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RELATÓRIO DO PROCESSO PARTICIPATIVO DA REVISÃO 
DO PLANO DIRETOR DO RECIFE 

1. Apresentação 

O processo participativo da revisão do Plano Diretor do Recife (PD), está inserido no 
contexto do chamado do Plano de Ordenamento Territorial (POT), que além do Plano 
Diretor envolve outros instrumentos e normativos. Para a definição de como se daria 
efetivamente a gestão participativa no âmbito do POT, foi construída e aprovada a 
Estratégia de Construção Coletiva (ECC) do (POT), dentro do espaço de cogestão criado 
por resolução do CONCIDADE, denominado Grupo de Trabalho do Plano de 
Ordenamento Territorial (GT-POT), que resume-se ao próprio Conselho da Cidade 
envolvido diretamente em todas as etapa do processo.  

 

Foram realizados 30 eventos, incluindo escutas públicas, oficinas temáticas, oficinas por 
segmento, audiências públicas, capacitação de delegados, além do evento que consolida 
todo o processo participativo, a Conferência do Plano Diretor. Houve também iniciativas 
adicionais de escuta da população, tais como enquetes de opinião sobre temas relativos 
ao Plano Diretor e canais de contribuição virtuais que permaneceram disponíveis em 
paralelo aos eventos. 

Ao longo desse processo, ocorreu a participação de 6.991 pessoas, sendo 5.288 
presenciais e 1.703 participações virtuais, por meio de diversos canais e plataformas. O 
detalhamento das participações totais em cada evento pode ser encontrado no Anexo 
01. 

Como resultado da participação nesses eventos e iniciativas, houve um total de 16.490 
contribuições, sendo 4.476 realizadas presencialmente (das quais 250 foram entregues 
em documentos protocolados na Prefeitura do Recife). Houve também 12.014 
contribuições virtuais realizadas em vários momentos da revisão do PD.  
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De modo geral conclui-se que em todo o desenvolvimento participativo da revisão do 
Plano Diretor o Poder Público se fez presente compondo 33% das pessoas envolvidas. 
Por outro lado, a sociedade civil, em toda sua diversidade de segmentos, representou a 
maioria dos participantes com 67% daqueles que contribuíram para a construção da 
revisão do Plano Diretor. 

 

 

 

33%	

67%	

MÉDIA	DE	PARTICIPAÇÃO	
(SEGMENTO	PÚBLICO	E	NÃO	PÚBLICO)	

Poder	público	
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2. Estratégia de Construção Coletiva (ECC) 

A Estratégia de Construção Coletiva (ECC) do Plano de Ordenamento Territorial (POT) 
do Recife tem por objetivo principal apoiar a revisão, atualização e regulamentação da 
legislação e dos instrumentos urbanísticos do município, especificamente: o Plano Diretor 
do Recife (lei n° 17.511/2008); a Lei de Parcelamento do Solo (lei n° 16.286/1997); Lei de 
Uso e Ocupação do Solo (lei n° 16.176/1996); Outorga Onerosa do Direito de Construir 
(OODC); Transferência do Direito de Construir (TDC); Parcelamento, Edificação ou 
Utilização Compulsória (PEUC) e Imposto Predial Territorial Urbano e Progressivo (IPTU-
P). Ela traz linhas gerais para o planejamento das atividades garantidoras da participação 
efetiva da sociedade, bem como o controle social ao longo das etapas de diagnóstico e 
proposições das leis e instrumento que integram o POT. 

A ECC é o resultado das contribuições dos espaços de discussão e cogestão criados na 
Prefeitura do Recife (Comissão Técnica Especial) e na sociedade civil (Grupo de 
Trabalho do POT no Conselho da Cidade). 

A partir da proposta inicial da ECC concluiu-se por uma ampliação significativa das 
atividades participativas anteriormente previstas. As Oficinas Temáticas foram ampliadas 
de 4 para 6 eventos, cada uma com capacidade maior do que inicialmente previsto. 
Foram acrescentadas também 6 novas audiências públicas devolutivas do Diagnóstico e 
apresentação da Proposta Preliminar por Região Político-Administrativa (RPA), todas 
estas atividades na fase de revisão do Plano Diretor. Foram incluídas, ainda, 6 novas 
consultas territoriais e 4 novas oficinas temáticas na fase de regulamentação dos 
instrumentos urbanísticos. 

Com a finalidade de garantir a intensa participação no POT, foi deliberado que houvesse 
um aumento do número de eventos participativos. Para tal, fez-se necessário que os 
produtos previstos no Termo de Referência para contratação da empresa consultora de 
apoio técnico fossem reorganizados, modificando-se os prazos e, também, separando a 
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realização do POT em duas fases distintas: até dezembro de 2018 seria realizada a 
revisão do Plano Diretor do Recife e, em 2019, a revisão das demais leis e 
regulamentação dos instrumentos. 

3. Grupo de Trabalho do Plano de Ordenamento Territorial (GT-
POT) 

O Grupo de Trabalho do Plano de Ordenamento Territorial (GT-POT) foi gestado a partir 
do Conselho da Cidade (CONCIDADE). Ele foi formado para ser o grupo cogestor do 
POT, constituindo-se no espaço de discussão e debate do Plano Diretor do Recife. A 
composição do GT-POT consiste em 16 assentos, sendo 32 representações entre 
titulares e suplentes, com a seguinte proporcionalidade: 

1. Poder Público: 6 assentos titulares (37,5%) 

2. Entidades Profissionais, acadêmicas, de pesquisa, conselhos 
profissionais com atuação urbana ou ambiental e ONGs voltadas para 
a temática urbana ou ambiental: 4 assentos titulares (25%) 

3. Empresariado ligado ao desenvolvimento urbano: 2 assentos titulares 
(12,5%) 

4. Entidades sindicais de categorias profissionais ligadas ao 
desenvolvimento urbano, movimentos sociais e populares com 
atuação na temática urbana ou ambiental e demais articulações da 
sociedade civil: 4 assentos titulares (25%) 

 

37%	

25%	

13%	

25%	

PROPORCIONALIDADE	DE	MEMBROS	-	GT	POT	

Poder	público	

EnJdades	profissionais,	acadêmicas,	de	pesquisas,	conselhos	profissionais	e	
ONGs	
Empresariado	ligado	ao	desenvolvimento	urbano	

EnJdades	sindicais,	movimentos	sociais	e	populares	e	demais	arJculações	da	
sociedade	civil	
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Durante o processo de revisão do Plano Diretor, o GT-POT realizou 14 reuniões, com a 
participação de todos os segmentos. Em média se registrou a participação de 83% dos 
integrantes do GT nas reuniões. Em função do número de presentes em cada reunião, a 
proporcionalidade dos presentes foi: 

1. Poder Público: 40% 

2. Entidades Profissionais, acadêmicas, de pesquisa, conselhos 
profissionais com atuação urbana ou ambiental e ONGs voltadas para 
a temática urbana ou ambiental: 25% 

3. Empresariado ligado ao desenvolvimento urbano: 12% 

4. Entidades sindicais de categorias profissionais ligadas ao 
desenvolvimento urbano, movimentos sociais e populares com 
atuação na temática urbana ou ambiental e demais articulações da 
sociedade civil: 23% 

Observa-se que o segmento “Empresariado ligado ao desenvolvimento urbano” não 
levou representantes à duas reuniões e que o segmento “Entidades sindicais de 
categorias profissionais ligadas ao desenvolvimento urbano, movimentos sociais e 
populares com atuação na temática urbana ou ambiental e demais articulações da 
sociedade civil”, não contou com nenhum representante em uma das reuniões. Observa-
se, também, que o segmento “Entidades Profissionais, acadêmicas, de pesquisa, 
conselhos profissionais com atuação urbana ou ambiental e ONGs voltadas para a 
temática urbana ou ambiental”, apesar de contar com 04 representantes, só teve 
representação de um representante em duas reuniões. Dessa forma, apesar da garantia 
de membros titulares e suplentes conforme o estabelecido pelo GT-POT, a 
proporcionalidade representada de fato nas reuniões ficou um pouco alterada. 

4. Leitura Comunitária: Escutas Públicas por RPA e participação 
na plataforma digital 

Data 

Para as Escutas Públicas, foram realizadas 06 oficinas participativas, uma em cada 
RPA entre os meses de junho e julho. Os eventos foram realizados nas seguintes datas: 

RPA 1: 11 de julho de 2018 

RPA 2: 19 de junho de 2018 

RPA 3: 20 de junho de 2018 

RPA 4: 28 de junho de 2018 

RPA 5: 21 de junho de 2018 

RPA 6: 25 de junho de 2018 

Para a participação na plataforma digital, o espaço para contribuições ficou disponível 
entre os dias 19 de junho e 30 de julho de 2018, através do endereço eletrônico: 
http://planodiretordorecife.com.br/mapacolaborativo. 
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Descrição do processo de Leitura Comunitária 

A Leitura Comunitária, composta por eventos presenciais de Escutas Públicas e da 
participação na plataforma digital, teve como objetivo coletar informações sobre a 
percepção dos cidadãos sobre problemas na cidade. Nestas Escutas, o principal objeto 
foi o debate sobre a cidade, discutida por meio das múltiplas visões sobre desigualdades 
e potencialidades de seu território. 

As Escutas Públicas visaram identificar junto à população os problemas e oportunidades 
identificados no território com discussões distribuídas em três salas temáticas: 
infraestrutura, meio ambiente e uso e ocupação do solo. Estas temáticas 
consubstanciaram-se em camadas que, sobrepostas, permitiram o diagnóstico sobre as 
questões sensíveis relativas à dinâmica de produção da cidade. 

As contribuições não presenciais via plataforma digital possibilitaram aos cidadãos do 
Recife, que não puderam ou não optaram por participar dos eventos presenciais, 
contribuir para a espacialização das questões da cidade. 

Todas as contribuições presenciais e virtuais foram espacializadas em Mapas Temáticos, 
parametrizados de modo convergente com a abordagem técnica proposta para 
elaboração do Diagnóstico Propositivo. 

Participações 

Ø Número total de participantes: 1001 participantes, sendo 50,25% de mulheres 
e 49,75% de homens; 

RPA 1: 183 participantes, sendo 49,17% de mulheres e 50,83% de homens; 

RPA 2: 131 participantes, sendo 56,92% de mulheres e 43,08% de homens; 

RPA 3: 163 participantes, sendo 47,53% de mulheres e 52,47% de homens; 

RPA 4: 209 participantes, sendo 47,71% de mulheres e 52,29% de homens; 

RPA 5: 174 participantes, sendo 62,05% de mulheres e 37,95% de homens; 
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Ø Participantes por segmento 

Todas as RPA juntas: 1001 participantes 

1. Poder Público: 132 participantes (13,19%) 

2. Entidades Profissionais, acadêmicas, de pesquisa, conselhos 
profissionais com atuação urbana ou ambiental e ONGs voltadas para 
a temática urbana ou ambiental: 128 participantes (12,79%) 

3. Empresariado ligado ao desenvolvimento urbano: 11 participantes 
(1,71%) 

4. Entidades sindicais de categorias profissionais ligadas ao 
desenvolvimento urbano, movimentos sociais e populares com 
atuação na temática urbana ou ambiental e demais articulações da 
sociedade civil: 642 participantes (64,12%) 

5. Sociedade Civil: 88 participantes (8,79%) 

 

RPA 1: 183 participantes 

1. Poder Público: 31 participantes (16,94%) 

2. Entidades Profissionais, acadêmicas, de pesquisa, conselhos 
profissionais com atuação urbana ou ambiental e ONGs voltadas para 
a temática urbana ou ambiental: 20 participantes (10,93%) 

3. Empresariado ligado ao desenvolvimento urbano: 01 participantes 
(0,55%) 

4. Entidades sindicais de categorias profissionais ligadas ao 
desenvolvimento urbano, movimentos sociais e populares com 

18%	

13%	

16%	21%	

18%	

14%	

ESCUTAS	PÚBLICAS	
(PARTICIPANTES	POR	EVENTO)	

RPA1	 RPA2	 RPA3	 RPA4	 RPA5	 RPA6	
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atuação na temática urbana ou ambiental e demais articulações da 
sociedade civil: 102 participantes (55,74%) 

5. Sociedade Civil: 29 participantes (15,85%) 

RPA 2: 131 participantes 

1. Poder Público: 20 participantes (15,27%) 

2. Entidades Profissionais, acadêmicas, de pesquisa, conselhos 
profissionais com atuação urbana ou ambiental e ONGs voltadas para 
a temática urbana ou ambiental: 11 participantes (8,40%) 

3. Empresariado ligado ao desenvolvimento urbano: 02 participantes 
(1,53%) 

4. Entidades sindicais de categorias profissionais ligadas ao 
desenvolvimento urbano, movimentos sociais e populares com 
atuação na temática urbana ou ambiental e demais articulações da 
sociedade civil: 86 participantes (65,65%) 

5. Sociedade Civil: 12 participantes (9,16%) 

RPA 3: 163 participantes 

1. Poder Público: 26 participantes (15,95%) 

2. Entidades Profissionais, acadêmicas, de pesquisa, conselhos 
profissionais com atuação urbana ou ambiental e ONGs voltadas para 
a temática urbana ou ambiental: 46 participantes (26,23%) 

3. Empresariado ligado ao desenvolvimento urbano: 02 participantes 
(1,23%) 

4. Entidades sindicais de categorias profissionais ligadas ao 
desenvolvimento urbano, movimentos sociais e populares com 
atuação na temática urbana ou ambiental e demais articulações da 
sociedade civil: 82 participantes (50,32%) 

5. Sociedade Civil: 07 participantes (4,29%) 

RPA 4: 209 participantes 

1. Poder Público: 12 participantes (5,74%) 

2. Entidades Profissionais, acadêmicas, de pesquisa, conselhos 
profissionais com atuação urbana ou ambiental e ONGs voltadas para 
a temática urbana ou ambiental: 20 participantes (9,57%) 

3. Empresariado ligado ao desenvolvimento urbano: 01 participantes 
(0,48%) 

4. Entidades sindicais de categorias profissionais ligadas ao 
desenvolvimento urbano, movimentos sociais e populares com 
atuação na temática urbana ou ambiental e demais articulações da 
sociedade civil: 155 participantes (74,16%) 
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5. Sociedade Civil: 21 participantes (10,05%) 

 

RPA 5: 174 participantes 

1. Poder Público: 27 participantes (15,52%) 

2. Entidades Profissionais, acadêmicas, de pesquisa, conselhos 
profissionais com atuação urbana ou ambiental e ONGs voltadas para 
a temática urbana ou ambiental: 18 participantes (10,34%) 

3. Empresariado ligado ao desenvolvimento urbano: 02 participantes 
(1,15%) 

4. Entidades sindicais de categorias profissionais ligadas ao 
desenvolvimento urbano, movimentos sociais e populares com 
atuação na temática urbana ou ambiental e demais articulações da 
sociedade civil: 123 participantes (70,69%) 

5. Sociedade Civil: 04 participantes (2,30%) 
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RPA 6: 141 participantes 

1. Poder Público: 16 participantes (11,35%) 

2. Entidades Profissionais, acadêmicas, de pesquisa, conselhos 
profissionais com atuação urbana ou ambiental e ONGs voltadas para 
a temática urbana ou ambiental: 13 participantes (9,22%) 

3. Empresariado ligado ao desenvolvimento urbano: 03 participantes 
(2,13%) 

4. Entidades sindicais de categorias profissionais ligadas ao 
desenvolvimento urbano, movimentos sociais e populares com 
atuação na temática urbana ou ambiental e demais articulações da 
sociedade civil: 94 participantes (66,67%) 

5. Sociedade Civil: 15 participantes (10,64%) 
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Contribuições 

Durante a fase da Leitura Comunitária, foram recebidas 12.601 contribuições, sendo 
1.789 questões apresentadas nas atividades presenciais e 10.812 através da plataforma 
digital. 

Essas contribuições foram sistematizadas nas três camadas temáticas mencionadas 
para, depois, serem reagrupadas por temas e debatidas nas Oficinas Temáticas. 

  

Devolutivas às questões e contribuições apresentadas 

As devolutivas em relação a este evento estão no documento Anexo 02, onde se 
encontram todas as contribuições realizadas, as que foram incorporadas ao Plano Diretor 
e a justificativa pela não incorporação de determinadas propostas. 

As contribuições foram agrupadas por temas que geraram as Oficinas Temáticas. Elas 
foram avaliadas com o objetivo de verificar e justificar o que poderia ter rebatimento no 
Plano Diretor, o que não seria especificamente para esse fim. 

5. Oficinas Temáticas 

Data 

o Desenvolvimento Econômico Sustentável e Inclusão Social  
o 20 de agosto de 2018 

 
o Equidade Socioterritorial, Habitação e Regularização Fundiária  
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o 21 de agosto de 2018 
 

o Propriedade Imobiliária, Função Social e Financiamento Urbano  
o 23 de agosto de 2018 

 
o Sistema De Gestão Democrática, Participação e Controle Social  

o 24 de agosto de 2018 
 

o Meio Ambiente, Sustentabilidade, Mudanças Climáticas e Saneamento 
Ambiental  

o 27 de agosto de 2018 
 

o Uso Do Solo, Drenagem e Acessibilidade/Mobilidade  
o 28 de agosto de 2018 

 
o Patrimônio Cultural  

o 29 de agosto de 2018 
 

o Ordenamento Territorial e Instrumentos Urbanísticos  
o 30 de agosto de 2018 
o 17 de setembro de 2018 

 

Descrição do evento 

As Oficinas Temáticas tiveram o objetivo de debater temáticas de interesse do Plano 
Diretor do Recife. 

Em seu momento inicial, foi realizada uma apresentação em plenária de dados 
produzidos e consolidados, relacionados com cada uma das temáticas. O final de cada 
apresentação, contou com uma mesa de debate realizado por especialistas, onde foram 
identificadas as questões centrais de casa tema. Depois das apresentações, um espaço 
para fala, questionamentos e dúvidas foi aberto a todos os presentes.  

Num segundo momento, o público participante se subdividiu em grupos menores com o 
objetivo de, nas suas respectivas salas, formular diretrizes e estratégias para o Plano 
Diretor em cima da temática discutida, bem como identificar e discutir as interferências 
com outras temáticas e intersetorialidade com políticas públicas, além da aplicação de 
instrumentos. Ao final de cada oficina, os subgrupos se reuniam novamente na plenária 
para apresentar o conteúdo de cada sala. 

Participações 

Ø Número total de participantes 

No total de todas as Oficinas Temáticas, contou-se com 532 participantes, dos quais 321 
(60,3%) mulheres e 211 (39,7%) homens. 

Poder Público: 203 participantes (38,2%) 
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Entidades Profissionais, acadêmicas, de pesquisa, conselhos profissionais com atuação 
urbana ou ambiental e ONGs voltadas para a temática urbana ou ambiental: 161 
participantes (30,3%) 

Empresariado ligado ao desenvolvimento urbano: 08 participantes (1,5%) 

Entidades sindicais de categorias profissionais ligadas ao desenvolvimento urbano, 
movimentos sociais e populares com atuação na temática urbana ou ambiental e demais 
articulações da sociedade civil: participantes: 82 participantes (15,4%) 

Sociedade Civil: 78 participantes (14,7%) 

 

o Desenvolvimento Econômico Sustentável e Inclusão Social  
o 53 participantes, dos quais 38 (71,7%) mulheres e 15 (28,3%) homens. 

 
o Equidade Socioterritorial, Habitação e Regularização Fundiária  

o 77 participantes, dos quais 48 (62,3%) mulheres e 29 (37,7%) homens. 
 

o Propriedade Imobiliária, Função Social e Financiamento Urbano  
o 45 participantes, dos quais 23 (51,1%) mulheres e 22 (48,9%) homens. 
o  

o Sistema De Gestão Democrática, Participação e Controle Social  
o 36 participantes, dos quais 21 (58,3%) mulheres e 15 (41,7%) homens. 

 

0%	
10%	
20%	
30%	
40%	
50%	
60%	
70%	
80%	
90%	
100%	

De
se
nv
ol
vi
m
en

to
	E
co
nô

m
ic
o	

Su
st
en

tá
ve
l	e
	In
cl
us
ão
	S
oc
ia
l		

Eq
ui
da
de

	S
oc
io
te
rr
ito

ria
l,	

Ha
bi
ta
çã
o	
e	
Re

gu
la
riz
aç
ão
	

Fu
nd

iá
ria

		

Pr
op

rie
da
de

	Im
ob

ili
ár
ia
,	F
un

çã
o	

So
ci
al
	e
	F
in
an
ci
am

en
to
	U
rb
an
o	
	

Si
st
em

a	
De

	G
es
tã
o	
De

m
oc
rá
Jc
a,
	

Pa
rJ
ci
pa
çã
o	
e	
Co

nt
ro
le
	S
oc
ia
l		

M
ei
o	
Am

bi
en

te
,	

Su
st
en

ta
bi
lid
ad
e,
	M

ud
an
ça
s	

Cl
im

áJ
ca
s	e

	S
an
ea
m
en

to
	

Am
bi
en

ta
l	

U
so
	D
o	
So
lo
,	D

re
na
ge
m
	e
	

Ac
es
sib

ili
da
de

/M
ob

ili
da
de

		

Pa
tr
im

ôn
io
	C
ul
tu
ra
l		

O
rd
en

am
en

to
	T
er
rit
or
ia
l	e
	

In
st
ru
m
en

to
s	U

rb
an
ísJ

co
s	-
	

30
/0
8/
20
18
	

O
rd
en

am
en

to
	T
er
rit
or
ia
l	e
	

In
st
ru
m
en

to
s	U

rb
an
ísJ

co
s	-
	

17
/0
9/
20
18
	

OFICINA	TEMÁTICA	
(PARTICIPANTES	POR	SEXO)	

Mulheres	 Homens	



14 
 

 

o Meio Ambiente, Sustentabilidade, Mudanças Climáticas e Saneamento 
Ambiental  

o 67 participantes, dos quais 38 (56,7%) mulheres e 29 (43,3%) homens. 
 

o Uso Do Solo, Drenagem e Acessibilidade/Mobilidade  
o 86 participantes, dos quais 48 (55,8%) mulheres e 38 (44,2%) homens. 

 
o Patrimônio Cultural  

o 57 participantes, dos quais 37 (64,9%) mulheres e 20 (35,1%) homens. 
 

o Ordenamento Territorial e Instrumentos Urbanísticos  
o 30 de agosto de 2018 

§ 58 participantes, dos quais 35 (60,3%) mulheres e 23 (39,7%) 
homens. 

o 17 de setembro de 2018 
§ 53 participantes, dos quais 33 (62,3%) mulheres e 20 (37,7%) 

homens. 
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Ø Participantes por segmento 

o Desenvolvimento Econômico Sustentável e Inclusão Social: 53 participantes 
 

1. Poder Público: 24 participantes (45,2%) 
 

2. Entidades Profissionais, acadêmicas, de pesquisa, conselhos 
profissionais com atuação urbana ou ambiental e ONGs voltadas para a 
temática urbana ou ambiental: 17 participantes (32%) 
 

3. Empresariado ligado ao desenvolvimento urbano: 01 participantes (1,8%) 
 

4. Entidades sindicais de categorias profissionais ligadas ao 
desenvolvimento urbano, movimentos sociais e populares com atuação 
na temática urbana ou ambiental e demais articulações da sociedade 
civil: participantes: 07 participantes (13,2%) 
 

5. Sociedade Civil: 04 participantes (7,5%) 
 

o Equidade Socioterritorial, Habitação e Regularização Fundiária: 77 
participantes 

 
1. Poder Público: 32 participantes (41,5%) 

 
2. Entidades Profissionais, acadêmicas, de pesquisa, conselhos 

profissionais com atuação urbana ou ambiental e ONGs voltadas para a 
temática urbana ou ambiental: 22 participantes (28,5%) 
 

3. Empresariado ligado ao desenvolvimento urbano: 01 participantes (1,2%) 
 

4. Entidades sindicais de categorias profissionais ligadas ao 
desenvolvimento urbano, movimentos sociais e populares com atuação 
na temática urbana ou ambiental e demais articulações da sociedade 
civil: 16 participantes (20,7%) 
 

5. Sociedade Civil: 06 participantes (7,7%) 
 

o Propriedade Imobiliária, Função Social e Financiamento Urbano: 45 
participantes 

 
1. Poder Público: 15 participantes (33,3%) 

 
2. Entidades Profissionais, acadêmicas, de pesquisa, conselhos 

profissionais com atuação urbana ou ambiental e ONGs voltadas para a 
temática urbana ou ambiental: 17 participantes (37,7%) 
 

3. Empresariado ligado ao desenvolvimento urbano: 01 participante (2,2%) 
 

4. Entidades sindicais de categorias profissionais ligadas ao 
desenvolvimento urbano, movimentos sociais e populares com atuação 
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na temática urbana ou ambiental e demais articulações da sociedade 
civil: 09 participantes (20%) 
 

5. Sociedade Civil: 03 participantes (6,6%) 
 

o Sistema De Gestão Democrática, Participação e Controle Social: 36 
participantes 

 
1. Poder Público: 17 participantes (47,2%) 

 
2. Entidades Profissionais, acadêmicas, de pesquisa, conselhos 

profissionais com atuação urbana ou ambiental e ONGs voltadas para a 
temática urbana ou ambiental: 09 participantes (25%) 
 

3. Empresariado ligado ao desenvolvimento urbano: 0 participantes (0%) 
 

4. Entidades sindicais de categorias profissionais ligadas ao 
desenvolvimento urbano, movimentos sociais e populares com atuação 
na temática urbana ou ambiental e demais articulações da sociedade 
civil: 05 participantes (13,8%)  
 

5. Sociedade Civil: 05 participantes (13,8%) 
 

o Meio Ambiente, Sustentabilidade, Mudanças Climáticas e Saneamento 
Ambiental: 67 participantes 

 
1. Poder Público: 29 participantes (43,2%) 

 
2. Entidades Profissionais, acadêmicas, de pesquisa, conselhos 

profissionais com atuação urbana ou ambiental e ONGs voltadas para a 
temática urbana ou ambiental: 21 participantes (31,3%) 
 

3. Empresariado ligado ao desenvolvimento urbano: 0 participantes (0%) 
 

4. Entidades sindicais de categorias profissionais ligadas ao 
desenvolvimento urbano, movimentos sociais e populares com atuação 
na temática urbana ou ambiental e demais articulações da sociedade 
civil: 08 participantes (11,9%) 
 

5. Sociedade Civil: 09 participantes (13,4%) 
 

o Uso Do Solo, Drenagem e Acessibilidade/Mobilidade: 86 participantes 
 

1. Poder Público: 25 participantes (29%) 
 

2. Entidades Profissionais, acadêmicas, de pesquisa, conselhos 
profissionais com atuação urbana ou ambiental e ONGs voltadas para a 
temática urbana ou ambiental: 24 participantes (27,9%) 
 

3. Empresariado ligado ao desenvolvimento urbano: 03 participante (3,4%) 
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4. Entidades sindicais de categorias profissionais ligadas ao 

desenvolvimento urbano, movimentos sociais e populares com atuação 
na temática urbana ou ambiental e demais articulações da sociedade 
civil: 14 participantes (16,2%) 
 

5. Sociedade Civil: 20 participantes (23,2%) 
 

o Patrimônio Cultural: 57 participantes 
 

1. Poder Público: 24 participantes (42,1%) 
 

2. Entidades Profissionais, acadêmicas, de pesquisa, conselhos 
profissionais com atuação urbana ou ambiental e ONGs voltadas para a 
temática urbana ou ambiental: 17 participantes (29,8%) 
 

3. Empresariado ligado ao desenvolvimento urbano: 0 participantes (0%) 
 

4. Entidades sindicais de categorias profissionais ligadas ao 
desenvolvimento urbano, movimentos sociais e populares com atuação 
na temática urbana ou ambiental e demais articulações da sociedade 
civil: 06 participantes (10,5%) 
 

5. Sociedade Civil: 10 participantes (17,5%) 
 

o Ordenamento Territorial e Instrumentos Urbanísticos – dia 30 de agosto de 
2018 – 58 participantes 

 
1. Poder Público: 14 participantes (24,1%) 

 
2. Entidades Profissionais, acadêmicas, de pesquisa, conselhos 

profissionais com atuação urbana ou ambiental e ONGs voltadas para a 
temática urbana ou ambiental: 18 participantes (31%) 
 

3. Empresariado ligado ao desenvolvimento urbano: 01 participante (1,7%) 
 

4. Entidades sindicais de categorias profissionais ligadas ao 
desenvolvimento urbano, movimentos sociais e populares com atuação 
na temática urbana ou ambiental e demais articulações da sociedade 
civil: 10 participantes (17,2%) 
 

5. Sociedade Civil: 15 participantes (25,8%) 
 

o Ordenamento Territorial e Instrumentos Urbanísticos – dia 17 de setembro 
de 2018 – 53 participantes 

 
1. Poder Público: 23 participantes (43,32%) 

 



18 
 

2. Entidades Profissionais, acadêmicas, de pesquisa, conselhos 
profissionais com atuação urbana ou ambiental e ONGs voltadas para a 
temática urbana ou ambiental: 16 participantes (30,1%) 
 

3. Empresariado ligado ao desenvolvimento urbano: 01 participantes (1,8%) 
 

4. Entidades sindicais de categorias profissionais ligadas ao 
desenvolvimento urbano, movimentos sociais e populares com atuação 
na temática urbana ou ambiental e demais articulações da sociedade 
civil: 07 participantes (13,2%) 
 

5. Sociedade Civil: 06 participantes (11,3%) 

 

 

Contribuições 

Foram dadas 227 contribuições ao longo das 08 Oficinas Temáticas. Individualmente 
foram: 

o Desenvolvimento Econômico Sustentável e Inclusão Social  
o 34 Contribuições 
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o Equidade Socioterritorial, Habitação e Regularização Fundiária  
o 23 Contribuições 

 
o Propriedade Imobiliária, Função Social e Financiamento Urbano  

o 14 Contribuições 
 

o Sistema De Gestão Democrática, Participação e Controle Social  
o 24 Contribuições 

 
o Meio Ambiente, Sustentabilidade, Mudanças Climáticas e Saneamento 

Ambiental  
o 35 Contribuições 

 
o Uso Do Solo, Drenagem e Acessibilidade/Mobilidade  

o 67 Contribuições 
 

o Patrimônio Cultural  
o 26 Contribuições 

 
o Ordenamento Territorial e Instrumentos Urbanísticos  

o 4 mapas gerados a partir de todas as contribuições dadas  

Devolutivas às questões e contribuições apresentadas  

As devolutivas em relação a este evento estão no documento Anexo 02, aonde 
encontram-se todas as contribuições realizadas, o que foi incorporado ou não ao Plano 
Diretor e as respectivas justificativas. 

As contribuições foram avaliadas com o fim de verificar e justificar o que poderia ter 
rebatimento no Plano Diretor e o que não seria pertinente para esse instrumento. 

6. Audiência Pública Diagnóstico 

Data 

18 de setembro de 2018. 

Descrição do evento 

Audiência Pública teve o objetivo de apresentar e debater o Diagnóstico Propositivo 
Preliminar. Nela, inicialmente foi realizada uma apresentação do Diagnóstico, e em 
seguida dois debatedores apresentaram sua análise técnica e, por fim, todos os 
presentes tiveram espaço aberto para fala e questionamentos sobre o Diagnóstico e todo 
o Plano Diretor. 



20 
 

Participações 

Ø Número total de participantes 

145 participantes, sendo 64% mulheres e 36% homens 

Ø Participantes por segmento 

1. Poder Público: 62 participantes (42,7%), sendo 53 do executivo municipal e 
09 do legislativo municipal 

2. Entidades Profissionais, acadêmicas, de pesquisa, conselhos 
profissionais com atuação urbana ou ambiental e ONGs voltadas para 
a temática urbana ou ambiental: 36 participantes (24,8%) 

3. Empresariado ligado ao desenvolvimento urbano: 02 participantes 
(1,4%) 

4. Entidades sindicais de categorias profissionais ligadas ao 
desenvolvimento urbano, movimentos sociais e populares com 
atuação na temática urbana ou ambiental e demais articulações da 
sociedade civil: 41 participantes (28,3%) 

5. Sociedade Civil: 04 participantes (2,8%) 
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Dentre os participantes, tem-se que 63,8% de mulheres e 36,2% de homens. 

 

Contribuições 

Foram realizadas 21 contribuições dos participantes e 06 propostas ao Plano Diretor. 

Devolutivas às questões e contribuições apresentadas 

No Anexo 03 do presente relatório, todas as contribuições estão relatadas e comentadas, 
dúvidas estão respondidas e as propostas para o Plano Diretor estão em destaque de 
forma diferenciada, explicando e justificando se foram ou não levadas como propostas 
para o Caderno de Propostas do Plano Diretor. 

7. Audiências Devolutivas por RPA 

Data 

RPA 1: 31/10/2018 

RPA 2: 29/10/2018 

RPA 3: 30/10/2018 

RPA 4: 29/10/2018 

RPA 5: 30/10/2018 

RPA 6: 31/10/2018 
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Descrição do evento 

Nessas audiências foram apresentados os resultados de todo o processo participativo 
realizado até aquele momento.  

As audiências se iniciaram com uma apresentação de todas as sugestões realizadas e a 
justificativa dos itens que foram ou não acatados. Depois, foi apresentado, de forma 
sintética, o conteúdo do Caderno de Propostas, explicando os conceitos que estariam 
sendo incorporados ao Plano Diretor. Por fim, os presentes tiveram espaço de fala para 
questionamentos e/ou críticas ao material apresentado. 

Participações 

Ø Número total de participantes:  848 participantes 

RPA 1: 91 participantes 

RPA 2: 214 participantes 

RPA 3: 120 participantes 

RPA 4: 83 participantes 

RPA 5: 169 participantes 

RPA 6: 171 participantes 

 

Dentre os participantes, tem-se 45% de mulheres e 55% de homens. 

11%	

25%	

14%	10%	

20%	

20%	

AUDIÊNCIAS	DEVOLUTIVAS	
(PARTICIPANTES	POR	RPA)	

RPA1	 RPA2	 RPA3	 RPA4	 RPA5	 RPA6	



23 
 

Ø Participantes por segmento 

No total de todos os eventos, o total de participantes por segmentos foi: 

1. Poder Público: 146 participantes (17,3%) 

2. Entidades Profissionais, acadêmicas, de pesquisa, conselhos 
profissionais com atuação urbana ou ambiental e ONGs voltadas para 
a temática urbana ou ambiental: 40 participantes (4,7%) 

3. Empresariado ligado ao desenvolvimento urbano: 09 participantes (1%) 

4. Entidades sindicais de categorias profissionais ligadas ao 
desenvolvimento urbano, movimentos sociais e populares com 
atuação na temática urbana ou ambiental e demais articulações da 
sociedade civil: 653 participantes (77%) 

 

RPA 1: 91 participantes 

1. Poder Público: 16 participantes (17,6%) 

2. Entidades Profissionais, acadêmicas, de pesquisa, conselhos 
profissionais com atuação urbana ou ambiental e ONGs voltadas para 
a temática urbana ou ambiental: 01 participantes (1,1%) 

3. Empresariado ligado ao desenvolvimento urbano: 01 participantes 
(1,1%) 

4. Entidades sindicais de categorias profissionais ligadas ao 
desenvolvimento urbano, movimentos sociais e populares com 
atuação na temática urbana ou ambiental e demais articulações da 
sociedade civil: 73 participantes (80,2%) 

Dentre os participantes, tem-se que 40,7% de mulheres e 59,3% de homens. 

RPA 2: 214 participantes 

1. Poder Público: 27 participantes (12,6%) 

2. Entidades Profissionais, acadêmicas, de pesquisa, conselhos 
profissionais com atuação urbana ou ambiental e ONGs voltadas para 
a temática urbana ou ambiental: 07 participantes (3,3%) 

3. Empresariado ligado ao desenvolvimento urbano: 03 participantes 
(1,4%) 

4. Entidades sindicais de categorias profissionais ligadas ao 
desenvolvimento urbano, movimentos sociais e populares com 
atuação na temática urbana ou ambiental e demais articulações da 
sociedade civil: 177 participantes (82,7%) 

Dentre os participantes, tem-se que 47,2% de mulheres e 52,8% de homens. 

 



24 
 

RPA 3: 120 participantes 

1. Poder Público: 39 participantes (32,5%) 

2. Entidades Profissionais, acadêmicas, de pesquisa, conselhos 
profissionais com atuação urbana ou ambiental e ONGs voltadas para 
a temática urbana ou ambiental: 12 participantes (10%) 

3. Empresariado ligado ao desenvolvimento urbano: 05 participantes 
(4,2%) 

4. Entidades sindicais de categorias profissionais ligadas ao 
desenvolvimento urbano, movimentos sociais e populares com 
atuação na temática urbana ou ambiental e demais articulações da 
sociedade civil: 64 participantes (53,3%) 

Dentre os participantes, tem-se que 52,5% de mulheres e 47,5% de homens. 

RPA 4: 83 participantes 

1. Poder Público: 22 participantes (26,5%) 

2. Entidades Profissionais, acadêmicas, de pesquisa, conselhos 
profissionais com atuação urbana ou ambiental e ONGs voltadas para 
a temática urbana ou ambiental: 05 participantes (6%) 

3. Empresariado ligado ao desenvolvimento urbano: 0 participantes (0%) 

4. Entidades sindicais de categorias profissionais ligadas ao 
desenvolvimento urbano, movimentos sociais e populares com 
atuação na temática urbana ou ambiental e demais articulações da 
sociedade civil: 56 participantes (67,5%) 

Dentre os participantes, tem-se que 49,4% de mulheres e 50,6% de homens. 

RPA 5: 169 participantes 

1. Poder Público: 15 participantes (8,9%) 

2. Entidades Profissionais, acadêmicas, de pesquisa, conselhos 
profissionais com atuação urbana ou ambiental e ONGs voltadas para 
a temática urbana ou ambiental: 01 participantes (0,6%) 

3. Empresariado ligado ao desenvolvimento urbano: 0 participantes (0%) 

4. Entidades sindicais de categorias profissionais ligadas ao 
desenvolvimento urbano, movimentos sociais e populares com 
atuação na temática urbana ou ambiental e demais articulações da 
sociedade civil: 153 participantes (90,5%) 

Dentre os participantes, tem-se que 36,3% de mulheres e 63,7% de homens. 

RPA 6: 171 participantes 

1. Poder Público:  27 participantes (15,8%) 
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2. Entidades Profissionais, acadêmicas, de pesquisa, conselhos 
profissionais com atuação urbana ou ambiental e ONGs voltadas para 
a temática urbana ou ambiental:  14 participantes (8,2%) 

3. Empresariado ligado ao desenvolvimento urbano:  0 participantes (0%) 

4. Entidades sindicais de categorias profissionais ligadas ao 
desenvolvimento urbano, movimentos sociais e populares com 
atuação na temática urbana ou ambiental e demais articulações da 
sociedade civil: 130 participantes (76%) 

Dentre os participantes, tem-se que 46% de mulheres e 54% de homens.  

 

Contribuições  

No total, os participantes das Audiências Devolutivas realizaram 111 contribuições. Elas 
foram respondidas e comentadas ainda durante cada evento, esclarecendo dúvidas e 
debatendo temas apresentados.  
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Devolutivas  

Todas as propostas ao Plano diretor apresentadas durante os eventos foram registradas 
e levadas para a lista de propostas apresentadas no Anexo 04, do presente. Nele, 
constam todas as propostas realizadas ao PD e a justificativa para terem sido ou não 
incorporadas ao Caderno Preliminar de Propostas. 

8. Oficinas por Segmento 

Data 

05/11/2018: Poder Público 

06/11/2018: Entidades profissionais, acadêmicas, de pesquisa e conselhos 
profissionais com atuação na temática urbana ou ambiental e ONGs voltadas para a 
temática urbana ou ambiental 

07/11/2018: Empresariado ligado ao desenvolvimento urbano 

08/11/2018: Entidades sindicais de categorias profissionais ligadas ao desenvolvimento 
urbano, movimentos sociais e populares com atuação na temática urbana ou ambiental, e 
demais articulações da sociedade civil 

Descrição do evento 

As oficinas tiveram como objetivo discutir as proposições preliminares do Plano Diretor 
por segmento e eleger as delegadas e delegados para a Conferência do Plano Diretor. 

O evento iniciou com a apresentação de um resumo do Caderno Preliminar de Propostas, 
lançado para debate com a sociedade civil pelo poder público, seguida por um momento 
de esclarecimentos sobre aspectos técnicos, bem como de apresentação de propostas 
de ajustes e complementação pelos participantes. Por fim, se procedeu a eleição das 
delegadas e delegados do respectivo segmento para a Conferência do Plano Diretor. 

A eleição das delegadas e delegados para a Conferência do Plano Diretor, obedeceu aos 
critérios de quantidade e proporcionalidade, estabelecidos em Regimento e Regulamento 
próprios, aprovados pelo Grupo de Trabalho do Plano de Ordenamento Teritorial (GT-
POT). 

Participações 

Ø Número total de participantes: 280 participantes, sendo 57,8% mulheres e 
42,2% homens 
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1. Oficina por Segmento - Poder Público: 82 participantes (29,7%), sendo 
56% mulheres e 46% homens 

2. Oficina por Segmento - Entidades profissionais, acadêmicas, de 
pesquisa, conselhos profissionais com atuação urbana ou ambiental e 
ONGs voltadas para a temática urbana ou ambiental: 62 participantes 
(20,3%), sendo 64,5% mulheres e 35,5% homens 

3. Oficina por Segmento - Empresariado ligado ao Desenvolvimento 
Urbano: 31 participantes (11%), sendo 25,8% mulheres e 74,2% homens 

4. Oficina por Segmento - Entidades sindicais de categorias profissionais 
ligadas a desenvolvimento urbano, movimentos sociais e populares 
com atuação na temática urbana e ambiental, e demais articulações da 
sociedade civil: 105 participantes (39%), sendo 44,5% mulheres e 55,5% 
homens 
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Ø Participantes por segmento 

Oficina por Segmento - Poder Público: 82 participantes 

• 77 representantes do segmento do poder público, contando com a Prefeitura, o 
Governo do Estado e a Câmara de Vereadores 

• 02 representantes do segmento de movimentos sociais  
• 03 representantes do segmento de entidades profissionais. 

Oficina por Segmento - Entidades profissionais, acadêmicas, de pesquisa, conselhos 
profissionais com atuação urbana ou ambiental e ONGs voltadas para a temática urbana 
ou ambiental: 62 participantes 

• 57 representantes do segmento de entidades profissionais  
• 4 representantes do segmento Poder Público e 1 representante do segmento dos 

movimentos sociais. 

Oficina por Segmento - Empresariado ligado ao Desenvolvimento Urbano: 31 
participantes 

• 31 representantes desse segmento. 

29%	

22%	
11%	

38%	

OFICINAS	SEGMENTO	
(PARTICIPANTES	POR	SEGMENTO)	

Poder	público	

EnJdades	profissionais,	acadêmicas,	de	pesquisas,	conselhos	
profissionais	e	ONGs	
Empresariado	ligado	ao	desenvolvimento	urbano	

EnJdades	sindicais,	movimentos	sociais	e	populares	e	demais	
arJculações	da	sociedade	civil	



29 
 

Oficina por Segmento Entidades sindicais de categorias profissionais ligadas a 
desenvolvimento urbano, movimentos sociais e populares com atuação na temática 
urbana e ambiental, e demais articulações da sociedade civil: 105 participantes 

• 105 representantes dessas entidades. 

Contribuições 

Durante as Oficinas por Segmento foram realizadas 49 contribuições de todos os 
participantes das quatro oficinas. 

Devolutivas às questões e contribuições apresentadas 

Todas as propostas ao Plano diretor apresentadas durante os eventos foram registradas 
e levadas para a lista de propostas apresentadas no Anexo 04. Nele, constam todas as 
propostas realizadas ao PD e a justificativa para terem sido ou não incorporadas ao 
Caderno Preliminar de Propostas. 

9. Capacitação dos Delegados 

Data 

27 e 28 de Novembro 

Descrição do evento 

A Capacitação dos Delegados foi um evento voltado para garantir que as pessoas 
inscritas para a Conferência como delegados (as), que desejassem maiores informações 
sobre o conteúdo do Caderno Preliminar de Propostas, sobre o Regimento Interno e 
procedimentos da Conferência, assim como sobre os conceitos gerais que estavam 
sendo apresentados pelo Caderno pudessem se capacitar e esclarecer qualquer dúvida. 

Tratou-se de um evento didático e isento, assim como orientado no GT-POT. Para isso, 
foram contratados dois consultores, os arquitetos Milton Botler e Geraldo Marinho, que 
não possuem vinculação formal com nenhum dos segmentos organizados, além de 
serem nomes de referência e com notório saber nas temáticas do planejamento urbano e 
com significativa experiência no desenvolvimento de estudos e na elaboração de planos 
e projetos para a cidade. 

No turno da manhã houve uma explanação sobre a problemática urbana da cidade, 
questões sensíveis e principais desafios e de como o Plano Diretor pode intervir no 
sentido de regulamentar dispositivos para o ordenamento urbano e solução desses 
problemas. 
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Durante a tarde houve a continuação da Capacitação, dessa vez  focada nos 
instrumentos urbanísticos propostos. Para compreendê-los, foram apresentados casos 
concretos, suscitando o debate e o esclarecimento de dúvidas. 

O conteúdo de cada dia foi idêntico, sendo formatado em dois dias, como alternativa para 
que cada participante pudesse optar pelo dia mais conveniente face a sua agenda. 

Participações 

Ø Número total de participantes: 

No total, participaram 114 pessoas na Capacitação dos Delegados. Foram, 26 
participantes no primeiro dia e 88 no segundo dia.  

Na proporcionalidade entre homens e mulheres, tem-se, para o primeiro dia 73,1% de 
mulheres e 26,9% de homens. No segundo dia, foram 52,3% de mulheres e 47,7% de 
homens. 

 

Ø Participantes por segmento 

1. Poder Público: 47 participantes (41,2%) 

2. Entidades Profissionais, acadêmicas, de pesquisa, conselhos 
profissionais com atuação urbana ou ambiental e ONGs voltadas para 
a temática urbana ou ambiental: 10 participantes (8,8%) 

3. Empresariado ligado ao desenvolvimento urbano: 1 participantes (0,9%) 

4. Entidades sindicais de categorias profissionais ligadas ao 
desenvolvimento urbano, movimentos sociais e populares com 
atuação na temática urbana ou ambiental e demais articulações da 
sociedade civil: 54 participantes (47,4%) 
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10. Conferência da Cidade 

Data 

03 e 04 de dezembro de 2018 

Descrição do evento 

Evento magno, realizado com a participação das delegadas e dos delegados eleitos nas 
Oficinas por Segmento, visando consolidar as propostas para o Plano Diretor da cidade, 
de forma democrática. É considerada pela Estratégia de Construção Coletiva como o 
espaço soberano de deliberação final, antes da formatação da minuta de Lei a ser 
encaminhada ao legislativo municipal. 

A Conferência foi realizada durante dois dias. No primeiro, juntamente com a plenária, foi 
aprovado o Regimento Interno que determinou as regras do evento. Depois, todos os 
presentes foram subdivididos em 06 Grupos de Trabalho, um para cada tema que 
compunha o Caderno Preliminar de Propostas para o Plano Diretor. Nos grupos, cada um 
dos itens do Caderno foi debatido, com a possibilidade de modificação e até supressão 
dos itens. No segundo dia, todos se reuniram em plenária para debater e votar os itens 
que receberam destaques durante as reuniões dos Grupos de Trabalho. 

A composição dos delegados habilitados a participar da Conferência seguiu a 
proporcionalidade do GT-POT, dessa forma distribuídos pelos segmentos: 

• Poder Público: até 160 delegados (40%) 
• Entidades profissionais, acadêmicas, de pesquisa, conselhos profissionais 

e organizações não governamentais (ONGs) com atuação na temática 
urbana ou ambiental: até 80 delegados (20%) 

• Entidades representativas do empresariado ligado ao desenvolvimento 
urbano: até 53 delegados (13,25%) 

• Entidades sindicais de categorias profissionais voltadas ao 
desenvolvimento urbano; entidades e movimentos sociais e populares com 
atuação na temática urbana ou ambiental e demais articulações da 
sociedade civil: até 107 delegados (26,75%) 

Além disso, o cidadão que se interessasse pela Conferência tinha também a opção de 
participar enquanto Observador. Este tinha a opção de voz, mas não de voto. 

Participações 

Ø Número total de participantes 

Estavam indicados para comparecer na Conferência 400 delegados e 100 observadores. 

No dia 03 de dezembro, compareceram no total 430 pessoas, sendo 348 delegados e 
82 observadores. 
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No dia 04 de dezembro, compareceram no total 355 pessoas, sendo 293 delegados e 
62 observadores. 

Observa-se que entre delegados inscritos e que de fato compareceram no primeiro dia da 
Conferência, houve o não comparecimento de 8,7%. Já do primeiro para o segundo dia, 
não compareceram 15,8%. Essas taxas de falta são compatíveis com os demais eventos 
participativos realizados.  

Ø Participantes por segmento 

Apesar da proporcionalidade para a inscrição dos delegados, parte dos inscritos não 
compareceu, ficando a proporcionalidade presencial  um pouco alterada, sendo: 

Dia 03 de dezembro de 2018 (348 delegados e 82 Observadores) 

 

1. Poder Público: 153 participantes (43,97%)  

2. Entidades Profissionais, acadêmicas, de pesquisa, conselhos 
profissionais com atuação urbana ou ambiental e ONGs voltadas para 
a temática urbana ou ambiental: 59 participantes (16,95%)  

3. Empresariado ligado ao desenvolvimento urbano: 45 (12,93%)  

4. Entidades sindicais de categorias profissionais ligadas ao 
desenvolvimento urbano, movimentos sociais e populares com 
atuação na temática urbana ou ambiental e demais articulações da 
sociedade civil: 91 participantes (26,15%)  
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5. Observadores: 82 participantes  

 

Dia 04 de dezembro de 2018 (293 Delegados e 62 Observadores) 

 

• Poder Público: 151 participantes  (51,54%) (faltaram 02 delegados, ou seja, 
1,3% de faltosos) 

• Entidades Profissionais, acadêmicas, de pesquisa, conselhos profissionais 
com atuação urbana ou ambiental e ONGs voltadas para a temática urbana 
ou ambiental: 19 participantes (6,48%) (faltaram 40 delegados, ou seja, 67,80% 
de faltosos) 

• Empresariado ligado ao desenvolvimento urbano: 45 participantes (15,36%) 
(não houve faltas) 

• Entidades sindicais de categorias profissionais ligadas ao desenvolvimento 
urbano, movimentos sociais e populares com atuação na temática urbana 
ou ambiental e demais articulações da sociedade civil: 78 participantes 
(26,62%) (faltaram 13 delegados, ou seja, 14,28% de faltosos) 

• Observadores: 62 participantes (faltaram 20 observadores, 24,39% dos inscritos 
como Observadores)  
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Contribuições 

Durante os trabalhos nos Grupos de Trabalho, foram realizados 109 destaques no texto 
do Caderno de Propostas, sendo: 

GT 01: 05 destaques 

GT 02: 18 destaques 

GT 03: 20 destaques 

GT 04: 22 destaques 

GT 05: 31 destaques 

GT6: 13 destaques 

Os 109 destaques foram debatidos e votados durante a plenária do dia 04 de dezembro. 
Deles, 08 tiveram seu texto modificado pela Plenária e apenas 01 não foi aceito, votando-
se pela manutenção do texto original. 

Devolutivas às questões e contribuições apresentadas 

A devolutiva à tudo que foi debatido e votado durante a Conferência é a Minuta de Lei a 
ser entregue à Câmara dos Vereadores. 

11. Participação virtual 

Durante todo o processo de revisão do Plano Diretor do Recife, foram viabilizadas 
diversas formas de participação por meio digital. Quais sejam: 

a) Mapa colaborativo - Leitura comunitária 

b) Email SEPLAN/ICPS/Site PD 

c) COLAB 

d) Contribuições para o Caderno de Propostas 

e) Facebook 

f) Instagram 

g) YouTube 

h) Acessos Site Plano Diretor 

Através desse ambiente digital, o PD pode contar com 5.533 participantes, gerando um 
total de 14.570 contribuições. 
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Plataforma Digital do Plano Diretor: http://planodiretordorecife.com.br/ 

Descrição: 

A plataforma digital do Plano Diretor constitui um ambiente constantemente atualizado 
onde toda a programação e documentação produzida no processo de revisão do Plano 
Diretor ficou disponível. 

A plataforma reúne as todas as atividades participativas programadas, com fotos dos 
eventos realizados, um espaço para o debate sobre a cidade pensada para as mulheres, 
um glossário com todos os termos utilizados pelo Plano Diretor, notícias e arquivos com 
documentos para subsídio ao debate, todo o material produzido, dados sobre as 
participações, devolutivas de tudo que foi produzido durante o processo participativo. 

Participações 

Durante o período de 01/06/2018 a 06/12/2018 a plataforma originou 20.799 sessões. 
Uma sessão é um conjunto de ações que os usuários executam dentro do site. Foi uma 
média de 1,65 sessões por usuários. 

Um número de 12.583 usuários visitaram a plataforma no período analisado. 

Foram visualizadas 55.869 páginas na plataforma (page views). Os page views indicam 
se o conteúdo do site está interessante aos visitantes. 

 

Das páginas mais visitadas no sites, a página primeira é a home, seguida pelas 
páginas do mapa colaborativo e do conteúdo complementar (arquivos). 
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Na divisão por sexo, mas usuárias representaram 57,50% e os usuários 42,50%. Já a 
faixa etária predominante foi composta de pessoas entre 25 e 44 anos. 
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O principal dispositivo utilizado para acessar a plataforma foi o desktop e o principal 
navegador de acesso foi o Google Chrome. 

 

Email SEPLAN/ICPS/SitePD 

Durante todo o processo, três endereços de e-mail ficaram disponíveis para contribuições 
da população, sendo o da Secretaria de Planejamento Urbano (SEPLAN), o do Instituto 
da Cidade Pelópidas Silveira (ICPS) e o da própria plataforma digital do PD. Seis 
participantes enviaram e-mails, realizando seis contribuições ao PD. 

 

COLAB 

O Colab é uma ferramenta de ambiente virtual voltada para a participação social. Ela foi 
utilizada, no processo de revisão do Plano Diretor, na forma de enquete virtual 
participativa, com o objetivo de identificar a percepção da população sobre temas 
importantes, pertinentes a este instrumento. 

Nesse sentido, foram propostos dois eixos de questões, (i) Requalificação Urbana e 
Mobilidade e (ii) Ordenamento Urbano, abordando assuntos como mobilidade, 
acessibilidade, espaços públicos, habitação, gênero, diversidade de usos, entre outros. 

A ferramenta ficou disponível na plataforma digital do Plano Diretor durante a etapa de 
diagnóstico. Além disso, foram instalados totens, em locais de amplo acesso da 
população (praças, parques e mercados públicos), com o objetivo de atrair cidadãs e 
cidadãos comuns - transeuntes, comerciantes, moradores, etc. para acessarem a 
enquete no ambiente virtual. 
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Portanto, além de ampliar a participação da sociedade, a utilização dessa ferramenta 
colaborativa possibilitou aprofundar a crítica sobre a realidade urbana, com vista a 
formulações de propostas para a requalificação e ordenamento urbanos, se associando 
ao conjunto de ferramentas propostas para a revisão do Plano Diretor. 

Durante esse período, 546 participantes fizeram 839 contribuições para a revisão do PD. 

Contribuições para o Caderno de Propostas 

Após o lançamento do Caderno Preliminar de Propostas para da revisão do PD, foi 
disponibilizado na plataforma digital um ambiente para que a população pudesse 
contribuir ou questionar os itens do Caderno. Durante esse período foram registrados 31 
acessos, o que contabilizou 315 contribuições ao PD. 

Todas essas contribuições, assim como as demais apresentadas ao longo do processo, 
foram sistematizadas e podem ser verificadas no Anexo 04. 

 

Facebook 

A revisão do PD contou com ampla divulgação na plataforma do Facebook. Através 
desse espaço, os eventos foram divulgados e todos os interessados puderam contribuir 
com suas observações e propostas. 

Foram realizadas 25 contribuições ao PD, 5.626 “curtidas” e 113.265 postagens foram 
visualizadas. 

Instagram 

A revisão do PD também contou com ampla divulgação na plataforma do Instagram. 
Através desse espaço, os eventos foram divulgados e todos os interessados puderam 
contribuir com suas observações e propostas. 

Foram realizadas 17 contribuições ao PD e 60.199 postagens foram visualizadas.  

 

YouTube 

Além do Facebook e Instagram a revisão do PD também contou com ampla divulgação 
no Youtube. Através desse espaço, os eventos foram divulgados e todos os interessados 
puderam contribuir com suas observações e propostas. 

Foram visualizados 517 vídeos.  
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12. Anexos 

 

 


