque 

finalmente estamos dando conta do potencial do gênero feminino e de que não podemos continuar ignorando esse 

potencial.

Augusto Mathias, videoconferência apresentada na III Oficina Municipal.
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Foto 47. Apresentação da telemensagem durante a II Oficina Municipal de Livramento (PB).

Ainda nesta etapa, algumas atividades foram realizadas para consolidação das propostas de desenvolvimento do Município. Primeiro, nova 

rodada de reuniões técnicas foi realizada para outro mapeamento, agora das diretrizes e ações que estão contidas no Projeto de Lei do Plano 

Diretor Participativo.

Foto 48. Apresentação das propostas mapeadas da Secretaria de 
Saúde, Município de Cabaceiras, 15 de fevereiro de 2007.

Foto 49. Construção coletiva das propostas, com a presença 
do prefeito Luciano Oliveira, Município de Alagoa Nova, 8 de 

fevereiro de 2007.
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Para manter o envolvimento do Núcleo Gestor Local, foram realizadas palestras com Augusto Mathias, durante o período de sua visita ao 

Brasil, de 17 a 20 de fevereiro de 2008. O conteúdo da palestra abordou as boas práticas de participação da população nas tomadas de 

decisões em diferentes países do mundo. A tentativa foi demonstrar que apesar das dificuldades, não apenas específicas do Brasil, outras 

municipalidades desenvolvem projetos com sucesso.

Ao final da terceira etapa, os técnicos municipais conseguiram registrar as propostas das diferentes comunidades, urbana e rural, às vezes 

descritas em tabelas ou em gráficos. O importante foi perceber que as áreas rurais compareceram aos espaços de participação, reivindicaram 

ações e apresentaram propostas, semelhantes à área urbana, como observado no quadro das próximas páginas. 

Essas propostas compuseram a base para formulação do Projeto de Lei desenvolvido na quarta, e última, etapa. Mas, para tanto, fez-se 

necessário uma nova sequência de explicações realizadas no IV Encontro Regional.

3.4.1 Quarto Encontro Regional

O IV Encontro Regional teve um formato diferente daquele que vinha sendo adotado até então pelo programa. Os Municípios possuíam 

demandas diferentes e estavam em momentos diferentes, como, por exemplo, o Município de Cabaceiras que, em razão das fortes chuvas, 

estava em estado de calamidade pública. Então, os quatro dias previstos para o Encontro foram dedicados ao atendimento dos Municípios, 

um por dia.

O resultado apresentou-se bastante interessante, e as especificidades das propostas locais e sua formulação em Projeto de Lei foram 

enfatizadas com detalhes. A metodologia para realização da Conferência Municipal também foi discutida, deixando clara a necessidade de 

ampla participação dos representantes da sociedade civil, para que nesse evento se conseguisse fazer aprovação popular do Projeto de Lei 

que seria, posteriormente, encaminhado à Câmara de Vereadores. 
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Localidade

Saúde Educa• ‹ o                                                     Desenvolvimento Urbano Desenvolvimento Social

Constru• ‹ o/
ampliação do PSF

Consult— rio 
Odontol— gico

Amplia• ‹ o do 
prŽd io da escola

Implanta• ‹ o de 
Biblioteca

Melhoria na 
acessibilidade 
(constru• ‹ o 
de passagens 
molhadas/

pavimenta• ‹ o)

Pavimenta• ‹ o das 
ruas/estradas

Constru• ‹ o de 
cisternas

Constru• ‹ o de 
posto telefônico

Constru• ‹ o de 
‡ rea de lazer

Constru• ‹ o de 
po• os artesianos/
abastecimento de 

‡ gua

Esgotamento 
sanit‡ rio

Incentivo à cultura 
popular

Incentivo à 
planta• ‹ o 

por meio da 
distribui• ‹ o de 

mudas

Indústria receptora 
dos produtos 
produzidos na 

regi‹ o

Cursos para 
gera• ‹ o de renda

Policiamento

Rural

Sítio Lagoa de Baixo

S’ tio Guabiraba

Sítio Canafístula

Sítio Lagoa Velha

S’ tio Mascate

S’ tio Pirpiri

S’ tio Boaventura

Urbana

E. M. Ulisses Maur’ cio de Pontes

E. M. Profª Maria de Lourdes 
Silva

E. M. Profª Naíde Maia

Exemplos das demandas do Município de Sertãozinho (PB)
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Localidade

Saúde Educa• ‹ o                                                     Desenvolvimento Urbano Desenvolvimento Social

Constru• ‹ o/
ampliação do PSF

Consult— rio 
Odontol— gico

Amplia• ‹ o do 
prŽd io da escola

Implanta• ‹ o de 
Biblioteca

Melhoria na 
acessibilidade 
(constru• ‹ o 
de passagens 
molhadas/

pavimenta• ‹ o)

Pavimenta• ‹ o das 
ruas/estradas

Constru• ‹ o de 
cisternas

Constru• ‹ o de 
posto telefônico

Constru• ‹ o de 
‡ rea de lazer

Constru• ‹ o de 
po• os artesianos/
abastecimento de 

‡ gua

Esgotamento 
sanit‡ rio

Incentivo à cultura 
popular

Incentivo à 
planta• ‹ o 

por meio da 
distribui• ‹ o de 

mudas

Indústria receptora 
dos produtos 
produzidos na 

regi‹ o

Cursos para 
gera• ‹ o de renda

Policiamento

Rural

Sítio Lagoa de Baixo

S’ tio Guabiraba

Sítio Canafístula

Sítio Lagoa Velha

S’ tio Mascate

S’ tio Pirpiri

S’ tio Boaventura

Urbana

E. M. Ulisses Maur’ cio de Pontes

E. M. Profª Maria de Lourdes 
Silva

E. M. Profª Naíde Maia

Exemplos das demandas do Município de Sertãozinho (PB)
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Foto 50. Atendimento aos técnicos do Município de Livramento, 
durante o IV Encontro Regional.

3.5 QUARTA ETAPA – FORMATAÇÃO DO PROJETO DE LEI

Neste último momento, as propostas foram transformadas em artigos e inseridos no Projeto de Lei elaborado, seguindo as diretrizes da política 

urbana estabelecida pelo Estatuto da Cidade. Houve um cuidado especial em registrar no Projeto de Lei as propostas discutidas e pactuadas 

tanto nas reuniões comunitárias quanto na II Audiência Pública. O quadro a seguir exemplifica como essas propostas se transformaram em 

artigos do Projeto de Lei.
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Projeto 
de Lei

Tema
Problema/

Potencialidade 
apontada

Proposta da 
comunidade

Proposta dos tŽ cnicos
Artigo no plano 

diretor

Alagoa 
Nova

Desenvolvimento 
Econ™ mico

Alta produtividade de 
cria• ‹ o de galinha de 

capoeira.

Incentivar a produ• ‹ o de 
galinhas.

Desenvolver a gastronomia 
especializada em galinha de 
capoeira.

Artigo 25. 
VI – valorização das festas 
populares locais, tais como 
a Festa de Padroeira, Festas 
Juninas e a Festa da Galinha 
Capoeira;

Realizar a Festa da Galinha 
de Capoeira.

Incentivo à agricultura 
familiar e apoio rural.

Incentivar financeiramente a 
produ• ‹ o rural.

Cria• ‹ o de uma 
Cooperativa de CrŽd ito.

Artigo 41. 
XII – incentivo à criação de 
cooperativa de crŽd ito;

Incentivo à produção local, 
considerando o conheci-
mento dos agricultores na 
sele• ‹ o da espŽc ie de se-
mente para o plantio.

Valoriza• ‹ o do Banco de 
Sementes local, de acordo 
com o conhecimento dos 
agricultores.

Artigo 41. 
VIII – valorização e 
amplia• ‹ o do Banco de 
sementes local, de acordo 
com o conhecimento dos 
agricultores locais;

Incentivo ao ComŽr cio, 
Servi• os e Turismo.

Est’ mulo ao comŽr cio local.

Organiza• ‹ o e 
fortalecimento do setor 
terci‡ rio de Alagoa Nova, 
disciplinando as atividades 
comerciais e de presta• ‹ o 
de servi• os, por meio da 
ordena• ‹ o do uso do 
solo, possibilitando assim 
seu desenvolvimento 
equilibrado.

Artigo 41. 
VII – organização e 
fortalecimento do setor 
terci‡ rio de Alagoa 
Nova, por intermŽd io da 
ordena• ‹ o do uso do solo 
para a explora• ‹ o das 
atividades comerciais e de 
presta• ‹ o de servi• os.
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Projeto de 
Lei

Tema
Problema/

Potencialidade 
apontada

Proposta da 
comunidade

Proposta dos 
tŽ cnicos descrita no 
relat— rio propositivo

Artigo no plano 
diretor

Sertãozinho

Desenvolvimento 
Social

Escassez de 
equipamentos públicos.

Constru• ‹ o de espa• os 
de lazer tambŽm nas ‡ reas 

rurais.

Constru• ‹ o de quadras 
poliesportivas nos S’ tios: 
Canafístula, Guabiraba e 
Lagoa de Baixo.

Art 6o 
IV – Equipamentos 
públicos: l) Construção 
de quadras poliesportivas 
nos Sítios: Canafístula, 
Guabiraba e Lagoa de 
Baixo;

Educa• ‹ o
Escolas Municipais Rurais 

subdimensionadas.
Amplia• ‹ o das escolas 

rurais.

Amplia• ‹ o das escolas 
municipais localizadas no 
Sítio Mascate (E.M.E.F. 
Manoel Cosmo Filho), 
no Sítio Lagoa de Baixo 
(E.M.E.F. Perilo de 
Oliveira Viana) e no S’ tio 
Pirpiri (E.M.E.F. Severina 
Nogueira).

Art 6o 
IV – Equipamentos 
públicos: c) ampliação 
das escolas municipais 
localizadas no S’ tio 
Mascate (E.M.E.F. Manoel 
Cosmo Filho), no Sítio 
Lagoa de Baixo (E.M.E.F. 
Perilo de Oliveira Viana) 
e no Sítio Pirpiri (E.M.E.F. 
Severina Nogueira);

Cultural
Amea• a ao patrim™ nio 

cultural.
Preserva• ‹ o dos s’ mbolos 

culturais do Munic’ pio.

Conservar o cruzeiro 
existente na ‡ rea de 
expans‹ o e construir uma 
Capela no local.

Art. 10.
II – Cultura e preservação 
do patrim™ nio cultural:
d) preservar o Cruzeiro 
localizado na ‡ rea 
de expans‹ o atual, 
estimulando a visita por 
meio da constru• ‹ o de 
uma Capela no local.
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Em seguida, o Projeto de Lei passou por duas validações políticas. A primeira foi a aprovação popular na Conferência Municipal, com 

participação de delegados representando o Poder Público e os diversos segmentos da sociedade civil. Na Conferência, divulgou-se a 

necessidade de criação do Conselho das Cidades no nível Municipal, sendo este órgão o responsável por acompanhar e fiscalizar a execução 

do Plano Diretor Participativo e sugerir as diretrizes para as pol’ ticas municipais de desenvolvimento urbano.

Depois de aprovado na conferência municipal, o projeto de lei foi encaminhado ao Poder Legislativo para que fosse discutido e aprovado na 

Câmara de Vereadores. Superados esses dois momentos, o projeto de lei seguiu para sanção do prefeito e depois para publicação, quando 

entrou em vigor. Com isso, o processo de elabora• ‹ o do Plano Diretor Participativo estava conclu’ do.

Tendo consciência de que as ações planejadas se estenderiam até o final de 2008, coincidindo com o período eleitoral, o maior risco a ser 

monitorado pela equipe foi o de que o projeto não fosse utilizado como campanha eleitoral. Isso porque a aversão política partidária poderia 

ser grande, envolvendo protestos e desestímulos à participação. Para que os técnicos municipais não confundissem o objetivo deste projeto, 

foi preciso certificar se a transmissão da mensagem à população acontecia com a máxima imparcialidade possível.

Com isso, as conferências foram realizadas com tranquilidade, e os projetos foram lidos e aprovados com pouca modificação, tanto na 

conferência municipal quanto na Câmara de Vereadores.

As diretrizes e as ações discutidas com a comunidade e estabelecidas no plano diretor serão as bases de outras leis territoriais, do 

Plano Plurianual (PPA) e da LOA (Lei Orçamentária Anual), que eram concebidas pelo Poder Executivo, e a população não tinha acesso. 

A elaboração do plano diretor inverteu esses papéis, a população relatou as demandas, a equipe municipal consolidou na lei que foi votada 

pela própria comunidade, por meio da Conferência.

Para finalizar o programa, uma oficina de encerramento foi realizada cuja dinâmica utilizava o Projeto de Lei para desenvolver, junto às 

lideranças locais, formas de divulgação dos seus artigos, por meio de imagens, fotos e revistas. Uma tentativa de despertar as lideranças para 

a necessidade e a apropriação do Plano Diretor Participativo e estimular o início da fiscalização e implementação desta lei.
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CAPêTULO 4

CONSIDERAÇÕES FINAIS: AS LIÇÕES APRENDIDAS

As atividades desenvolvidas e os resultados alcan• ados durante o Programa ÒP lano Diretor como Mecanismo de Equidade e G•n eroÓ 

enfocaram, sobretudo, os aspectos relacionados à incorporação da participação da população em atividades intersetoriais da administração 

municipal, focados na inclusão e na equidade.

As ações desenvolvidas em Municípios abaixo de 20 mil habitantes – fora da obrigatoriedade de elaboração do plano diretor – apresentou 

diversas surpresas, tanto para a equipe da CNM, quanto para os pr— prios gestores municipais. Munic’ pios pequenos, com problemas de cidade 

grande: poluição, assentamentos precários, dificuldades na gestão, desmobilização da população.

Tudo foi surpresa, pegar uma cidade pequenininha, que eu pensava que não tinha muitos problemas, mas tem. 

E tudo tentando colocar no plano diretor para no futuro conseguir resolver, dar soluções. Que tenha um pouco de 

organiza• ‹ o nessa cidade, n‹ o seja como as outras que j‡  cresceram desorganizadas.

 

Tereza, arquiteta, equipe técnica do processo de elaboração do plano diretor do Município de Sertãozinho (PB), 

Palestra de Augusto Mathias.

O contato direto e permanente, com visitas quinzenais das técnicas regionais da CNM, mostrou-se fundamental para o andamento das 

atividades metodológicas e para minimização dos conflitos interpessoais da administração. Fato identificado pelos técnicos municipais como 

um dos principais obstáculos enfrentados durante as etapas.

As demandas coletadas nas reuniões comunitárias e audiências públicas surpreenderam também, porque – algumas vezes – os técnicos e os 

secretários das prefeituras viram suas ações, concebidas em gabinete, distantes das reais necessidades da população, o que contribuiu para 
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uma reavalia• ‹ o das posturas e das perspectivas de cada secretaria quanto ao planejamento do territ— rio.

O ponto positivo do processo de elaboração do plano diretor foi a população, a participação da população. Com a 

participa• ‹ o da popula• ‹ o alertaram-se as pessoas da gest‹ o atual para ver problemas que atŽ ent‹ o n‹ o tinham sido 

vistos. No dia-a-dia as pessoas trabalhando n‹ o percebem as coisas que a comunidade exige. A partir da reuni‹ o, a gente 

senta, conversa e descobre todos os problemas que estão afetando mais a população, o que está mais em evidência que 

no caso da gest‹ o n‹ o estavam sendo observados no dia-a-dia.

Tereza, arquiteta, equipe técnica do processo de elaboração do plano diretor do Município de Sertãozinho (PB), Palestra de 

Augusto Mathias.

Escutar, refletir, compreender as percepções da comunidade foram ações que contribuíram para os funcionários da administração reconhe-

cerem as reivindicações dos direitos sociais da comunidade e estimularem os espaços de debate como ferramenta de cidadania.

As propostas para o plano diretor foram diversas, como as audiências na zona rural foram bem amplas, têm propostas 

em todas as áreas, principalmente, o que a gente mais detectou [...] foi o despertar da sociedade local a respeito da 

melhoria no atendimento de saúde, a melhoria no atendimento em educação. A comunidade entendendo que tem 

direito e procurando saber como é que faz exigir esse direito. As propostas foram diversas em várias áreas: Educação, 

Saúde, Agricultura, Urbanismo, na parte de Saneamento. É o despertar da sociedade para seus direitos.

Flávio Nunes, Secretário de Planejamento, depoimento, reunião do Núcleo Gestor Local do 

Município de Livramento (PB).

E, diante da outra parcela da população que não se envolveu no processo, os técnicos municipais, de forma geral, identificaram que o estímulo 

à participação deve ser incentivado pela prefeitura e deve estar na pauta de todas as secretarias, sem exceção.  
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A população não participa porque é falta de conscientização mesmo, falta de se conscientizar de que ela é importante 

no processo, de que é importante como pessoa, para poder usufruir melhor dos benefícios a que ela tem direito. Se 

tiver articulações, a prefeitura estará pronta [para ajudar nessa conscientização]. Não só a prefeitura, como também as 

secretarias, para poder apoiar nesse trabalho. É muito importante agora que não deixe esse trabalho se perder. É preciso 

que realmente esse trabalho continue, a gente trabalhe mais essa conscientiza• ‹ o da popula• ‹ o.

Márcia, técnica da saúde, coordenadora do processo de elaboração do plano diretor do Município de Sertãozinho (PB), 

Palestra de Augusto Mathias.

Apesar das dificuldades e, acima de tudo, em razão dos avanços, os Planos Diretores Participativos foram aprovados, nos quatro Municípios, 

sem alteração, nas Câmaras de Vereadores. E, para a CNM, o projeto se transformou na primeira publicação que trata especificamente do 

tema de governança e equidade. Nossa equipe, que hoje escreve esta publicação, pôde aprender muito depois de participar de discussões 

com técnicos da Cida, com a contribuição do Augusto Mathias, e sobretudo com o contato com a gestão pública, a população e a realidade 

local desses pequenos Munic’ pios brasileiros.

Mas o principal resultado do processo encontra-se nos Munic’ pios; e, ao contr‡ rio do que possa parecer, na avalia• ‹ o da equipe da CNM, n‹ o 

são os planos diretores que foram elaborados. A grande conquista desta experiência pode ser mensurada pelos muitos cidadãos que, direta 

ou indiretamente, participaram do processo e que, por isso, tiveram a experiência de parar para refletir sobre a realidade de sua cidade.

É por conta desse capital humano, mobilizado durante os meses de trabalho de campo, que a CNM entende que o processo de elaboração 

do plano diretor não pode se encerrar em si mesmo, mas, ao contrário, deve se abrir para outras experiências voltadas ao aprofundamento 

das relações intragoverno e entre governo e sociedade, como forma de garantir a qualificação da gestão pública e da cidadania.
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ANEXOS

Informações Preliminares da Realidade Municipal

(1) Reunir e reproduzir a seguinte cartografia:

Exist• ncia
(Sim/Não)

Cartografia
Data de Elaboração

Mapa do Munic’ pio (‡ rea rural e urbana)

Planta da cidade atualizada

Planta da cidade desatualizada

Fotografia aérea

Imagem de satŽl ite

Mapa de hidrografia

Mapa de vegeta• ‹ o

Mapa do tipo de solo

Topografia (curvas de nível)

Mapa da cidade com as microáreas de atuação dos ACS’s 
(utilizada pela Secretaria de Saúde)

Mapa da cidade com os setores (utilizada pelo Setor Tribut‡ rio)

Outros (especificar)
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(2) Reunir e reproduzir os c— digos e leis em vigor no Munic’ pio.

Exist• ncia 
(Sim/Não)

LEI Data de publicação

Código de Edificações/Código de Obras

C— digo de Posturas

C— digo Tribut‡ rio

Lei da Estrutura Administrativa

Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO)

Lei de Proteção do Patrimônio Cultural

Lei de Uso e Ocupação do Solo

Lei de Zoneamento

Lei do Perímetro Urbano

Lei do Plano Plurianual (PPA)

Lei Orçamentária Anual (LOA)

Lei Orgânica

Lei para Zonas Especiais de Interesse Social (Zeis)

Normas de Prote• ‹ o Ambiental

plano diretor

Outras (especificar)
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(3) Reunir e reproduzir os estudos, planos e projetos municipais.

Exist• ncia 
(Sim/Não)

INSTRUMENTOS
Data de Elaboração

Agenda 21

Or• amento Participativo

Plano de Bacia Hidrográfica

Plano de Desenvolvimento Tur’ stico Sustent‡ vel

Plano de Preserva• ‹ o do Patrim™ nio Cultural

Plano Municipal de Assist•n cia Social

Plano Municipal de Educa• ‹ o

Plano Municipal de Saúde

Programa de Regularização Fundiária

Zoneamento Ecol— gico Econ™ mico

Outros (especificar)
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 (4) Assinalar as temáticas abaixo, identificando a existência da temática e sua relevância para o Município.

Exist• ncia ITENS
Relevância da temática para o 

Munic’ pio

Áreas com risco de escorregamentos, inundações e/ou 
‡ reas contaminadas.

ç reas privadas com ocupações irregulares.

ç reas pœb licas com ocupações irregulares.

Áreas de Patrimônio Histórico.

ç reas de Preserva• ‹ o Ambiental.

Corti• os. 3

Favelas. 4

Loteamentos Clandestinos. 5

 
1 (S) Sim; (N) Não; (X) Sem informações.
2 (0) Irrelevante; (1) Pouco relevante; (2) Relevância média; (3) Alta relevância.
3  Habitação coletiva precária de aluguel.
4 Área com habitações precárias irregulares, pertencentes à população de baixa renda.
5 Sem aprovação da prefeitura.
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(5) Preencher considerando a infraestrutura e os serviços urbanos.

Exist• ncia ITENS Problemática municipal (sim/não)

Coleta de lixo na ‡ rea urbana

Lixão

Aterro simples

Aterro sanit‡ rio

Usina de lixo

(6) Identificar os principais problemas do Município nas seguintes áreas:
 

ç rea Problemas Relevância (alta/média/baixa)

Ambiental

Social

Econ™ mica

Cultural

Administrativa
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(7) Identificar as principais potencialidades do Município nas seguintes áreas:
 

ç rea Potencialidades
Relev‰ ncia

(alta/média/baixa)

Ambiental

Social

Econ™ mica

Cultural

Administrativa

(8) Listar as seguintes entidades:

Entidades Nome da entidade Representante

Associações

Autarquias

Conselhos Municipais

Cons— rcio Municipal

Cooperativas

Escolas – ensino fundamental

Escolas – ensino médio
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Igrejas

Movimentos Sociais

ONG’s

î rg‹ os Estaduais

Órgãos Federais

Secretarias Municipais

Sindicatos

Universidades

Outros

Obs. 1 – Importante listar TODOS os nomes das entidades, registradas ou não, e representantes dos segmentos.

Obs. 2 – Importante verificar a existência de entidades e grupos de mulheres e demais lideranças femininas.

Informações da Administração Municipal

(1) Responder considerando a estrutura administrativa municipal

a) Possui programas de informática que possibilite o trabalho com mapas, tais como GIS, CAD ou Corel? 

(    ) NÃO          (    ) SIM.  Quais? ________________________________

b) Possui pessoal habilitado para manusear tais programas?  

(    ) NÃO          (    ) SIM.  Qual setor? _______________________________
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c) Possui Datashow? 

(    ) NÃO     (    ) SIM.   Em que Secretaria?________________________

d) Possui Retroprojetor? 

(    ) NÃO       (    ) SIM   Em que Secretaria?________________________

(2) Preencher considerando os tipos de cadastro existentes no Munic’ pio

Tipo de cadastro Existência (sim/não)
Atualizado
(sim/não)

Abrangência1 Ano % de unidades cadastradas

Imobili‡ rio

Econ™ mico

Infraestrutura

Logradouros
1 Bairros, sede, setor, distritos.

(3) Reproduzir e reunir as informações que podem estar distribuídas nas seguintes secretarias:

Secretaria Informações Documentos encontrados

Obras

Projeto de espaços (ruas, praças), edifícios públicos (centro cultural, museu), 

reestrutura• ‹ o vi‡ ria, habita• ‹ o de interesse social, ‡ reas verdes, pavimenta• ‹ o, 

drenagem, etc.

Saúde
Informações do cadastro de saúde e mapa das microáreas de atuação dos 

agentes comunitários de saúde.

Setor de Tributos Cadastro imobili‡ rio (localiza• ‹ o das ‡ reas residenciais e atividades comerciais). 
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Educa• ‹ o

Número de alunos, de professores e localização das escolas (particulares, 

públicas, centro de educação infantil, ensino fundamental, educação especial, 

jovens e adultos). 

A• ‹ o Social Cadastro dos programas de terceira idade e dos portadores de necessidades 

especiais; cadastro dos dados com relação às crianças e aos adolescentes; 

cadastro habitacional da popula• ‹ o de baixa renda, etc.

Meio Ambiente Localização das áreas de preservação, de proteção dos mananciais, unidades 

de conservação, legislação ambiental, ocupações irregulares, focos de poluição 

ambiental, contaminação do solo e dos recursos hídricos, áreas em conflito 

com a legisla• ‹ o, ‡ reas de reserva extrativista, reservas de comunidades 

tradicionais. 

Agricultura Propriedades produtivas e improdutivas, áreas de restrição à expansão urbana, 

localiza• ‹ o das ‡ reas de cultivo, uso inadequado das terras, ‡ reas interioranas 

em conflito com a legislação. 

Por fim, é importante coletar as informações dos Municípios nos órgãos, entidades, instituições ou sites oficiais, tais como:

a) Ministério do Meio Ambiente – www.mma.gov.br

b) Ibama – www.ibama.gov.br

c) ANA – www.ana.gov.br

d) IBGE – www.ibge.gov.br

e) Ipea – www.ipea.gov.br

f) Pnud – www.pnud.org

g) Embrapa – www.embrapa.br

h) Ministério do Exército – www.exercito.gov.br

i) Inpe – www.inpe.br

j) CNM – www.cnm.org.br



ATIVIDADES PARA ELABORAÇÃO DO Plano Diretor Participativo – CIDA/PIPE

ATIVIDADES E ETAPAS Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Etapa 04

MESES MARÇO ABRIL  MA IO  JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO JANEIRO FEVEREIRO

SEMANAS 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28 4 11 18 25

ATIVIDADES DA ETAPA 1: ELABORAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO                                                     

Reunião dos Prefeitos, Famup, CNM  √                                                     

Formar a equipe técnica da Prefeitura √                                                     

Reunir os secretários da prefeitura X                                                     

Realizar o inventário preliminar                                                     

Reunir a base cartográfica                                                     

  I Encontro Regional para Elaboração dos PDP’s: plano de ação                                                     

Divulgar, mobilizar e preparar a I Oficina Municipal                                                     

Realizar levantamento de campo das informações não existentes                                                     

Atualizar a planta da cidade e mapas básicos                                                     

Revisão de leis, planos, programas e ações (três esferas governamentais)                                                     

Articular as informações das secretarias municipais (planos, mapas, relatórios, demandas)                                                     

Realizar a I Oficina Municipal                                                     

Zonear os atores locais                                                     

Formar o Núcleo Gestor Local                                                     

Elaborar o Plano de Ação                                                     

Divulgação do lançamento público                                                     

Realizar o Lançamento Público e divulgar atividades                                                     

ETAPA 2: LEITURA MUNICIPAL                                                     

II Encontro Regional para Elaboração dos PDP’s: leitura da realidade                                                     

Realizar levantamento de campo das informações não existentes                                                     

Espacializar as informações coletadas em mapas temáticos                                                     

Divulgar as reuniões comunitárias                                                     

Realizar as reuniões comunitárias (área rural e urbana)                                                     

Divulgar a audiência pública (15 dias de antecedência)                                                     

Analisar os mapas, dados e informações coletadas                                                     

Preparar relatório de leitura técnica                                                     

Preparar material de apresentação da leitura e propostas preliminares na audiência pública                                                     

Realizar a audiência pública de leitura e propostas preliminares                                                     

Preparar o relatório da leitura compartilhada                                                     

ATIVIDADES DA ETAPA 3: SELEÇÃO DE PROPOSTAS                                                     

III Encontro Regional para Elaboração dos PDP’s: propostas e pactuação                                                     

Elaborar e analisar propostas (Núcleo Gestor Local)                                                     

Divulgar as reuniões comunitárias para seleção das propostas                                                     

Realizar as reuniões comunitárias para seleção                                                     

Divulgar a audiência pública (15 dias de antecedência)                                                     

Preparar material de apresentação na audiência pública                                                     

Realizar a audiência pública de seleção                                                     

Elaboração do relatório dos temas e propostas prioritárias                                                     

ATIVIDADES DA ETAPA 4: PROJETO DE LEI                                                     

IV Encontro Regional para Elab. dos PDP’s: legislação e zoneamento                                                     

Divulgar a Conferência Municipal                                                     

Formatar o projeto de lei                                                     

Realizar a Conferência Municipal                                                     

Encaminhar para a Câmara dos Vereadores                                                     
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Atualizar a planta da cidade e mapas básicos                                                     

Revisão de leis, planos, programas e ações (três esferas governamentais)                                                     

Articular as informações das secretarias municipais (planos, mapas, relatórios, demandas)                                                     

Realizar a I Oficina Municipal                                                     

Zonear os atores locais                                                     

Formar o Núcleo Gestor Local                                                     

Elaborar o Plano de Ação                                                     

Divulgação do lançamento público                                                     

Realizar o Lançamento Público e divulgar atividades                                                     

ETAPA 2: LEITURA MUNICIPAL                                                     

II Encontro Regional para Elaboração dos PDP’s: leitura da realidade                                                     

Realizar levantamento de campo das informações não existentes                                                     

Espacializar as informações coletadas em mapas temáticos                                                     

Divulgar as reuniões comunitárias                                                     

Realizar as reuniões comunitárias (área rural e urbana)                                                     

Divulgar a audiência pública (15 dias de antecedência)                                                     

Analisar os mapas, dados e informações coletadas                                                     

Preparar relatório de leitura técnica                                                     

Preparar material de apresentação da leitura e propostas preliminares na audiência pública                                                     

Realizar a audiência pública de leitura e propostas preliminares                                                     

Preparar o relatório da leitura compartilhada                                                     

ATIVIDADES DA ETAPA 3: SELEÇÃO DE PROPOSTAS                                                     

III Encontro Regional para Elaboração dos PDP’s: propostas e pactuação                                                     

Elaborar e analisar propostas (Núcleo Gestor Local)                                                     

Divulgar as reuniões comunitárias para seleção das propostas                                                     

Realizar as reuniões comunitárias para seleção                                                     

Divulgar a audiência pública (15 dias de antecedência)                                                     

Preparar material de apresentação na audiência pública                                                     

Realizar a audiência pública de seleção                                                     

Elaboração do relatório dos temas e propostas prioritárias                                                     

ATIVIDADES DA ETAPA 4: PROJETO DE LEI                                                     

IV Encontro Regional para Elab. dos PDP’s: legislação e zoneamento                                                     

Divulgar a Conferência Municipal                                                     

Formatar o projeto de lei                                                     

Realizar a Conferência Municipal                                                     

Encaminhar para a Câmara dos Vereadores                                                     
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