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• Apresentação da leitura da cidade para os 
territórios da cidade e para entidades 
organizadas  – A cidade que Temos

• Refletir sobre o Cenário Futuro Desejado –
Qual a Cidade que queremos?

OBJETIVOS DA OFICINA
PROGRAMA DA OFICINA

Apresentação dos objetivos da oficina e o que é Plano Diretor
Previsão de 3h

45 min– Apresentação da leitura da cidade – A cidade que Temos e 
Esclarecimentos sobre o que foi apresentado

1h – Trabalho em grupos - Refletir sobre o cenário futuro desejado 
– Qual a cidade que queremos?

30 min – Apresentação do resultado do trabalho dos grupos para 
todos os participantes

15min - Valoração das propostas

• Todo o conteúdo produzido até agora, as apresentações aqui 
realizadas e as propostas apresentadas nos grupos serão 
sistematizadas e disponibilizadas no site, para dar transparência ao 
processo e para vocês mostrarem para outras pessoas

• A partir da leitura da cidade, da cidade que temos, e do que foi 
produzido nas oficinas, sobre qual o cenário futuro desejado que se 
quer, os técnicos começarão a construir a proposta dos objetivos do 
Plano Diretor, a cidade que queremos, e os instrumentos de politica 
urbana, como construir a cidade que queremos, que serão discutidos 
na próxima rodada de oficinas, em fevereiro de 2019.

O QUE SERÁ FEITO COM O QUE FOI PRODUZIDO NA 
OFICINA?

CALENDÁRIO DAS OFICINAS

O QUE É E PARA QUE SERVE O PLANO DIRETOR?

O Plano Diretor é uma lei municipal que organiza o 
crescimento e o funcionamento do município.

No Plano Diretor está o projeto da cidade que 
queremos construir para os próximos 10 anos. 

Ele diz qual é o destino de cada parte da cidade. O
Plano Diretor vale para todo o município, ou seja,
para as áreas urbanas e também rurais.

QUAIS AS ETAPAS DE CONSTRUÇÃO DE UM 
PLANO DIRETOR?

1. Identificar a realidade da cidade e seus problemas - a 
cidade que temos

2. Definir os temas e os objetivos a serem trabalhados - a 
cidade que queremos

3. Escrever a proposta do Plano Diretor com os instrumentos 
previstos no Estatuto da Cidade incorporados - como 
construir a cidade que queremos

4. Enviar proposta de lei para a Câmara Municipal para ser 
discutida e aprovada

IMPORTANTE: é obrigatória a participação da população em todas 
as etapas de elaboração e aprovação do Plano Diretor
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POR QUE O PD DEVE SER ELABORADO COM 
PARTICIPAÇÃO DE TODA SOCIEDADE?

• 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.

• A participação social para ser efetiva e para se transformar em uma 
cultura democrática tem que dar como processo contínuo e não 
como evento.

I. Preparação do processo; 

II. Leitura da realidade do município: técnica, 
comunitária e jurídica; onde estamos

III. Construção coletiva do Texto Base;

IV. Elaboração da Minuta do Projeto de Lei.

METODOLOGIA
Etapas do processo de elaboração 
do Plano Diretor Participativo

I. Preparação do processo; 

II. Leitura da realidade do município: técnica, 
comunitária e jurídica; onde estamos

III. Construção coletiva do Texto Base;

IV. Elaboração da Minuta do Projeto de Lei.

Etapas e Cronograma

APRESENTAÇÃO DA LEITURA DA CIDADE

A CIDADE QUE TEMOS

Possivelmente você já participou de um bate-papo na hora do 
cafezinho, num barzinho, onde, de repente, surgiram ideias,
insights, sugestões... não é?

O “Café com prosa" é um fantástico método de conversação que 
visa promover diálogos construtivos, acessar inteligência coletiva, 
aumentar a capacidade coletiva de criar e trocar conhecimento.

METODOLOGIA - CAFÉ COM PROSA
• Em cada mesa teremos 1 anfitrião e 3/4 viajantes

• O anfitrião vai receber os viajantes em sua casa, vai oferecer acolhida, 
vai encorajar as conversas e vai registrar tudo isso para poder contar 
para os novos viajantes na rodada seguinte

• Ah! Sim, vamos nos movimentar, rodar 1 vez entre as mesas, polinizar, 
espalhar ideias!

• Os viajantes vão trazer pequenos presentes de suas próprias terras e 
também histórias pessoais e novas ideias às mesas dos seus anfitriões

• Parece complexo? Mas não é, apenas conversem, conectem-se e eu vou 
explicando passo a passo o que vocês tem que fazer, quando precisam 
mudar de ares. Vamos lá!

•
•

METODOLOGIA - CAFÉ COM PROSA
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• Feche os olhos. Se imagine em 2028. 

• Você está passeando pela cidade e encontrou aquele seu querido 
amigo que você não via há muito tempo, que saiu de Estância há 
10 anos, em 2018 e vocês nunca mais se falaram. 

• Quando ele te viu, depois do longo abraço, ele pediu que você 
contasse as boas novas, como estava a sua cidade natal, que ele 
achava tão maltratada quando saiu mas que percebeu que hoje 
está tudo muito diferente.

VAMOS COMEÇAR NOSSO CAFÉ COM IDEIAS 
• Reflita agora com seus botões:

Que boas notícias você gostaria de contar para seu amigo 
sobre a Estância de 2028?

• Agora converse com os participantes da sua mesa e pense em 
boas notícias relacionadas ao tema que aí está.

• Importante: o anfitrião deverá registrar as notícias na folhinha que 
vocês tem aí, em letras grandes e colocando uma ideia/notícia por 
folhinha.

• Vocês têm 15 minutos para esta conversa e registro de ideias.

VAMOS COMEÇAR NOSSO CAFÉ COM IDEIAS 

• Desenvolvimento Econômico Urbano e Rural

• Preservação do Patrimônio Cultural imaterial

• Patrimônio Ambiental

• Infraestrutura e Saneamento

TEMAS

• Agora é hora de viajarem para outras paradas, troquem de mesa.

• Apresentem-se brevemente

• Agora o anfitrião vai contar o que conversaram na rodada anterior 
e vocês completarão com outras boas notícias que ainda não 
foram colocadas.

• Importante: o anfitrião deverá registrar as notícias na folhinha que 
vocês tem aí, em letras grandes e colocando uma ideia/notícia por 
folhinha.

• Vocês têm 10 minutos para esta conversa e registro de ideias.

CAFÉ COM IDEIAS 

• Colem as ideias na folha branca que vocês têm sobre a mesa

• E selecionem dentre estas boas notícias, quais as 3 que o grupo 
considera mais relevantes, marquem estas ideias com um grande 
asterisco vermelho 

• Escolham alguém para apresentar as ideias discutidas no grupo 
para todos (que não seja funcionário comissionado da prefeitura)

CAFÉ COM IDEIAS 

COMENTÁRIOS DOS TÉCNICOS SOBRE O 
QUE FOI APRESENTADO PELOS GRUPOS
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• Cada um de vocês recebeu 4 bolinhas adesivas.

• O que fazer com elas?

• Escolha nos painéis de ideias de cada um dos temas aquela 
notícia que, na sua opinião, é a mais importante de ser 
concretizada em 2018.

• Escolha apenas 1 ideia por tema e cole a bolinha.

VALORAÇÃO

AGRADECEMOS SUA VALOROSA 
PARTICIPAÇÃO E OS ESPERAMOS NA 
PRÓXIMA RODADA EM FEVEREIRO!

MUITA GENTE
• Se tiver mais de 40 pessoas: colocar até 6 participantes por mesa
• Se tiver mais de 4 grupos: cada grupo apresenta em plenária apenas as três 

ideias escolhidas e estudar se dará tempo de fazer a valoração individual

POUCA GENTE
• Se tiver 2 ou 3 mesas: agrupar temas em alguma mesa
• Se tiver 1 mesa: faz rodadas de 7 minutos para que discutam cada um dos 

temas, organizam os 4 painéis de ideias, valoram apenas individualmente

ORGANIZAÇÃO: 
• Definir alguém do trio para: passar a lista de presença, registrar as questões 

levantadas na plenária e filmar a exposição das propostas.

ALTERNATIVAS


