
1ª Reunião do 
Núcleo Gestor 

do Plano 
Diretor de 

Estância
11 de julho de 2018



Programa
18h às 21h30

• Apresentação dos 
participantes

• Metodologia utilizada
• Papel do Núcleo Gestor e 

Etapas da revisão do Plano 
Diretor de Estância
• Mobilização dos 

participantes
• Próximos passos

• Avaliação da oficina



APRESENTAÇÃO DOS 
PARTICIPANTES
Registre na cartela:

1- Quem é você? (amarela)
2- O que te moveu a participar do 
Núcleo Gestor? (branca)



Quais as porções do território 
onde estão as pessoas de 
Estância que você representa, 
que você mais dialoga? 



METODOLOGIA UTILIZADA: MODERAÇÃO DE 
REUNIÕES COM VISUALIZAÇÃO EM CARTELAS

Ferramenta da Visualização em Cartelas, que busca
tornar a formulação de análises e propostas, os
processos de discussão e a tomada de decisões mais
eficientes e participativos. O procedimento básico é o 
registro em cartelas das principais definições do grupo, 
visualizando-se permanentemente os resultados da 
discussão.



ORIENTAÇÕES PARA A ESCRITA

Use a cartela na horizontal
Escreva até 4 linhas por cartela
Escreva frases completas, não use palavras soltas
Escreva apenas uma ideia por cartela
Vale o que está escrito!



PAPEL DO NÚCLEO GESTOR E ETAPAS DO PROCESSO 
PARTICIPATIVO DO PLANO



EM GRUPO

Responder em cartela:

A que veio o Núcleo Gestor de Estância, prá que ele 
foi criado, para que estamos aqui? 



INDIVIDUAL

Registro individual em cartela:

O que você traz para o Núcleo Gestor? (verde)
O que você espera levar do Núcleo Gestor? (azul)



EM PLENÁRIA

O que acreditamos ser possível fazer aqui em 
conjunto que não seria possível isoladamente?



Por que o PD deve ser 
elaborado com participação da 

sociedade?
A Constituição Federal de 1988 estabeleceu os
princípios de participação da sociedade na
elaboração, gestão e controle das políticas
públicas, que até então não existiam.

demanda dos movimentos sociais e outros setores
da sociedade, organizados em torno da conquista de
direitos e melhores condições de vida.

O Estatuto da Cidade, de 2001, prevê a 
participação social como forma de gestão das cidades 
e do meio ambiente.



Por que o PD deve ser elaborado 
com participação da sociedade?

• Hoje em dia, é comum ouvir falar em 
“participação”

• Diferentes governos e organizações da sociedade 
usam o termo como se todos defendessem a 
mesma coisa.  

• A  participação social permite que os interesses de 
todos os atores sociais se expressem publicamente.  

• A ampliação dos espaços e do alcance da 
participação favorece que sejam explicitados os 
conflitos de interesse, e as negociações e soluções 
podem ser tratadas de forma pública.



Por que o PD deve ser 
elaborado com participação da 

sociedade?
Para que a participação e o controle social sejam 
efetivos é preciso ter claro: 

• Que a participação e o controle social são 
fundamentais para romper com os privilégios para 
poucos;

• Que o exercício da participação cidadã e do controle 
social favorece a construção de uma cultura 
democrática;

• Que a participação se dá como processo contínuo e 
não como um evento.



Processo de Revisão do Plano 
Diretor de Estância

Etapas e Cronograma



Processo de Revisão do Plano 
Diretor de Estância

Espaço Virtual e Físico do PD

Serão criados um espaço virtual do Plano Diretor e uma “Sala do Plano 
Diretor”, visando proporcionar aos cidadãos e usuários da cidade fácil 
acesso aos serviços de revisão da legislação, onde estarão disponíveis:

• Informações atualizadas sobre o trabalho em desenvolvimento, tais 
como o cronograma geral e o cronograma de acompanhamento das 

atividades, calendários, informações sobre reuniões públicas,

• Materiais didáticos como cartilhas,

• Formulários das pesquisas,

• Matérias veiculadas na imprensa sobre a elaboração do PD,

• Formulários que permitam a manifestação de interessados acerca dos 
problemas, potencialidades locais e soluções possíveis.



Coordenação Geral do Plano
Núcleo Gestor

Para que este processo seja efetivo foi instituído o:

Núcleo Gestor do Plano 
Diretor

– Coordenação geral = grupo composto pelo poder público e 
sociedade civil, diretamente responsável pela preparação, 

condução e monitoramento do processo, incluindo a 
discussão da metodologia participativa e as estratégias de 

mobilização social. 
– O Núcleo Gestor não discutirá  sobre o conteúdo do plano 

diretor e sim sobre o processo de construção do mesmo. 

Se o Núcleo Gestor não discutirá sobre conteúdo, quem  fará as 
propostas e como?

Toda a população  poderá se manifestar na pesquisa e nas oficinas 
territoriais e audiências públicas



Processo de Revisão do Plano 
Diretor de Estância

Composição do Núcleo Gestor
A composição do Núcleo Gestor de Plano Diretor recomendada na 2a
Conferência Nacional das Cidades para os Conselhos Municipais das Cidades, é
que entre seus membros pelo menos 50% de representantes seja da diversos
segmentos da sociedade, de organizações e instituições envolvidas no uso e
produção da cidade e 50 % do poder público, que em Estância terá 30
membros, assim distribuídos:
• Movimentos sociais relacionados à defesa de direitos relacionados ao

território (habitação, associações de bairro, etc); 7 participantes
• Entidades e sindicatos de trabalhadores; 2 participantes
• Entidades empresarias relacionadas à produção do território - 2

participantes
• Entidades técnicas, profissionais, acadêmicas e de pesquisa que refletem

sobre o uso e produção da cidade - 2 participantes
• ONGs e coletivos relacionados ao uso e produção do território - 2

participantes



Pesquisa



EM PLENÁRIA

Podemos considerar que toda a população de 
Estância está aqui representada, a maior parte do 
território ficará sabendo do processo de discussão 
pública e participará das oficinas se quiser?



EM PLENÁRIA

Quem/ que porções do território devemos ter uma 
atenção maior por não estar aqui representada 
diretamente? 



DIVISÃO EM 6 GRUPOS :
3 DO GOVERNO 3 DA SOCIEDADE



EM GRUPO
O que se espera da mobilização para as oficinas do 
Plano Diretor? Quem devemos garantir que estará 
nas oficinas?



EM GRUPO
O que vocês fazem para mobilizar as lideranças de 
seus grupos para suas causas? 
O que não pode deixar de ser feito na mobilização 
para garantir a participação efetiva da sociedade nas 
oficinas do PD?

(3 cartelas para cada grupo)



PRÓXIMOS PASSOS
- Refletir com sua entidade sobre: quem a gente não 
pode deixar de chamar para as oficinas de PD e por 
que (lideranças e entidades)

Próxima Reunião do Núcleo Gestor
Pauta: capacitação do Núcleo Gestor e mapeamento 
de lideranças e definição da estratégia de mobilização 
para as oficinas territoriais do Plano Diretor
Sugestão – semana de 13 a 17/08



Como você está saindo desta 
nossa 1ª reunião? 

Escolha uma imagem que 
reflita como você se sente:





Obrigada !
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