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APRESENTAÇÃO

A revisão do Plano Diretor de Sobral1 (PDS) 2020 será realizada no

âmbito do Programa de Desenvolvimento Socioambiental de Sobral (PRODESOL). Os

produtos elaborados durante o processo serão construídos pela equipe técnica municipal (ETM)

com apoio da consultoria contratada Greenbrazil Arquitetura e Engenharia CNPJ nº

08.968.848/0001-10, cuja admissão foi celebrada através do Contrato nº 0025/2019- SEUMA e

Processo n° P075741/2019.

A revisão do PDS foi realizada em cinco etapas, a saber:

 Etapa 1 – Plano Executivo de Trabalho;

 Etapa 2 – Perfil e Diagnóstico;

 Etapa 3 – Plano Ação: Diretrizes e Propostas;

 Etapa 4 – Minuta do Projeto de Lei da Revisão do Plano Diretor de Sobral; e

 Etapa 5 – Plano Diretor Municipal Revisado.

É apresentado neste documento a Etapa 01 – Plano Executivo de Trabalho que consiste na

apresentação dos produtos:

1. Metodologia de trabalho;

2. Equipe técnica;

3. Cronograma de atividades;

4. Plano de Comunicação;

5. Plano de Mobilização Social;

6. Relatório do Processo Participativo.

1 Nota (DEZ/2020): Embora a revisão do Plano Diretor de Sobral tenha sido planejada para iniciar e ser
concluída ao longo do ano de 2020, a pandemia Covid-19 ocasionou paralisações e interrupções que
atrasaram bastante a prestação de contas com a sociedade e o adequado desenvolvimento dos
produtos. Por essa razão, foi necessário estender os trabalhos deste plano ao ano de 2021.

Vânia Lima Araripe
sugiro que a apresentação seja  precedida por NOTA EXPLICATIVA atualizada para dez/2020 sobre a pandemia e suas consequências no processo de Revisão do PDS, bem como uma nova redação da Apresentação uma vez que o PLANO EXECUTIVO DE TRABALHO ,como o nome já diz é o planejamento ... não cabe a afirmativa "A revisão do Plano Diretor de Sobral (PDS) 2020 foi realizada no âmbito do Programa de Desenvolvimento Socioambiental de Sobral (PRODESOL)" e nem as demais em tempo pretérito,  e sim, no futuro.
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O Plano Executivo de Trabalho busca atender as recomendações atuais para desenvolvimento

urbano democrático previstos no Estatuto da Cidade (2001). A Etapa 01 tem como premissas

básicas a transparência na divulgação das informações, abertura de espaços democráticos

para construção coletiva e validação dos produtos que compõem o PDS.

O processo de elaboração da proposta objetiva a melhoria da qualidade de vida da população

de Sobral e acredita que o caminho para alcançar esse pleito deve estar atrelado ao

planejamento urbano sustentável, baseado no processo dialógico constante e integrador entre

o poder público e a população.

1. METODOLOGIA DE TRABALHO

As atividades desenvolvidas ao longo da revisão do Plano Diretor de Sobral serão organizadas

de acordo com os objetivos, com a etapa a que pertencem e com os produtos a serem gerados.

O objetivo dessa escolha foi possibilitar o diálogo aproximado da equipe técnica municipal e da

consultoria contratada durante a execução dos serviços para melhor atender a

correspondência ao cronograma, e o controle de conteúdo e qualidade de cada produto.

Sobre o aspecto metodológico, serão adotados procedimentos específicos para atingir

determinado objetivo por etapa. Desta forma, para elaboração do PDS, não foi definida uma

metodologia única. Para cada etapa se utilizou uma abordagem que foi reconhecida e validada

pela equipe. A escolha foi pautada em aspectos como melhor estruturação de informações,

facilidade para consolidação de dados, clareza e organização da apresentação de propostas e

definição de diretrizes para o planejamento urbano sustentável. As principais metodologias

utilizadas para revisão do Plano Diretor de Sobral foram:

1. Planejamento Participativo: consiste na capacitação e integração, onde várias

atividades e ações colaboram para que o processo técnico possa receber contribuições e a

participação de todos os envolvidos, mediante a preparação prévia do ambiente de

colaboração e do tratamento do conhecimento entre os agentes envolvidos para que haja

nivelamento no ponto de partida e facilidade no processo de tomada de decisões,

acompanhamento e monitoramento dos resultados finais.

2. Entrevistas: consiste na abertura de diálogos com gestores municipais, agentes

comunitários, lideranças comunitárias que possuem informações importantes para a

construção do cenário atual e futuro do município.

3. Levantamento de dados e tabulação: pesquisa e reunião de dados sobre o município
por canais e instituições como IBGE, IPCE, DATASUS, etc. Assim como a coleta de
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informações já levantadas por planos e estudos realizados anteriormente como o Plano de

Mobilidade Urbana de Sobral (2017), Plano de Arborização Urbana de Sobral (2018), Plano de

Reutilização da Área Remanescente do Atual Aeroporto (2019), etc.

4. Geoprocessamento de dados e proposição de um banco de dados sobre o
município: o geoprocessamento consiste em um conjunto de tecnologias voltadas à coleta e

tratamento de informações espaciais para um objetivo específico. As atividades envolvendo

geoprocessamento são executadas por sistemas específicos mais comumente chamados de

Sistemas de Informação Geográfica (SIG). Para o Plano Diretor de Sobral as informações

foram trabalhadas utilizando o QGIS. Os dados coletados foram processados até a geração de

saídas na forma de mapas convencionais, relatórios, arquivos digitais, etc; A metodologia prevê

recursos para estocagem, gerenciamento, manipulação e análise em atendimento às

informações requeridas por cada etapa do Plano.

5. Matriz SWOT: é uma avaliação global das forças, fraquezas, oportunidades e ameaças,

o termo em inglês SWOT vem de: (strengths, weaknesses, opportunities, threats). A

consolidação dos dados reprocessados e interpretados foram tabulados em matrizes por

temática para melhor precisar a leitura das informações e a proposição de diretrizes e projetos.

6. Guia para Elaboração e Revisão de Planos Diretores: é o primeiro instrumental, parte

de um processo de construção de uma nova abordagem na formulação de Planos Diretores, no

âmbito do projeto de cooperação técnica intitulado Apoio à Agenda Nacional de

Desenvolvimento Urbano Sustentável no Brasil (ANDUS). O guia apresenta uma metodologia

de leitura, interpretação de dados e proposição de instrumentos urbanísticos para garantir o

planejamento urbano sustentável em acordo com os ODS (Objetivos para o Desenvolvimento

Sustentável). O guia foi apresentado à equipe após o início das atividades por ser um

instrumento atual e voltado para o desenvolvimento de planos diretores. Por isso, optou-se por

inserir conteúdos e a abordagem do guia, complementando as matrizes SWOT.

Nos tópicos a seguir, são apresentadas todas as etapas previstas para a revisão do PDS, com

as descrições dos produtos e as metodologias aplicadas.

ETAPA 1 – Plano Executivo de Trabalho

Objetivos:

Promover a integração entre a Equipe de Execução do Plano (municipal) e consultora,

recebimento de todas as informações referente a base de dados existentes, planos e

pesquisas, recebimento de orientações e expectativas referentes à metodologia e

procedimentos, aprovação da Identidade Visual da Revisão, identificação das formas de



8

Rua. Canuto de Aguiar 1401 B – Meireles – Fortaleza – Ceará – Brasil – Cep. 60160-120 TEL/FAX: (85) 3456-5000
CNPJ: 08.968.848/0001-10 e-mail: revisaopds@gmail.com

divulgação e de participação da sociedade no processo, através do detalhamento da

Mobilização Social e Comunicação do Plano.

Produtos a serem entregues:

 Produto 01: Plano Executivo de Trabalho.

É composto do conjunto de capítulos, abaixo:

 Metodologia detalhada

 Equipe técnica;

 Cronograma de Atividades;

 Plano de Comunicação;

 Plano de Mobilização Social e Processos Participativos; e

 Relatório do Processo Participativo.

Ao final desta etapa, é prevista a divulgação do início das atividades e metodologia de trabalho

para os participantes externos, através da Realização do evento presencial que é o Fórum de
Lançamento da Revisão do Plano Diretor.

Deve ser apresentada no evento a versão preliminar do site de consulta pública, o qual conta

com uma plataforma mediadora para estabelecer o diálogo com a população e agentes

envolvidos responsáveis pelo Plano. Ademais, no decorrer das etapas, além das consultas, o

site pode ser alimentado com novas informações, e base de dados que forem relevantes para

discussão.

ETAPA 2 – Caracterização e Diagnóstico

Objetivos gerais: Construir a Caracterização e Diagnóstico do Município de Sobral de forma

integrada entre: Equipe Técnica Municipal, População (através das Oficinas de Leituras

Comunitárias e Audiência 01), e a Consultora, que será responsável pelo trabalho de

capacitação, articulação e integração entre as informações geradas e complementação de

informações e avaliações.

Apresentar o Diagnóstico em duas versões: preliminar, realizada em conjunto com as leituras

comunitárias, e final, apresentando em seu conteúdo as contribuições obtidas na audiência

pública e consulta pública.

Objetivos específicos: O diagnóstico compreende:
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 Avaliação do Plano Diretor Municipal e suas leis complementares vigentes;

 Atualização das informações que subsidiaram os Planos Diretores Municipais dentro dos

temas prioritários: aspectos regionais, ambientais, socioeconômicos, socioespaciais,

patrimônio histórico e cultural, paisagístico e arqueológico, infraestrutura e serviços públicos,

mobilidade urbana e aspectos institucionais, a fim de confrontá-las com a realidade atual do

Município;

 Compreensão das potencialidades e problemas do município a serem equacionados a

partir do Plano Diretor Municipal em seus aspectos urbano e rural;

 Compatibilização das questões levantadas na leitura técnica com as políticas e planos

setoriais como: Mobilidade Urbana, Habitação, Saneamento, Socioeconômica, Patrimônio

Histórico, Uso e Ocupação do Solo, Meio Ambiente, Turismo eCultura.

Produtos a serem entregues:

 Produto 02: Relatório de Caracterização e Diagnóstico - Versão Preliminar; e

 Produto 03: Relatório de Caracterização e Diagnóstico - Versão Consolidada.

Metodologia: A execução do diagnóstico se apoiará em seis passos principais: prospecção de

dados > sistematização > análise de dados e documentos > avaliação > prognósticos e

resultados do diagnóstico > cenários e tendências.

Para a proposição de cenários será utilizada como principal metodologia a matriz SWOT2. As

tabelas serão desenhadas para apresentar de maneira consolidada o disgnóstico, integrando a

possibilidade de prospectar os cenários por temática.

A etapa de elaboração do diagnóstico se pauta em dados primários e secundários. No caso de

dados secundários, textuais e/ou mapeamentos cartográficos, será utilizada a coleta

documental a partir de trabalhos e pesquisas realizadas por instituições públicas e privadas, e

também publicações e outras fontes governamentais. Complementarmente aos dados

1 Uma matriz, ou análise SWOT, tem como objetivo analisar as Forças, Oportunidades, Fraquezas e Ameaças. A sigla SWOT vem do

inglês Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats.
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secundários, serão realizados levantamentos e observação direta de campo compondo,

pontualmente, os dados primários em setores e temas específicos, através de mapas

georreferenciados.

Conteúdo Mínimo:

O conteúdo mínimo a ser apresentado segundo o TR, para as Versões Preliminar e

Consolidada do Diagnóstico, será de acordo com a sistematização do banco de dados já

elaborada pela ETM, e deverá ser complementada e dada continuidade para fins de otimização

de tempo e metodologia. O conteúdo deve ser oriundo de dados técnicos e de leituras

comunitárias, bem como de outros processos participativos a serem adotados e detalhados

mais adiante. Ao final, será entregue também o Relatório do Processo Participativo, referente

às atividades desenvolvidas nesta etapa.

ETAPA 3 – Definição e Pactuação das Diretrizes, Ações e Propostas

Objetivo Geral:

Formular Diretrizes, Ações e Propostas de Desenvolvimento Urbano e Ambiental para orientar

o Planejamento Municipal no curto, médio e longo prazo. As Diretrizes devem refletir o

diagnóstico e o prognóstico das etapas anteriores, e o resultado da participação obtida nas

leituras comunitárias, fórum, reuniões, consultas públicas e audiências públicas.

As diretrizes deverão estar organizadas em temáticas segundo a divisão dos aspectos físico-

espaciais, patrimônio histórico-cultural, paisagístico e arqueológico, institucionais, ambientais,

socioeconômicos, infraestrutura e serviços públicos, mobilidade e acessibilidade.

As diretrizes deverão conduzir ao desenvolvimento sustentável do município e a definição de

estratégias e instrumentos para garantir a implementação das propostas pactuadas.

Produtos a serem entregues:

 Produto 04: Plano de Diretrizes, Ações, Propostas e Projetos Prioritários - Versão Preliminar; e

 Produto 05: Plano de Diretrizes, Ações, Propostas e Projetos Prioritários - Versão

Consolidada.

Metodologia:

As ações serão detalhadas segundo a metodologia SWOT e as diretrizes serão detalhadas

segundo temáticas e espacializadas em cartografia, de uma forma técnica, para alimentar as

minutas do Projeto de Lei, e de uma forma educativa sob a forma de cartilha. O Guia de

Elaboração de Planos Diretores fundamentou a proposta e contribuiu para a definição dos
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instrumentos a serem aplicados conforme os cenários desenhados.

Conteúdo Mínimo:

Partindo das diretrizes elencadas pela Equipe Técnica Municipal, seguirão as

complementações de informações e cartografia pela Consultora para formulação do PLANO

DE DIRETRIZES VERSÂO PRELIMINAR, que será submetida à Audiência Pública 02, quando

a consultora, posterior ao evento consolidará o Plano na sua VERSÃO CONSOLIDADA. Ao

final, será entregue também o Relatório do Processo Participativo, referente às atividades

desenvolvidas nesta etapa.

ETAPA 4 – Minuta do Projeto de Lei da Revisão do Plano Diretor de Sobral Objetivo Geral:

Seguir as legislações Federais e estaduais e principalmente os instrumentos de política urbana

previstos no Estatuto da Cidade (IPTU progressivo, Outorga Onerosa, Direito de Preempção,

dentre outros), sempre de acordo com a realidade do município e de acordo com as diretrizes e

propostas pactuadas nos eventos de participação pública;

Metodologia:

Segundo o TR, as minutas de projetos de leis deverão seguir a forma jurídica padrão, e conter

mensagem de encaminhamento a Câmara de Vereadores, como qualquer processo de revisão

legal, com mapas, desenhos, tabelas e dados listados de fácil compreensão, mantendo a

estrutura lógica da legislação vigente.

Produtos a serem entregues:

 Produto 06: Minutas dos Projetos de Leis com seus anexos e mapas georeferenciados

Conteúdo mínimo:

 Lei de Diretrizes:

 Lei de Organização Territorial

 Lei de Parcelamento do Solo

 Lei de Uso e Ocupação do Solo Urbano
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 Lei do Código de Obras e de Posturas

 Lei do Sistema Viário e Transporte

ETAPA 5 – Plano Diretor Municipal Revisado

 Produto 07: Plano Diretor Municipal Revisado e Consolidado

Conteúdo Mínimo:

 A compilação das etapas de trabalho em um arquivo a ser disponibilizado para a população

em meio digital a fim de disponibilizar ao público o processo de revisão do Plano Diretor de

Sobral, com seus anexos e mapas georreferenciados em formatos editáveis; e

 A confecção de um Sumário Executivo a ser disponibilizado para a população em formato

digital.

2. EQUIPE TÉCNICA

O Plano Diretor de Sobral foi elaborado por duas equipes: a Equipe Técnica Municipal (ETM) e

a equipe da consultoria contratada GreenBrazil. A definição desse modelo de trabalho é

diferente da adotada nos últimos anos, quando as assessorias para elaboração de planos e

projetos eram realizadas pela consultoria contratada com validação da equipe técnica

municipal, isto é, sem a participação desta de maneira direta na elaboração dos produtos.

A proposta apresentada pelo Termo de Referência ao definir esse modelo de trabalho

compartilhado justifica a opção por:

1. Proporcionar uma maior troca de experiências entre profissionais;

2. Capacitar a equipe técnica;

3. Agilizar a interpretação dos dados do município para promoção definição das propostas;

4. Economizar recursos dos cofres públicos.

Assim, a equipe definida para elaboração da revisão do PSD (2020) é formada por:

ETM - PREFEITURA ETC – GREENBRAZIL

Coordenação: Raquel Pessoa Morano

Aspectos Institucionais: André Carvalho y

Coordenação Geral de Urbanismo:
Arquiteta Eleusina Lavor Holanda de Freitas
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ETM - PREFEITURA ETC – GREENBRAZIL

Aguiar Arruda

Aspectos Institucionais: Cassiano de
Almeida Matos

Aspectos Socioespaciais: Luciana de
Andrade Catunda

Aspectos Socioespaciais: Úrsula Priscyla
Santana Nóbrega

Aspectos Socioespaciais:Wellington
Galvão Alves

Patrimônio Histórico: Marcelly Luiza
Barreira Portela

Patrimônio Histórico: Andrinne Carvalho
Araújo

Coordenação Geral da Área Social /
Capacitações / Consultorias
Especializadas: Arquiteta Mariana Furlani

Gerência de Planejamento Urbano:
Arquiteta Carolina Gondim Rocha

Gerência Técnica e Administrativa:
Arquiteta Camila Cirino

Especialista em Mobilidade: Eng. Marcus
Vinicius Oliveira, Luana Cabral e Isabela
Castro

Especialista em Planejamento Urbano e
Ambiental: Arquiteto, Advogado e
Administrador Alexandre Landim

Especialista em Legislação Urbana e
Ambiental: Advogada Geovana Cartaxo

Economista: José Walter Raimundo Pontes

Articuladora Social Local, Especialista em
Gestão e Educação Ambiental: Bióloga
Carla Janaína

Assessor de Comunicação e Marketing
Local: Administrador Michel Gomes

Assessor de Comunicação Visual e
Cartografia: Diego Pascual

3. CRONOGRAMA DE ATIVIDADES

O cronograma de atividades foi definido pela consultoria contratada com validação da equipe

técnica municipal. A seguir, o cronograma proposto:
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Em detrimento do Decreto Estadual N° 33.510 16 de março de 2020 que definiu a situação de

emergência em saúde no Estado do Ceará, devido à pandemia da COVID-19 (doença causada

pelo novo coronavírus - Sars-Cov-2), e do Decreto Municipal N° 2.376 de 19 de março de 2020

que intensificou as medidas de contenção da disseminação do novo coronavírus, o cronograma

proposto foi modificado. O contrato firmado com a empresa GreenBrazil foi paralisado

momentaneamente em atendimento às definições estabelecidas pelos decretos e reforçado

pela impossibilidade de manter uma agenda de audiências públicas e reuniões setoriais, pois

estas são baseadas em espaços de proximidade, aglomerações e interações entre pessoas,

nesta atualidade, principais formas de disseminação da COVID-19.

Apesar de estar com a paralisação ainda em vigor, houve o progresso da imunização da

população contra a COVID-19, tornando possível retomar o processo de revisão do Plano

Diretor. Com isso, foi elaborado o Plano de Retomada que se encontra ao final deste

documento, apresentando as etapas que ficaram pendentes com a paralização, dispostas

dentro de um cronograma atualizado ao novo período de retomada, visando promover uma

ampla participação social de forma segura, atendendo às atuais medidas sanitárias vigentes.

4. PLANO DE COMUNICAÇÃO

Introdução

O Plano de Comunicação é parte integrante do Plano Executivo de Trabalho, o primeiro produto

da Revisão do Plano Diretor de Sobral, proporcionando suporte para uma correta compreensão

dos objetivos do mesmo, fornecendo ampla divulgação, transparência e participação popular

entre os diversos públicos envolvidos, tanto nas etapas de concepção como na sua

implementação.

1. Justificativa

O Plano de Comunicação contribui para a criação de uma mensagem clara, que reforça o

posicionamento do discurso estratégico desenvolvido para a implementação da Revisão do

Plano Diretor de Sobral, através da definição adequada de ferramentas e veículos de

comunicação para divulgação, além da contribuição democrática e popular na apresentação

dos anseios com ampla divulgação do mesmo.

Se justifica pela necessidade de gerar entendimento em torno da campanha, agregando

opiniões e a participação efetiva de todos os públicos envolvidos. Trata-se de um fator

determinante da qualidade do processo e do resultado final, uma vez que a comunicação é um
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ponto de ligação entre órgãos públicos envolvidos e a sociedade civil. Leva em consideração,

também, a mobilização desses públicos por meio da participação e engajamento.

Além disso, estabelece e organiza um calendário de ações que servirá para facilitar o

acompanhamento das diversas etapas de concepção e implementação do Plano, permitindo

um melhor controle das atividades e a mensuração dos resultados através dos feedbacks

obtidos nas reuniões e oficinas previstas.

2. Finalidade

O Plano deve pautar ações que proporcionem o conhecimento do processo de elaboração e

implementação do Plano Diretor de Sobral, expondo informações claras para os diversos

agentes envolvidos e a sociedade em geral, evidenciando a importância do mesmo para o

desenvolvimento do município. Promovendo e apontando cada etapa do processo, com o

intuito de incentivar a participação efetiva da sociedade civil e organizações/instituições do

município.

Tem-se por objetivo geral manter a população, as instituições ou conselhos representativos

devidamente informados sobre o andamento da revisão do PDS bem como o compromisso com

o repasse de conhecimentos adquiridos sobre o município durante a fase de diagnóstico.

De forma especifica, a meta das ações de comunicação e divulgação é contribuir para a melhor

compreensão e o devido esclarecimento sobre as propostas e intervenções planejadas pela

administração municipal e a construção de uma boa relação entre as partes envolvidas –

técnicos da Prefeitura Municipal de Sobral, equipe técnica responsável contratada e

representantes dos grupos sociais, com foco na busca de soluções ou alternativas de

encaminhamento para os problemas que poderão ser enfrentados.

3. Componentes do Plano de Comunicação

O Plano de Comunicação contempla estratégias e mecanismos de sensibilização, divulgação e

comunicação junto à população, para dar publicidade às informações sobre o processo de

revisão do Plano Diretor de Sobral - PDS e aos produtos desenvolvidos ao longo dos trabalhos.

Compreende um conjunto de peças técnicas que, se bem articuladas, atingirão o resultado

almejado para a revisão do Plano Diretor que é sua ampla divulgação no Município de Sobral,

para que haja envolvimento da população na elaboração e implementação do mesmo.

A abrangência da revisão do PDS é o território compreendido pela sede de Sobral -

englobando todos os bairros - e as sedes distritais. Assim, pretende-se alcançar de forma

representativa os diferentes públicos-alvo situados nestes locais. Objetiva ainda esclarecer
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sobre o conteúdo do Plano ao longo das etapas, enfatizando a metodologia participativa de

execução, que é composta por Diagnóstico > Plano de Ação: Propostas e Diretrizes > Minutas

de Lei e Plano Final Revisado;

O Plano de Comunicação é composto pelos itens: objetivo, mensagem, estratégia, público-alvo,

cronograma e formas de avaliação da implementação.

 Objetivo: é o amplo alcance a nível municipal, ou seja, atingir toda a população da sede e

distritos para levar o conhecimento sobre o que é o Plano Diretor, sua forma de

participação da população, a agenda dos eventos a serem realizados, registros da

participação entre outras questões;

 Narrativa: uma mensagem única é capaz de alinhar os objetivos do plano entre os diversos

públicos. QUAL A CIDADE QUE QUEREMOS?

 Estratégia: a estratégia será a diversificação de veículos de informação e mobilização de

forma a ter representatividade nos diferentes públicos-alvo;

 Público-alvo: moradores das sedes e dos distritos, agentes do mercado imobiliário,

pessoas ligadas à imprensa e à comunicação do município, comunidade acadêmica, etc.

 Cronograma: ao longo dos 7 (sete) meses de execução do Plano, o conteúdo será postado de
forma contínua no site, redes sociais (Instagram e Facebook) e espaços complementares; e

 Forma de avaliação: ao final de cada etapa do plano, será feito um clipping com registro

das formas de comunicação onde a avaliação do alcance pretendido por confrontamento

entre Previsto e Realizado. Ações mitigadoras serão previstas para os casos onde as

metas parciais não forem alcançadas para um resultado final satisfatório.

4. Papéis dos Agentes de Comunicação

A Secretaria do Urbanismo e Meio Ambiente - SEUMA dispõe de um assessor de comunicação

que será responsável pela execução prática do Plano de Comunicação do PDS. Caberá ainda

a SEUMA, o gerenciamento do conteúdo (a ser fornecido pela Consultora) no site e Instagram,

que terá um link dentro do sítio eletrônico da Prefeitura Municipal de Sobral e a implementação

das demais formas de divulgação.

A Consultora GreenBrazil disponibilizará em sua equipe um assessor de comunicação local

para atuar juntamente com a Prefeitura Municipal de Sobral na promoção e divulgação do
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plano e ainda equipe de comunicação visual interna do escritório responsável pela criação da

identidade visual do Plano Diretor, do site e demais recursos gráficos de comunicação.

Identificamos abaixo os agentes de comunicação que são os principais responsáveis e

envolvidos no Plano de Comunicação:

 Assessor de Comunicação da Consultora: responsável por produzir conteúdo e material

gráfico e publicitário a ser repassado para a SEUMA aprovar e divulgar;

 Assessoria de Comunicação da SEUMA: responsável por receber o conteúdo, aprovar,

executar e acompanhar a execução nos principais veículos de comunicação; e

 Assessoria de Comunicação do Gabinete do Prefeito: responsável pela divulgação

ampla nos demais setores da sociedade e veículos.

Quanto ao orçamento para execução do Plano de Comunicação, caberá à consultora as

impressões de todo material gráfico (cartazes, banners e folders), além da produção de todo

conteúdo digital: convites, cartilhas, vídeos, formulários online, mídia indoor, infográfico e site

contendo a consulta pública virtual. Caberá à SEUMA a divulgação nos meios de rádio, jornais

e demais veículos de informação.

5. Público-alvo

São considerados públicos-alvo diretos do Plano de Comunicação pessoas diretamente

envolvidas no processo de estabelecimento da concepção e implementação do Plano Diretor

de Sobral, cuja participação é fundamental para o sucesso do plano. Dentre esses, destacamos:

 Operadores de transporte (Taxistas, Mototaxistas e outros);

 Associações de moradores, comercial e industrial (ACIS);

 Agentes de saúde;

 Conselhos profissionais (CRA, CRC, CRM e outros);

 Ministério Público Estadual;

 Secretarias municipais;

 Procuradoria municipal; e

 Detran e outros órgãos e entidades (SESI, SENAI, SESC, SENAC, SEST, SENAT,

SEBRAE, SINE/IDT e Vapt Vupt).



19

Rua. Canuto de Aguiar 1401 B – Meireles – Fortaleza – Ceará – Brasil – Cep. 60160-120 TEL/FAX: (85) 3456-5000
CNPJ: 08.968.848/0001-10 e-mail: revisaopds@gmail.com

São considerados públicos indiretos do Plano de Comunicação: toda a população que estará

em contato com o processo de elaboração do Plano Diretor.

6. Estratégia de Comunicação

Estratégia: Linguagem direcionada para Públicos-alvo diversificados com foco na atratividade,

interação e simplificação, para aproximar a população da Equipe Técnica Municipal - ETM,

diminuindo as barreiras que a temática do conteúdo técnico do planejamento urbano possa

apresentar.

A necessidade de participação dos agentes envolvidos nas fases de elaboração, execução e

monitoramento do Plano permitirão que as ações sejam mais viáveis de se viabilizar e alcançar

resultados.

Podem ser utilizadas práticas complementares interativas como ações educacionais e sociais

em escolas, associação de moradores, mobilização de lideranças locais, abordagem pessoal,

comunicação visual diferenciada, etc.

7. Ações

a) Receber ou construir junto à ETM e Assessoria de Comunicação banco de dados
com mailing de contatos de pessoas chave, assessores de imprensa, instituições e

veículos de comunicação que possuem contratos ou parcerias com a Prefeitura de Sobral.

Complementar informações em conjunto com a ETM caso seja necessário;

b) Detalhar e validar junto à ETM, em reunião específica, o Plano de Comunicação:

Validar o objetivo, mensagem, estratégia, público-alvo, cronograma e formas de avaliação da

implementação. Validar o mailing de público-alvo em geral, imprensa e públicos estratégicos a

receberem conteúdo de divulgação.

Poderão ser elaboradas ações com segmentação direcionada de acordo com o público-alvo de

perfil pré-estabelecido, como idade, sexo, renda, área territorial para definição do veículo,

linguagem e forma de abordagem. Espaços públicos, privados e instituições poderão fornecer

espaço para comunicação como recepções, corredores, sites específicos dos órgãos e site de

outras instituições, entre outros.

c) Detalhar o conteúdo da Campanha para despertar:

 Qual a cidade que queremos?
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 O papel do cidadão como usuário responsável pela qualidade dos espaços públicos e

privados. Como somos responsáveis pela qualidade dos espaços do nosso bairro e pela

transformação contínua da cidade como um todo?

 A percepção do morador sobre a evolução de Sobral ao logo dos anos. Como é a sua

cidade do passado, presente e como será o futuro?

 Conhecendo outros lugares além dos limites da cidade de Sobral. Existem cidades com

problemas parecidos com Sobral e como eles foram resolvidos ou melhorados? Exemplos

de estudo de casos com boas práticas de Planejamento Urbano no Brasil.

 O que é o plano e como acontece seu desenvolvimento e sua implementação após

finalizado?

d) Detalhar e eleger os veículos de comunicação e como e quando serão utilizados:

Meios de Comunicação em Massa:

 Escrito:

 Folders;

 Cartazes;

 Banners;

 Revistas; e

 Jornais.

 Sonoro:

 Carro e Moto de Som (apenas nos distritos);

 Rádios AM e FM;

 Vídeos (Whatsapp e IGTV); e

 Podcasts (Whatsapp e Site).

 Atuação:

 Apresentações Teatrais e Culturais para serem apresentadas durante os eventos de
Fórum e Audiências Públicas como: quadrilhas, cordel, rap, músicas e contação de
estória.

 Multimídia:

 Formulários On-line (Google Forms);

 Convites Digitais;

 Mailing List;
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 Mídia indoor;

 Blogs de Sobral;

 Sites (Plano Diretor e da Prefeitura de Sobral);

 Redes Sociais (Facebook e Instagram);

 Cartilhas Digitais;

 Infográfico;

 E-mail Marketing; e

 Exposição Itinerante.

As ferramentas e estratégias de comunicação e divulgação estão especificadas no Plano de
Ação em anexo, conforme validado com equipe de Comunicação da Prefeitura Municipal de

Sobral.

5. PLANO DE MOBILIZAÇÃO SOCIAL E PROCESSOS PARTICIPATIVOS

Introdução

Segundo a Constituição Federal de 1988, em seu Art. 182 e Art. 183 que tratam da Política de

Desenvolvimento Urbano, o Plano Diretor é o principal instrumento de planejamento urbano,

sendo obrigatório para municípios com população acima de 20.000 habitantes, municípios

componentes de regiões metropolitanas e de áreas turísticas.

Da década de noventa até o início dos anos 2000, boa parte dos Planos Diretores eram

elaborados com pouca participação popular ou apenas com audiências públicas quantitativas

proforma. Eram os chamados “planos de escritório”, que utilizavam uma linguagem

extremamente técnica, sendo de difícil entendimento até para as equipes das prefeituras

municipais, principalmente das pequenas e médias cidades.

A partir de 2001 com a aprovação do Estatuto da Cidade - Lei nº 10.257, de 10 de julho de

2001, todo Plano Diretor Municipal passa ter a obrigatoriedade de ser participativo, para que o

mesmo tenha efetividade e reflita a realidade do município e seus moradores, bem como os

seus anseios.

Infelizmente, não foram verificados tantos avanços nesse sentido nos planos elaborados na

primeira década pós Estatuto da Cidade. De acordo com o IPPUR - Instituto de Pesquisa e

Planejamento Urbano e Regional, os processos participativos tradicionais realizados nem

sempre resultaram, necessariamente, em Planos Diretores que expressassem a construção de

um pacto social para o desenvolvimento urbano ou em que seguissem e aplicassem as

diretrizes e instrumentos do Estatuto da Cidade.
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Assim, o grande desafio aqui posto é realizar a revisão do Plano Diretor de Sobral de forma

verdadeiramente participativa, onde a riqueza dos processos de participação esteja na

apropriação pública e social dos preceitos e instrumentos do Estatuto da Cidade e na sua

efetivação em múltiplos canais, fóruns e espaços de participação. Acredita-se que processos

participativos qualitativos que extrapolam o formato tradicional das audiências públicas

contribuem enormemente para o fortalecimento do planejamento urbano e merecem ser

incentivados.

1. Mobilização Social

Entendemos que a premissa geral para o desenvolvimento dos serviços é a construção da

revisão em conjunto com a equipe técnica da Prefeitura Municipal de Sobral, que deverá partir

de um amplo processo participativo com a sociedade e do pleno conhecimento da realidade

local quanto aos planos, projetos, leis elaboradas, obras executadas, em andamento e

propostas, banco de dados existente, numa imersão no Município, quanto à visão quantitativa e

qualitativa das questões atuais e futuras.

Sabendo que o planejamento é algo processual e contínuo, as pessoas estarão inseridas em

uma Rede Integrada de Conhecimento Compartilhado e envolvidas em um ambiente criativo e

acolhedor que favoreça a tomada de decisões consistentes e responsáveis, atuando como

agentes do processo, com senso de pertencimento e identificação dos papéis e espaço que

ocupam.

A visão multidisciplinar de futuro das questões será construída pela experiência múltipla das

pessoas que atuam de forma direta no contexto atual da cidade, como usuários e como

formadores e receptores de conhecimento, como os educadores, assistentes sociais, agentes

de saúde, agentes culturais, refletindo a realidade efetiva do município e habitantes.

Para que se viabilize o processo de participação popular, é necessário que haja inicialmente

um grande esforço para Mobilização Social. Assim, a proposta é que a mobilização seja um

trabalho coletivo capitaneado pela Prefeitura de Sobral, executora do trabalho, com apoio

direto da empresa consultora GreenBrazil. Além desses dois atores principais, deverão ser

identificados agentes que podem desempenhar importante função na mobilização social.

Relevante, ainda, destacar o papel fundamental dos elementos visuais de comunicação e

divulgação nas ações de mobilização social, devendo ser criativos e atrativos para motivar a

participação. Algumas atividades são imprescindíveis no trabalho de mobilização:
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Formação de Equipe de Mobilização e Participação

Definições dos principais agentes e responsabilidades:

 Equipe Técnica Municipal:

 SEUMA (Executora); e

 Secretarias afins.

 Comitê de Execução e Acompanhamento do Plano. Será formado pelo CMPD –

Conselho Municipal do Plano Diretor, onde existirão membros com direito a voto e outros

membros sem direito a voto, mas sendo todos responsáveis pelo acompanhamento,

validação e monitoramento do plano, através da participação presencial ou ao responder as

pesquisas direcionadas.

A participação no Conselho Municipal do Plano Diretor poderá ser ampliada para outros

conselhos afins, por meio da realização de Reuniões Extraordinárias, onde conselheiros serão

convidados a participar, e cujo escopo das reuniões será formado por temas afeitos à revisão

do plano diretor, por aplicação de pesquisas temáticas e por discussões específicas. A

intensão é proporcionar uma participação multidisciplinar, agregando diferentes visões dos

representantes vinculados a conselhos afins à temática do plano diretor.

Os outros conselhos municipais existentes que participarão das reuniões extraordinárias são:

Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente (COMDEMA), Conselho Municipal de

Habitação de Interesse Social (CMHIS), Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com

Deficiência (CMDPDS).

 Consultora: empresa responsável para auxiliar a equipe municipal na elaboração do plano,
através de metodologias, capacitação, articulação, mobilização e comunicação do Plano;

 Articulador Social Local: pessoa contratada pela empresa consultora durante todo o

período de elaboração do PDS, residente no Município, para articulação dos envolvidos e

preparação de forma antecipada de todas as ações de mobilização e capacitação;

 Assessor de Comunicação local da consultora: responsável por capacitar as pessoas à
frente da comunicação de prefeitura e em conjunto produzir material a ser divulgado nos

diferentes canais de comunicação e mobilização que serão diversificados segundo os

públicos-alvo que se deseja atingir, como jovens, crianças, adultos, idosos e segundo a

distribuição espacial destes segmentos, como os diferentes bairros e sedes distritais;
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 Equipe de Multiplicadores: terá um papel fundamental na mobilização social. Será

formada por representantes chaves da sociedade geral organizada, responsáveis por

multiplicar as informações do plano, captar participantes para o Fórum e a Consulta Pública,

trazer sugestões de melhorias e críticas em geral;

 Agentes de Saúde: os agentes de saúde têm muito potencial para desempenhar o papel

de multiplicadores, pois têm contato direto com a população da sede e dos distritos de

Sobral, onde acessam quadras e bairros, podendo ser portadores de ações educativas e

pesquisas que possam reforçar a participação junto ao PDS;

 Universidades: UFC, UVA, IFCE, UNINTA, UNIP, Nassau e Luciano Feijão;

 Instituições: SEBRAE, FIEC, CDL, IPHAN, SINDUSCON, etc.

 Indústrias locais: Grendene, Apodi, Cimento Poty etc.

 Conselhos Municipais: CMPD, CMHIS, CMDPDS, COMDEMA, Patrimônio Cultural

(CMPC), Desenvolvimento Econômico (CMDE), Direitos da Criança e do Adolescente

(CMDCA), Direitos da Pessoa Idosa (CMDPI), Segurança Alimentar e Nutricional (CONSEA)

e Assistência Social (CMAS);

 Organizações sociais e civis: ECOA, Instituto Teias da Juventude (O.S.C no bairro

Terrenos Novos), SAFTS no Bairro São José, Casa Belém, APAE, Federação Sobralense

de Associações Comunitárias (FESEC), entre outras;

 Sociedade civil organizada: São os moradores dos bairros da sede, dos distritos,

comerciantes e setor privado em geral, que podem fazer, espontaneamente, a mobilização

para o plano.

Entre a sociedade organizada destacamos o setor imobiliário que inclui proprietários de

terrenos, construtores, cartórios, imobiliárias, que estão diretamente envolvidos com a

realidade da construção e crescimento da cidade, que também poderão ser alvo de reuniões

especificas agendadas.

Levantamento de Reuniões e/ou Encontros Existentes

Será elaborado, pelo articulador social local, um levantamento dos encontros e reuniões de

conselhos, entidades e instituições identificadas como potenciais mobilizadores, onde se possa

e seja interessante inserir a temática do Plano Diretor para divulgação do plano e mobilização

de pessoas para participarem do mesmo. Neste levantamento serão identificados:

a) o local, data ou periodicidade em que acontecem;
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b) o tipo de reunião;

c) o perfil dos participantes e quantidade média de pessoas;

d) a forma de comunicação do grupo ou evento; e

e) o objetivo e/ou escopo da reunião.

O objetivo desta ação é levar o material de divulgação e comunicação no ambiente onde já

acontecem as reuniões, como cartazes e banners, para que seja aberto um espaço de tempo

na própria reunião destes grupos, levando a temática do PDS e, se necessário, a aplicação de

pesquisas especificas e avaliações com preenchimento de formulário que poderão ser

aplicados na forma física e digital.

Formatação de uma Agenda Prévia de Reuniões e Metas a Serem Atingidas

 Estabelecer metas de participação:

- Quais grupos e entidades de quais perfis deseja captar durante a execução do PDS?
- Qual o número mínimo de reunião?
- Qual o número mínimo de aplicação de pesquisas?
- Quais os principais bairros e distritos e como eles podem ser mobilizados?

 Elaborar calendário com data, horário e local dos eventos para divulgação prévia, e

divulgação de forma física (cartazes) e virtual (site e convites virtuais para redes sociais e

e-mails), para que as pessoas possam escolher a forma mais acessível de participar;

 Elaborar listagem de pessoas chaves, instituições, imprensa local de forma a abranger os

setores público, privado e sociedade civil. Todas as ações e estratégias deverão ser

validadas e construídas junto com a equipe municipal do PDS; e

 Formar uma equipe de mobilização permanente (Equipe de Multiplicadores) ao longo de

todas as etapas do plano, que será capacitada por um articulador social da consultora, para

atuar de forma direcionada junto a grupos de interesse, de forma descentralizada, nos

diferentes bairros, distritos e instituições públicas e privadas, utilizando-se de vários

recursos de mobilização e comunicação em portes e escala de alcance, na forma

física/presencial e digitais.

Ações de Mobilização

São sugeridas algumas ações que podem auxiliar na mobilização social:
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 Ações educativas: Incorporando nas escolas e equipamentos de saúde, a temática do

PDS, também em exposições culturais, artes, gincanas, apresentações artísticas, semana

do Plano Diretor, para envolver alunos, professores e famílias;

 Ações comunitárias: Caminhadas ou bicicletadas guiadas pela cidade nos diferentes

bairros, concursos de fotografia digital, para sensibilizar o olhar para seu bairro, maquete e

construção de locais de valor para as comunidades, apresentação cultural em praças,

igrejas e locais públicos.

 Campanha de sensibilização para despertar:

- O olhar sobre a cidade de hoje e do futuro, “como a cidade pode se transformar?”

- O papel do cidadão como usuário responsável pela qualidade dos espaços públicos e

privados;

- A necessidade de participação de todos os agentes envolvidos nas fases de elaboração,

execução e monitoramento, podendo-se utilizar de práticas com escolares, associação de

moradores, lideranças locais, abordagem pessoal, comunicação visual, etc.

O plano de mobilização social tem o intuito de fomentar a participação da população para

alimentar o processo de construção do diagnóstico e das diretrizes e propostas, além de

divulgação de todas as informações necessárias e coletar as percepções de todos os

envolvidos. A sinergia desse processo visa garantir o sucesso e a sustentabilidade adequados

ao futuro da sede e distritos.

No capítulo que trata do Plano de Comunicação, estão listados alguns instrumentos que serão

utilizados no processo de divulgação e mobilização social do Plano:

 Folders: serão utilizados nos eventos públicos (fórum e audiências públicas) com

informações sobre o conteúdo a se

 r apresentado em cada um desses eventos;

 Cartazes: serão produzidos 250 cartazes informativos com objetivo de chamar a população

a participar da revisão do Plano e conhecer mais sobre o mesmo, nas redes sociais da

prefeitura municipal. Em cada distrito serão afixados, ao longo do Plano, uma média de 6

cartazes, em locais estratégicos como posto de saúde, sede do CRAS, escolas, igreja,

pontos comerciais, etc. O restante dos cartazes será afixado em pontos relevantes e de

grande visibilidade na sede municipal;
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 Banners: serão produzidos 3 banners informativos do Plano, que serão utilizados tanto nas

Oficinas de Leituras Comunitárias como em eventos maiores (Fórum e Audiências Públicas);

 Carros de som: serão utilizados exclusivamente nos distritos durante a mobilização para as

Oficinas de Leituras Comunitárias, nos dias que antecedem a realização das mesmas;

 Rádios locais: a mobilização das pessoas para participarem dos eventos e da construção

do plano ocorrerá também por meio de divulgação em rádios locais;

 Convites Digitais: serão elaborados convites digitais que serão enviados por e-mail e

veiculados nas redes sociais (site, facebook e instagram) da SEUMA e por grupos de

whatsapp, com, pelo menos, uma semana de antecedência dos eventos (oficinas de Leitura

Comunitária, Fórum e Audiências Públicas);

 Blogs: serão utilizados blogs existentes na cidade de Sobral para divulgar informações

sobre o trabalho do PDS com conteúdo específico, em forma de mídia espontânea pelo

jornalista do blog. Servirá também para mobilizar a população, caso sejam divulgadas no

blog informações referentes aos eventos públicos;

 Site: será criada uma página específica do PDS, a ser acessada pelo site da SEUMA, que

conterá, dentre outros conteúdos, elementos para mobilização social;

 Redes Sociais: as redes sociais são uma importante ferramenta de divulgação de

conteúdos e mobilização de pessoas, dada a velocidade de seu alcance e a quantidade de

conexões; por isso facebook, instagram e whatsapp serão amplamente utilizadas em todas

as fases do trabalho de revisão do PDS;

 Vídeos: serão produzidos vídeos didáticos e temáticos a serem divulgado nas redes sociais

e apresentados durante os eventos públicos; e

 Mailing List: base de contatos a ser construída ao longo do plano, sempre inserindo novos

participantes que serão captados nos eventos e reuniões complementares onde o plano se

fizer presente.

Para exemplificar, nas oficinas de Leituras Comunitárias serão empregados os instrumentos de

mobilização: distribuição de cartazes, folders, apresentação de vídeos e de material gráfico

produzido para as dinâmicas. A mobilização será feita por visita aos bairros e distritos anterior

à data do evento de forma presencial e por meio de carro de som. No Fórum está previsto a

utilização de apresentação de slides, vídeos, banner impresso e distribuição de folder.

2. Processos Participativos
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O objetivo da participação da população é ter, primeiramente, um diagnóstico construído não

apenas por análises técnicas, mas também pela visão dos moradores da cidade, pela

percepção que eles têm de seus espaços e territórios. A partir deste Diagnóstico, a

participação da comunidade será no sentido de apontar propostas para Sobral, tanto de

ordenamento e planejamento territorial como de outros setores importantes para o

desenvolvimento da urbe: economia, saúde, educação, transportes, etc.

A sequência cronológica dos principais momentos e processos participativos está ilustrada na

imagem abaixo:

Conforme mencionado, a revisão do Plano Diretor de Sobral deve acontecer da forma mais

participativa possível e, para que esse processo tenha grande alcance no município, serão

adotadas três linhas de atuação:

- Participação Presencial, quando da realização de eventos (Reuniões, Fórum, Audiências

Públicas e Oficinas de Leituras Comunitárias);

- Participação Virtual, por meios digitais (blog/site e redes sociais);

- Aplicação de formulários e/ou questionários; e

- Criar espaços de recebimentos de sugestões, críticas e das próprias pesquisas, como urnas

dispostas em locais visíveis nos dias de eventos que irão captar informações rápidas entre as

pessoas presentes.

Participação Presencial

A modalidade presencial é a forma mais eficaz de participação, pois possibilita uma ampla

interação entre a equipe responsável pela revisão do Plano e a população da cidade. Para a

revisão do Plano Diretor de Sobral, estão previstos alguns momentos onde diversos segmentos

da sociedade poderão ser ouvidos.

Primeiramente, podemos citar as reuniões dos diversos conselhos existentes no município,

pois os conselheiros são considerados agentes chave na participação do processo de revisão

do PDS. Dentre os principais conselhos, podemos citar: CMPD, CMHIS, COMDEMA, CMDPDS,
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Patrimônio Cultural (CMPC), Desenvolvimento Econômico (CDE), Direitos da Criança e do

Adolescente (CMDCA), Direitos da Pessoa Idosa (CMDPI) e Assistência Social (CMAS).

A proposta é que sejam abertos espaços de fala nas pautas das reuniões dos conselhos para

que a equipe possa apresentar e discutir com os conselheiros sobre a revisão do Plano Diretor,

em todas as suas etapas. Esses momentos oportunizam a coleta de informações, sugestões e

críticas que contribuem para a construção do Plano.

Além das reuniões dos conselhos, a ideia é que sejam realizadas reuniões em outros espaços

institucionais como Universidades públicas e privadas (UFC, UVA, IFCE, UNINTA, UNIP e

Luciano Feijão), Câmara Municipal, Federações e Sindicatos (SEBRAE, FIEC, CDL e

SINDUSCON), Indústrias locais (Grendene e Apodi), Organizações Sociais e Civis (CGIRS -

Consórcio de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos da RMS, ECOA, Instituto Teias da

Juventude, SAFTS no Bairro São José, Casa Belém, APAE, entre outras) e o Comércio local

(Sindicato dos Comerciários).

Essas reuniões se destinam a pequenos grupos e deverão ser agendadas em ambientes onde

já acontecem atividades de socialização e discussões, e serão momentos ideais para ouvir as

contribuições de setores específicos e suas demandas, bem como construir coletivamente a

inserção de alguns temas na revisão do PDS.

Os eventos abertos ao público são os principais momentos de participação popular no

processo de revisão e construção do Plano. Estão previstos os seguintes eventos dessa

natureza ao longo do trabalho:

- Fórum de Lançamento do Plano;
- Audiência Pública 01;
- Audiência Pública 02; e
- Oficinas de Leituras Comunitárias.

A mobilização da população para participação nos eventos abertos ao público ficará a cargo da

Prefeitura Municipal de Sobral, com apoio da GreenBrazil. Para que esta mobilização tenha

boa capilaridade, serão utilizados os instrumentos e estratégias detalhados no Plano de

Comunicação, com destaque para atuação dos multiplicadores. O grande desafio posto é

sensibilizar as pessoas para a importância da participação no planejamento da cidade.

O Fórum de Lançamento do Plano, que está previsto para acontecer no dia 15/01/20, é um

evento aberto ao público na sede do município para apresentação da ETM - Equipe Técnica

Municipal de elaboração da revisão do PDS e Empresa Consultora GreenBrazil, além de

divulgar com transparência de informações a forma de participação com a sociedade, o plano
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de trabalho, a metodologia e as temáticas que envolvem o PDS, sendo aberto espaço para

debates e contribuições.

A proposta é que esses eventos contem com uma atração cultural local antes do início das

apresentações, de forma a torná-lo mais atrativo e descontraído, fugindo assim do modelo

tradicional audiências públicas, que pode ser cansativo para a população.

A Audiência Pública 01 tem como objetivo apresentar o conteúdo preliminar da

Caracterização e do Diagnóstico para população. A Audiência se inicia com uma fala da

Prefeitura de Sobral, seguida de uma apresentação feita pela Empresa Consultora e depois

aberto espaço para debate.

A Audiência Pública 02, por sua vez, visa apresentar o conteúdo das Diretrizes e Propostas

do Plano à população participante e segue o mesmo padrão de programação da Audiência 01.

No momento das audiências públicas, os participantes receberão folders contendo a

programação e um breve resumo do conteúdo a ser apresentado.

O conteúdo das apresentações estará disponível para população em forma de consulta pública

no blog/site do PDS (detalhado mais adiante) 05 dias antes do evento, tempo necessário e

suficiente para leitura e análise do documento, bem como para considerações sobre o mesmo.

As críticas, sugestões e correções feitas durante a realização das Audiências Públicas e nas

consultas públicas online serão incorporadas na versão final de cada produto, ou será

apresentada justificativa para não inclusão das mesmas.

Descentralização do Processo Participativo: Oficinas de Leituras Comunitárias

Visando atingir uma parcela da população que tem maior dificuldade de se fazer presente e

participar das Audiências Públicas, está sendo proposta uma metodologia de participação que

consiste na realização de Oficinas de Leituras Comunitárias nas sedes distritais e nos

bairros da Sede. No caso dessas oficinas, o grande diferencial está no fato de ser a equipe

técnica a se deslocar para chegar até as pessoas da comunidade e não o contrário.

Inicialmente havia sido proposta, pela ETM da SEUMA, uma territorialização para otimizar a

realização das oficinas, com o agrupamento de 16 distritos em 8 territórios. No entanto, em

função da dificuldade de acesso entre alguns distritos e para respeitar a identidade, as

particularidades e as demandas de cada um, optou-se por realizar 16 Oficinas de Leitura

Comunitária, uma em cada distrito. Ver Mapa 01.
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Mapa 01 - Divisão e Sedes Distritais Sobral

No caso da sede municipal, dado o elevado número de bairros (35) e a proximidade entre os

mesmos, foi necessário e possível se fazer agrupamentos para otimizar a realização dessas

oficinas, conforme Mapa 02.
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Mapa 02 - 35 bairros agrupados em 12 territórios

LEGENDA:

Metodologia das Leituras Comunitárias

As oficinas de Leitura Comunitária acontecerão nas sedes distritais e em territórios (grupos de

bairros) da sede. Tendo em vista o objetivo de aproximar e incluir esse público no processo de

revisão do Plano Diretor, a metodologia adotada para as Oficinas de Leitura Comunitária se

norteia sob as seguintes diretrizes:
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 Adequação da linguagem e recursos utilizados para apresentar os conteúdos, considerando

o nível de familiaridade do público com os temas, sempre evitando termos demasiadamente

técnicos e aproximando da vida cotidiana dos participantes;

 Construir espaços de debate onde todos os participantes sejam convidados a se expressar

e possam se sentir confortáveis para fazê-lo, tanto nos grupos temáticos como no grupo

geral;

 Participação da equipe formada por representantes da Prefeitura, consultores técnicos,

sociais e multiplicadores de forma articulada, como facilitadores do processo de participação

popular e atentos às técnicas de escuta ativa e mediação de grupos;

 Coleta e registro sistematizado das contribuições dos moradores a respeito da leitura da

realidade atual (momento diagnóstico) e para as diretrizes e propostas (momento

propositivo);

 Utilização de técnicas e dinâmicas que promovam o senso de pertencimento e participação,

de forma que cada um se sinta valorizado e motivado a colaborar com as discussões. Junto

com os conteúdos trabalhados, essas técnicas buscam promover o empoderamento dos

participantes a respeito do PDS e torná-los corresponsáveis pela elaboração e

implementação do Plano no município, exercendo sua cidadania participativa;

 Organização do grupo geral em grupos temáticos menores, de forma a melhor organizar os

debates, proporcionando mais oportunidades para que todos se expressem. Os grupos

temáticos serão:

1) Grupo Verde: Meio Ambiente, Áreas Verdes e Espaços de Lazer;

2) Grupo Azul: Serviços Públicos e Transporte; e

3) Grupo Vermelho: Moradia e Trabalho.

 Sempre que possível, os espaços serão organizados em círculos para facilitar essa

integração; e

 As oficinas deverão ser divididas em 04 momentos:

 Início com uma breve capacitação, levando uma linguagem apropriada e acessível, para

que os participantes se sintam habilitados a contribuir com suas opiniões e visões sobre o

conteúdo a ser abordado na oficina;

 Leitura da realidade atual do bairro / distrito / cidade, como forma de contribuir para o

diagnóstico do PDS;
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 Definição de diretrizes, propostas e ações de transformação urbanística, com

hierarquização das mesmas, que serão consideradas no Plano de Ação; e

 Apresentação do resultado das dinâmicas pelos participantes, auxiliados pelos mediadores.

O trabalho de Mobilização para participação das Oficinas de Leituras Comunitárias deu início

no dia 09/12/19 com uma série de visitas da Equipe Técnica da SEUMA, acompanhada de

técnicos da empresa GreenBrazil, às sedes distritais, para conhecimento da realidade local e

articulação com mobilizadores da área. Com o mesmo intuito, serão realizadas visitas nos

bairros da sede. Ver tabela com cronograma abaixo:

DISTRITOS E TERRITÓRIOS DE BAIRROS DIA VISITA
Jordão / Baracho 09/12
Rafael Arruda / Pedra de Fogo / Aprazível 10/12
Caioca / Patriarca 11/12
Aracatiaçu / Taperuaba 16/12
Bilheira 17/12
Jaibaras 18/12
Patos / Caracará / Pedra de Fogo / Rafael Arruda / São José do Torto 20/12
Territórios Centro e Alto Brasília 02/01*
Territórios Expectativa e Dom Expedito 03/01*
Territórios Sinhá Saboia e Alto do Cristo 06/01*
Territórios Dom José, Renato Parente e José Euclides 07/01*

*datas sugeridas

Figura 01 - Visita Aracatiaçu Figura 02 - Visita Bilheira
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Figura 03 - Visita Taperuaba Figura 04 - Visita Patriarca

Figura 05 - Visita Patos Figura 06 - Visita Jaibaras

A partir das visitas realizadas nos distritos, foram agendadas com os mobilizadores /

articuladores locais as Oficinas. Ver planilha seguinte:

OFICINAS DE LEITURA COMUNITÁRIA
DATA DISTRITO HORA LOCAL EQUIPE
09/01/20 Aracatiaçu 17h Salão Paroquial EQUIPE 01
09/01/20 Taperuaba 17h Espaço Cultural Maria Júlia Teixeira EQUIPE 03

09/01/20 Bilheira 17h Quadra Poliesportiva Marcos Ferreira
Portela EQUIPE 02

10/01/20 Jaibaras 18h Quadra Escola Municipal Leonília
Gomes Parente EQUIPE 01

10/01/20 Bonfim 17h Quadra Escola CSTI Elda Cavalcante
Lima EQUIPE 02

10/01/20 Salgado dos
Machados 17h Quadra de Esporte do Salgado dos

Machados EQUIPE 03

11/01/20 Baracho 17h Quadra Poliesportiva Rosa Maria de EQUIPE 01 +
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OFICINAS DE LEITURA COMUNITÁRIA

DATA DISTRITO HORA LOCAL EQUIPE
Mesquita Pontes Úrsula

13/01/20 Jordão 17h Quadra Poliesportiva Alexandre do
Nascimento de Sousa

EQUIPE 02 +
Jana

13/01/20 Patriarca 17h Escola que será inaugurada ou Quadra
Poliesportiva Milton EQUIPE 01

14/01/20 Pedra de
Fogo 16h Salão Paroquial EQUIPE 02 +

Wellington

14/01/20 São José do
Torto 18h Quadra Poliesportiva Maria Oliva

Ribeiro Lima EQUIPE 01

16/01/20 Rafael Arruda 17h Escola Municipal Vicente Antenor
Ferreira Gomes EQUIPE 01/02

17/01/20 Caioca 18h Escola Municipal EQUIPE 01
17/01/20 Patos 17h Quadra Poliesportiva EQUIPE 02

18/01/20 Caracará 17h Escola Municipal Odete Barroso EQUIPE 03 +
Úrsula

18/01/20 Aprazível 18h Quadra Poliesportiva EQUIPE 01

Com base na densidade de ocupação, bem como na complexidade social e urbanística de

cada agrupamento de bairros (mapeado anteriormente), apresenta-se uma proposta de

agendamento para realização das oficinas de Leitura Comunitária nos bairros da Sede

Municipal:

Dia 21/01/2020 – 2 oficinas:

 TERRITÓRIO Alto da Brasília
 Bairros: Alto da Brasília; Novo Recanto e Jerônimo de Medeiros Prado

 TERRITÓRIO Padre Palhano

 Bairro: Padre Palhano

Dia 22/01/2020 – 3 oficinas:

 TERRITÓRIO Expectativa

 Bairros: Expectativa; Juvêncio de Andrade; Parque Silvana e Coração de Jesus

 TERRITÓRIO Dom Expedito
 Bairros: Dom Expedito; Várzea Grande e Antônio Carlos Belchior

 TERRITÓRIO Caiçara

 Bairro: Caiçara
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Dia 23/01/2020 – 3 oficinas:

 TERRITÓRIO Sinhá Saboia
 Bairros: Sinhá Saboia; COHAB I; COHAB II, Distrito Industrial e Jatobá

 TERRITÓRIO Cidade Gerardo Cristino

 Bairro: Cidade Gerardo Cristino

 TERRITÓRIO José Euclides
 Bairros: Cidade Dr. José Euclides e Vila União

Dia 24/01/2020 – 3 oficinas:

 TERRITÓRIO Dom José

 Bairros: Dom José; Sumaré; Juazeiro e Edmundo Monte Coelho

 TERRITÓRIO Renato Parente

 Bairros: Renato Parente; Nossa Senhora de Fátima e Cidade Pedro Mendes Carneiro

 TERRITÓRIO Alto Cristo

 Bairros: Alto Cristo; Campo dos Velhos; Junco; Domingos Olímpio e Padre Ibiapina

Dia 25/01/2020 – 1 oficina:

 TERRITÓRIO Centro

 Bairros: Centro; Pedrinhas e Jocely Dantas de Andrade Torres

Antes do início das Oficinas de Leitura Comunitária, será realizada uma capacitação da Equipe

Técnica Municipal sobre a metodologia a ser aplicada nas oficinas, no dia 08 de janeiro na

sede da Prefeitura de Sobral. Na ocasião, serão testadas e simuladas a metodologia adotada,

a apresentação e a dinâmica, a fim de aprimorar e eliminar quaisquer dúvidas sobre o método.

Esta capacitação objetiva também nivelar o conhecimento de todos os agentes envolvidos nas

oficinas: prefeitura municipal e equipe GreenBrazil, para que posteriormente seja repassado

aos mobilizadores / articuladores.

Participação Virtual por Meios Digitais: Blog / Site e Redes Sociais

Conforme mencionado anteriormente, outra forma de participação no Plano será por meio não

presencial, utilizando-se de ferramentas digitais para tal. Atualmente, grande parte da

população de Sobral tem acesso à internet, o que facilita bastante a divulgação e mobilização

do Plano, ampliando as possibilidades de participação no mesmo.

A revisão do PDS contará com uma plataforma online desde a Etapa 01 do trabalho. A

proposta é que, inicialmente, esta plataforma se apresente num formato mais simples, como
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um blog e, ao longo do trabalho vai sendo desenvolvido até se configurar em um site, que terá

sua gestão transferida para Prefeitura de Sobral após a conclusão do Plano.

Este espaço virtual interativo deverá conter todas as informações referentes ao plano levando

uma linguagem didática à população, bem como disponibilizar relatórios, documentos, mapas

temáticos, planos e leis existentes (Estatuto da Metrópole, Estatuto da Cidade, Plano Diretor

vigente, Leis de Uso e Ocupação do Solo, Código de Obras), cronograma de atividades,

questionários e formulários contributivos, produtos preliminares e consolidados, cartilhas

educativas, apresentações, fotos e lista de frequência dos eventos e notícias sobre o processo.

No site do plano também estará disponível, ao longo de todo o processo, a Consulta Pública
Virtual, uma aba do site para participação direta da população, que poderá fazer

questionamentos, críticas e dar sugestões, e também ter acesso aos produtos em suas

versões preliminares antes de serem levados às audiências públicas. A disponibilização prévia

dos produtos permite que a população os leia e análise com tempo suficiente para fazer suas

contribuições no próprio site ou levá-las às audiências. Todas os comentários, críticas,

sugestões, correções serão tabulados como resultado desse processo participativo.

Além de site, outras redes e mídias sociais como Instagram, WhatsApp, e-mail serão utilizadas

como ferramentas para divulgação de ideias, mobilizações e também um canal de participação

espontânea onde a população possa opinar, sugerir, criticar e dar contribuições para o plano.

Todo o resultado deste tipo de participação será analisado pelas equipes da SEUMA e da

empresa consultora para que possam ser incorporados ao Plano ou, caso não sejam

pertinentes, que seja dado um retorno justificativo ao colaborador.

Aplicação de Questionários / Formulários

Por fim, buscando garantir grande abrangência da participação popular na elaboração do Plano,

propõe-se, para aqueles que não conseguem comparecer aos eventos públicos e/ou não tem

acesso à internet, uma outra alternativa: a aplicação de questionários e formulários.

Neste formato de participação, os articuladores sociais e os agentes Multiplicadores iriam até

aquela parcela da população que não participou do plano (identificada através de um

mapeamento, descrito no tópico seguinte), para aplicação de questionários ou formulários

temáticos, que possam contribuir tanto na fase de Diagnóstico como de Diretrizes e Propostas.

Da mesma forma, essas respostas serão tabuladas e avaliadas por equipe específica para

serem inseridas no Plano.
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Mapeamento da Participação Popular

Objetivando ter o monitoramento e a garantia de ampla participação da população, será

elaborado um Mapa de Participação Popular que servirá como base de controle,

confrontamento e verificação entre as listas de presenças dos eventos realizados, para

possibilitar que representantes de todos os bairros e distritos participem do processo. Também

será feita essa checagem através dos dados das consultas públicas online, onde o colaborador

que deseja participar com considerações, precisa se identificar e informar o bairro / distrito

onde mora.

Caso se perceba ausência ou baixa frequência de algum segmento ou de um território

específico do município, será aplicada a metodologia de participação através de questionários

e formulários que irão até essas pessoas, como uma ação direcionada para reverter a situação.
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6. CONCLUSÃO

A gestão pública de Sobral tem como premissa a responsabilidade de avançar no

desenvolvimento da cidade. Para isso, precisa ter sua dinâmica urbana constantemente

estudada, analisada e planejada, para, desta forma, obter uma eficiente funcionalidade em

todos os setores, com oportunidades de desenvolvimento econômico em acordo com a

produção socioespacial e a manutenção e regeneração ambiental.

Debater os instrumentos de planejamento urbano e os canais de divulgação das informações é

fundamental para construção democrática do processo participativo da gestão da cidade. Desta

forma, o Plano Executivo de Trabalho é entregue à população para que todos possam

compreender as etapas da Revisão do Plano Diretor e assim envolver-se na modelagem da

Cidade que Queremos.
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CONTEXTUALIZAÇÃO 

Visando atender a necessidade de manter atualizada a política de 

desenvolvimento urbano, de atribuição municipal, e em especial o Plano Diretor, 

conforme preconiza os arts. 182 e 183 da Constituição Federal de 1988, bem como sua 

regulamentação pelo Estatuto da Cidade (Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001), o 

Contrato nº 0025/2019-SEUMA, assinado em novembro de 2019, tem como objetivo a 

contratação de consultoria especializada para auxiliar a Equipe Técnica Municipal 

(ETM) na Revisão do Plano Diretor de Sobral (PDS), no âmbito do Programa de 

Desenvolvimento Socioambiental de Sobral (PRODESOL). 

As atividades a serem desenvolvidas neste âmbito foram organizadas de acordo 

com o objetivo da contratação: a revisão do Plano Diretor. Desta forma, as suas etapas 

e os seus produtos consequentes dispostos em contrato visam possibilitar o 

acompanhamento, pela Equipe Técnica Municipal, da execução dos serviços prestados 

pela Consultora, da correspondência ao cronograma definido e do controle de conteúdo 

e da qualidade de cada produto previsto ao longo de todo o processo de revisão.  

Estando em percurso o processo de revisão e a consequente execução do 

contrato em questão, com a declaração, pela Organização Mundial da Saúde (OMS), 

em 11 de março de 2020, da pandemia de COVID-19, causada pelo novo Coronavírus 

(Sars-Cov-2), foi necessário interromper as atividades que previam a participação 

popular devido as novas medidas sanitárias de distanciamento/isolamento social.  

Em decorrência disso, avançou-se com o trabalho técnico até onde foi possível, 

sendo, por fim, necessária a suspensão do processo de revisão de forma completa, 

devido a impossibilidade de validação do trabalho técnico pelo processo participativo 

e, consequentemente, a continuidade das etapas previstas. Ocorreu, desta forma, a 

paralisação da execução do referido contrato a partir do dia 1º de abril de 2020, por 30 

dias, e, posteriormente, em 4 de setembro de 2020. Esta última paralisação ainda se 

encontra em vigor.  
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No entanto, durante o período ao qual o serviço encontrava-se com sua 

execução normalizada, foi possível a realização das seguintes atividades, dentro das 

etapas e produtos previstos em contrato, conforme resumido a seguir: 

● Etapa 01 – Plano Executivo de Trabalho 

1. Entrega do Plano Executivo de Trabalho, em 7 de janeiro de 2020;  

2. Realização do Fórum de Lançamento do Plano, em 15 de janeiro de 2020. 

● Etapa 02 – Relatório de Caracterização e Diagnóstico 

1. Realização das Oficinas de Leituras Comunitárias em todos distritos e na 

Sede de Sobral, durante o mês de janeiro, entre os dias 9 e 25; 

2. Realização da primeira Audiência Pública, em 18 de fevereiro de 2020; 

3. Realização de Reuniões Setoriais com setores da sociedade civil e 

conselhos municipais realizadas ainda em fevereiro de 2020, onde foi 

apresentado o Relatório de Caracterização e Diagnóstico para 

consolidação da versão preliminar e onde foi coletada contribuições para 

a Etapa 03; 

4. Entrega do Relatório de Caracterização e Diagnóstico, em 31 de março 

de 2020. 

● Etapa 03 – Plano de Ação e Propostas 

1. Entrega, em versão preliminar, do Plano de Ação e Propostas, já depois 

da deflagração da pandemia de COVID-19, em 3 de setembro de 2020. 

A segunda paralisação do contrato ocorreu no percurso da Etapa 3 com a 

aprovação da versão preliminar do Plano de Ação e Propostas. As próximas atividades 

desta etapa previam um maior envolvimento da população para validação pela 

sociedade das propostas e consolidação da versão preliminar.  

Com o avanço do conhecimento científico sobre a COVID-19, a decorrente 

imunização da população através de novas vacinas e o avanço tecnológico dos meios 

de comunicação durante este período, a retomada da revisão do PDS tornou-se 

possível. Assim, o processo e o contrato serão retomados a partir do último produto 

entregue e aprovado pela Equipe Técnica Municipal.  
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Mas, para que isso ocorra, deverá ser realizada anteriormente uma ação de 

ampla comunicação e mobilização social para que a população relembre o que foi 

realizado até o momento, entenda as próximas etapas e como poderão participar e 

contribuir ativamente com a revisão do Plano. Assim, visa-se possibilitar o nivelamento 

de informações e o acompanhamento e monitoramento das propostas e resultados pela 

população, contribuindo para a gestão democrática do desenvolvimento urbano do 

Município.  

Com isso em mente, reforça-se que o Planejamento Participativo é o principal 

enfoque metodológico utilizado no percurso desta revisão e será este o norteador para 

a organização do cronograma de retomada e das atividades previstas para cada etapa 

ainda faltante. Com enfoque no amplo engajamento da sociedade, as atividades e 

ações a serem propostas deverão permitir e motivar a participação popular e colaborar 

para que o processo técnico de revisão possa receber contribuições diversas. 

Para isso, serão adotadas estratégias coerentes com as medidas sanitárias de 

enfrentamento à pandemia ainda em curso, com vistas a garantir a participação popular 

prevista para cada etapa. São exemplos destas estratégias o fortalecimento das redes 

sociais virtuais para comunicação ampla sobre o processo e suas atividades e 

discussão das propostas, a realização das reuniões setoriais de forma online e 

gravada, a ampliação das consultas públicas com previsão de aplicação de formulários 

online, entre outros. 

Apresenta-se a seguir as etapas que ainda serão trabalhadas, a saber: 

● Etapa 3 – Plano Ação e Propostas;  

● Etapa 4 – Minutas dos Projetos de Lei da Revisão do Plano Diretor de Sobral;  

● Etapa 5 – Plano Diretor Municipal Revisado Consolidado.  
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Figura 1 - Demonstrativo das etapas de revisão do Plano Diretor de Sobral. Fonte: 

PMS/GreenBrazil, 2021. 

ETAPA 3 – Plano de Ação e Propostas  

Objetivo Geral:   

Consolidar o Plano de Ação apresentado de forma preliminar, visando a 

definição das diretrizes e propostas para o desenvolvimento urbano e ambiental do 

Município a curto, médio e longo prazo.  

Apresentação: 

Nesta etapa visa-se obter, após a apresentação e discussão junto à população, 

as orientações referentes ao desenvolvimento urbano de Sobral, especificamente no 

que se refere ao ordenamento territorial (distrito sede e demais distritos), a identificação 

de instrumentos urbanísticos (de indução do desenvolvimento urbano) passíveis de 

aplicação e as propostas de projetos estruturantes.  

A proposição de ações, diretrizes, propostas e projetos prioritários que 

configuram o Plano de Ação e Propostas em versão preliminar têm como principal 

referência o Relatório de Caracterização e Diagnóstico. Desenvolvido na etapa anterior, 

este produto, por meio de um vasto levantamento de dados, de análises técnicas e, 

principalmente, dos resultados das discussões com a sociedade - seja na forma de 

fórum, oficinas de leituras comunitárias, urna de opiniões, reuniões setoriais, temáticas 

ou de audiência pública -, permitiu uma visão ampla das dinâmicas urbanas e territoriais 

de Sobral.  
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O arcabouço formado pelas atividades anteriormente realizadas no processo de 

revisão permitiu uma proposição preliminar do Plano de Ação e Propostas que deverá 

ser validada, complementada e consolidada com a participação popular inerente ao 

processo de Planejamento Participativo. 

Atividades a serem realizadas e responsáveis:  

✔ Revisão e Atualização do Relatório do Processo Participativo 

De forma a tornar público e acessível o entendimento do processo participativo 

de uma forma completa, propõe-se a realização do Relatório do Processo Participativo 

como um documento à parte que compreende todas as atividades realizadas com o 

intuito de fomentar o Planejamento Participativo.  

Desta forma, sugere-se como primeira atividade, a reestruturação, sob 

responsabilidade da Consultora, do Apêndice III (Relatório de Participação da etapa de 

Perfil e Diagnóstico) para que o mesmo contenha todas as atividades participativas 

antes da pandemia (incluindo desde o Fórum de Lançamento e as capacitações), 

aquelas realizadas após o advento da pandemia (reuniões setoriais) e a 

contextualização da paralisação do processo em decorrência da impossibilidade de 

continuidade plena do processo participativo.  

Sua confecção ficará a cargo da Consultora que deverá apresentar em até 15 

dias corridos a proposta à ETM que validará o conteúdo e a apresentação do arquivo 

ou solicitará alterações em até 2 dias úteis. Se apresentado, pela ETM, a necessidade 

de alterações, o arquivo ajustado deverá ser entregue pela Consultora em até 3 dias 

úteis. 

Após a aprovação de sua versão parcial, pela ETM, o arquivo ficará disponível 

para download no site da Revisão do Plano Diretor. O processo de construção deste 

relatório será contínuo à conclusão de cada etapa, sendo entregue em versão final 

juntamente ao Plano Diretor Revisado Consolidado:  

✔ Detalhamento da versão preliminar do Plano de Ação e Propostas 
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A versão preliminar deste Produto deverá ser utilizada para ancorar as 

discussões entre poder público e população nos eventos públicos previstos, de forma 

a validar o que foi proposto pela Equipe Técnica Municipal (ETM) e Consultora e 

fomentar a sua complementação pela população. Ele deverá ser disponibilizado de 

forma pública no site para download do material completo, possibilitando também a 

realização da consulta pública online. Para disponibilização pública deste material será 

necessário: 

1. Detalhamento Técnico, sob responsabilidade da ETM:  

a) revisão e consolidação do Produto 3 em versão preliminar que será 

disponibilizado no site para consulta pública;  

b) confecção de formulários de perguntas e respostas para integrar a 

consulta pública. 

2. Detalhamento Didático, sob responsabilidade da Consultora:  

a) confecção de cartilhas educativas, em formato digital e impresso, para 

distribuição presencial e online contendo os principais pontos do 

detalhamento técnico e a contextualização da retomada da revisão do 

PDS;  

b) formatação das apresentações de slides a ser utilizadas nos eventos 

públicos (reuniões, webinário e audiência pública). 

Após o início desta etapa, os produtos a cargo da Consultora deverão ser 

apresentados em até 20 dias corridos à ETM que validará o conteúdo e a apresentação 

do arquivo ou solicitará alterações em até 2 dias úteis. Se apresentado, pela ETM, a 

necessidade de alterações, o arquivo ajustado deverá ser entregue pela Consultora em 

até 3 dias úteis. 

✔ Realização da Reunião Institucional: 

De início, será realizada uma reunião institucional que contará com a 

participação dos representantes da Equipe Técnica Municipal Complementar (ETM 

Complementar) e da Equipe de Integração Institucional, com o objetivo de 

apresentação da versão preliminar do Produto 04 (Plano de Ação e Propostas) e 
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alinhamento institucional da gestão municipal para a retomada das ações da revisão 

do Plano Diretor. 

EVENTO QUEM PARTICIPA? OBJETIVO 

Reunião 

Institucional 

Secretarias Municipais (membros da Equipe 

Técnica Complementar e da Equipe de Integração 

Institucional) 

Alinhamento Institucional da 

Gestão Municipal 

Tabela 1 – Reunião Institucional proposta. Fonte: PMS/GreenBrazil, 2021. 

Além da ETM, deverão participar destas reuniões, pelo menos, a Assessoria de 

Comunicação e Marketing, o/a Especialista na Área Social e o/a Articulador/a Social 

Local da Consultora.  

A reunião irá ocorrer de forma online e em plataforma a ser definida. Deverão 

ser gravadas, apresentar lista de presença e registros de tela e aplicar, ao final, um 

formulário online para coleta de contribuições dos envolvidos sobre o conteúdo 

apresentado, sendo essa ação de responsabilidade da consultora, que utilizará, ao final 

desta etapa, essas informações para consolidação do Produto e para a construção do 

Relatório do Processo Participativo. 

✔ Realização do Webinar de Relançamento da Revisão do Plano Diretor: 

Será realizado um evento virtual de Relançamento da Revisão do Plano Diretor 

para contextualização do que já foi produzido, divulgação das etapas e ações faltantes 

e formação sobre a temática a partir de palestrantes convidados. O evento será dividido 

nos seguintes momentos:  

1. Abertura: introdução e boas-vindas (fala institucional) - 5 min.; 

2. Plano Diretor e o Planejamento Urbano Participativo: apresentação 

teórica sobre o tema (convidado externo) – 15 min.; 

3. Revisão do Plano Diretor em tempos de pandemia: experiências de, pelo 

menos, dois municípios que estão ou terminaram a revisão do Plano 

Diretor nos anos de 2020 e 2021 (convidados representando os 

municípios convidados) – 30 min.; 
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4. Perguntas e respostas: interação entre o público e os apresentadores – 

10 min. 

5. O Plano Diretor de Sobral, próximos passos: apresentação das etapas 

concluídas e atividades e cronograma das etapas faltantes – 10 min. 

6. Fechamento: conclusões e agradecimentos – 5 min.; 

EVENTO QUEM PARTICIPA? OBJETIVO 

Webinar de 

Relançamento 
População do município de Sobral 

Divulgação da retomada e 

formação sobre o tema 

Tabela 2 – Webinar de Relançamento proposto. Fonte: PMS/GreenBrazil, 2021. 

 O webinar irá ocorrer de forma online e em plataforma a ser definida, com 

transmissão ao vivo nas redes sociais da SEUMA.  Além da ETM, deverão participar 

destas reuniões, pelo menos, a Assessoria de Comunicação e Marketing, o/a 

Especialista na Área Social e o/a Articulador/a Social Local da Consultora.  

✔ Realização das Reuniões Setoriais 

Serão realizadas reuniões setoriais no intuito de incrementar o envolvimento de 

segmentos específicos da sociedade com enfoque em diferentes objetivos, conforme 

sugerido a seguir: 

EVENTO QUEM PARTICIPA? OBJETIVO 

Reunião 

Setorial 1 

ONGS, Associações e Conselhos Municipais 

(CMPD, CMHIS, CMDPD, CONDEMA, CDE, 

CMT) 

Alinhamento das 

representações da gestão 

pública participativa e 

movimentos sociais 

Reunião 

Setorial 2 

SINDUSCON, FIEC, CDL, GTI da Construção 

Civil 

Alinhamento com o setor 

produtivo urbano 

Reunião 

Setorial 3 

SEMACE, AMA, EMBRAPA, Comitê de Bacia 

Hidrográfica, ICMBio, CONDEMA, COGERH, 

STRAAF-Sobral 

Alinhamento com o setor 

ambiental e produtivo rural 

Reunião 

Setorial 4 

Líderes das associações comunitárias distritais e 

de bairros do distrito-sede 

Alinhamento entre as 

representações territoriais da 

sede e dos demais distritos 
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Reunião 

Setorial 5 
Universidades e Instituições de Pesquisa 

Alinhamento com setor de 

produção científica 

Tabela 3 – Reuniões Setoriais propostas. Fonte: PMS/GreenBrazil, 2021. 

Além da ETM, deverão participar destas reuniões, pelo menos, a Assessoria de 

Comunicação e Marketing, o/a Especialista na Área Social e o/a Articulador/a Social 

Local da Consultora.  

O objetivo dessa atividade é a apresentação da versão preliminar do Produto 04 

(Plano de Ação e Propostas) em novas reuniões setoriais, especialmente com os 

setores ainda não contemplados no processo, para que se receba novas contribuições, 

complementações e críticas, de forma a contribuir com a consolidação do Produto em 

questão.  

As reuniões irão ocorrer de forma online, com inscrição prévia e em plataforma 

a ser definida. Deverão ser gravadas, apresentar lista de presença e registros de tela 

e aplicar, ao final, um formulário online para coleta de contribuições dos envolvidos 

sobre o conteúdo apresentado, sendo essa ação de responsabilidade da consultora, 

que utilizará, ao final desta etapa, essas informações para consolidação do Produto e 

para a construção do Relatório do Processo Participativo. 

✔ Realização da Audiência Pública 

Após coletadas as contribuições das reuniões setoriais, o Plano de Ação e 

Propostas será apresentado em, pelo menos, uma Audiência Pública para ser validado 

pela sociedade. 

EVENTO QUEM PARTICIPA? OBJETIVO 

Audiência 

Pública 02 
População do município de Sobral 

Convergência e pactuação de 

interesses 

Tabela 4 – Audiência Pública proposta. Fonte: PMS/GreenBrazil, 2021. 

A realização de forma presencial desta Audiência, a ocorrer na Sede, bem como 

a viabilidade de sua extensão aos distritos, dependerá do estado das medidas 

sanitárias de enfrentamento à pandemia no quando de sua realização, buscando 

sempre promovê-la em espaços amplos, ventilados e acessíveis ao público.  
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Somente após a realização da Audiência, será possível viabilizar a versão 

consolidada do Plano de Ação e Propostas com as contribuições da população. Ao 

final, será entregue também o Relatório do Processo Participativo, atualizado, contendo 

as atividades desenvolvidas nesta etapa. 

Além da ETM, deverão participar da Audiência, pelo menos, a Assessoria de 

Comunicação e Marketing, o/a Especialista na Área Social e o/a Articulador/a Social 

Local da Consultora.  

Se ocorrido de forma online, de forma aberta ao público e em plataforma a ser 

definida, deverão ser gravadas, apresentar lista de presença e registros de tela e 

aplicar, ao final, um formulário online para coleta de contribuições dos envolvidos sobre 

o conteúdo apresentado. Se ocorrido de forma presencial, deverão ter registros 

fotográficos e lista de presença a ser preenchida. Sendo essa ação de responsabilidade 

da consultora, que utilizará, ao final desta etapa, essas informações para consolidação 

do Produto e para a construção do Relatório do Processo Participativo. 

✔ Entrega do Plano de Ação e Propostas (versão consolidada) 

Após a realização da Audiência Pública, deverá ser finalizado o processo de 

consulta pública online e levantadas e compiladas todas as formas de contribuição 

popular desta etapa, resultando em uma revisão do conteúdo do detalhamento técnico 

para obtenção do Plano de Ação e Propostas em versão consolidada. 

O levantamento, compilação e inserção da contribuição popular no 

detalhamento técnico ficará a cargo da Consultora que deverá apresentar em 10 dias 

corridos a proposta à ETM que validará a versão consolidada ou solicitará alterações 

em até 2 dias úteis. Se apresentado, pela ETM, a necessidade de alterações, o arquivo 

ajustado deverá ser entregue pela Consultora em até 3 dias úteis. 

Após aprovado pela ETM a versão consolidada, a mesma ficará disponível para 

download no site da Revisão do Plano Diretor.  

Produtos a serem entregues:  

✔ Produto 3: Plano de Ação e Propostas. 



                                                                                            

  

14 

  

Rua. Canuto de Aguiar 1401 B –  Meireles – Fortaleza – Ceará – Brasil – Cep. 60160-120     TEL/FAX: (85) 3456-5000 
CNPJ: 08.968.848/0001-10                 e-mail: revisaopds@gmail.com 

 

      
 

ETAPA 4 – Minuta do Projeto de Lei da Revisão do Plano Diretor de 

Sobral  

Objetivo Geral:  

Confeccionar as minutas das leis que compõem o Plano Diretor, com seus 

anexos e mapas, seguindo as determinações das normas técnicas brasileiras e as 

legislações federais e estaduais vigentes, em especial o Estatuto da Cidade, e de 

acordo com a realidade do município, refletida no diagnóstico participativo 

confeccionado e nas diretrizes e propostas pactuadas com a população. 

Apresentação:  

Nesta etapa, deverão ser confeccionadas as minutas das leis que irão compor 

o Plano Diretor de Sobral, a saber:  

● Lei de Diretrizes: contendo as diretrizes e propostas para o desenvolvimento 

urbano do Município. Nela também devem estar definidos o sistema de 

acompanhamento e controle da implementação do Plano; 

● Lei de Organização Territorial: contendo a descrição da delimitação dos 

distritos que dividem o território do Município, bem como o perímetro de suas 

zonas urbanas e sua subdivisão em bairros, quando pertinente; 

● Lei de Parcelamento do Solo: contendo os condicionantes e procedimentos 

necessários para novos loteamentos, desmembramentos e unificação de 

lotes urbanos; 

● Lei de Uso e Ocupação do Solo Urbano: contendo a divisão das áreas 

urbanas dos distritos em zonas compatíveis com a sua vocação de uso e 

ocupação (zonas de uso misto, industriais, de preservação ambiental, de 

interesse social, etc.), que será traduzida pela definição de parâmetros 

urbanísticos de ocupação, dos usos permitidos e a definição das densidades 

previstas obtidas em função da infraestrutura existente e das condicionantes 

ambientais; 
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● Lei do Código de Obras e de Posturas: contendo as condicionantes e 

procedimentos necessários para a regularização de construções civis, para 

aprovação de projetos e para o exercício de atividades, bem como a 

definição de posturas a serem respeitadas no Município e a definição de 

direitos e deveres na relação entre os munícipes e a administração pública, 

considerando o poder de polícia administrativa inerente ao Município;  

● Lei do Sistema Viário e Transporte: contendo a hierarquização e 

dimensionamento das vias públicas e da rede cicloviária existentes na área 

urbana da Cidade, bem como a indicação das vias principais nas áreas ainda 

não parceladas como forma de diretriz para os novos parcelamentos e eixos 

estruturantes da expansão urbana. Cabendo ainda a proposição de criação 

de ciclovias e alargando calçadas, bem como sua definição para novos 

parcelamentos; 

● Leis para regulamentação dos Instrumentos Urbanísticos: contendo os 

instrumentos da política urbana previstos no Estatuto da Cidade que devem 

ser aplicados à realidade do município, conforme pactuado no Plano de 

Ação e Propostas (PEUC, Outorga Onerosa, Transferência do Direito de 

Construir e ZEIS). 

Segundo o Termo de Referência, “as minutas de projetos de leis deverão seguir 

a forma jurídica padrão, e conter mensagem de encaminhamento a Câmara de 

Vereadores, como qualquer processo de revisão legal, com mapas, desenhos, tabelas 

e dados listados de fácil compreensão, mantendo a estrutura lógica da legislação 

vigente”, devendo ainda observar todas as exigências da legislação Estadual e Federal 

em vigor, além das normas técnicas oficiais vigentes. 

Atividades a serem realizadas e responsáveis:  

✔ Confecção da versão preliminar das Minutas de Lei 
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A versão preliminar deste Produto deverá ser disponibilizada para consultas 

públicas de forma a validar o que foi proposto pela Equipe Técnica Municipal e 

Consultora e possibilitar a complementação do seu conteúdo pela população.  

Projeto de Lei Escrita 
Out. Nov. Dez. Jan. Fev. 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 

Diretrizes (Última 
versão: 2008) 

Versão Preliminar:        
ETM e Consultora 

Versão Consolidada: 
Consultora              

  

  

  

                      

Organização 
Territorial (Última 

versão: 2017) 

Versão Preliminar:        
ETM 

Versão Consolidada: 
Consultora                 

  

                  

Uso e Ocupação 
(Última versão: 

2018) 

Versão Preliminar:        
ETM 

Versão Consolidada: 
Consultora                   

  

      

  

        

Parcelamento  
(Última versão: 

2000) 

Versão Preliminar:        
ETM 

Versão Consolidada: 
Consultora                   

  

      

  

        

Sistema Viário e 
Transporte (Última 

versão: 2000) 

Versão Preliminar:        
ETM 

Versão Consolidada: 
Consultora                 

  

                  

Código de Obras e 
Posturas (Minuta 

com algumas 
pendências) 

Versão Preliminar:        
ETM 

Versão Consolidada: 
Consultora                 

  

                  

Regulamentação dos 
Instrumentos 
Urbanísticos 

Versão Preliminar:       
Consultora 

Versão Consolidada:     
ETM         

 

         

  Versão Preliminar                  

  Consulta Pública                   

  Versão Consolidada                  

  Envio PGM + Protocolo Câmara                 

Tabela 5 – Cronograma das minutas de lei. Fonte: PMS/GreenBrazil, 2021. 
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Seguindo o cronograma proposto, após a finalização de cada minuta, será 

disponibilizada a mesma para a consulta pública durante o prazo de 7 dias corridos. 

Durante este período, o texto completo da versão preliminar da minuta, bem como seus 

anexos, estará de forma pública no site para download, subsidiando a população com 

as informações necessárias para responderem os formulários de consulta e proporem 

modificações e complementações. A confecção dos formulários de perguntas e 

respostas para integrar a consulta pública será de responsabilidade da Consultora. 

Para organização dos trabalhos de escrita das minutas, atribuiu-se a 

responsabilidade de estruturação da redação de cada minuta a uma das entidades 

(ETM e Consultora). Porém, reforça-se que o trabalho será realizado em conjunto, 

devendo ocorrer troca de experiências, consultas, orientações e redações específicas 

ao longo do processo.   

Nesse sentido, fica a cargo da ETM a escrita em versão preliminar das minutas 

de lei, com exceção da regulamentação dos instrumentos urbanísticos, que, já tendo 

seu escopo previsto no Plano de Ação e Propostas, deverá sua minuta inicial ser 

proposta pela Consultora e ser revisada pela ETM.  

Destaca-se, ainda, a Lei de Diretrizes que, por entender esta como uma 

consolidação de todas as etapas anteriores, deve ser realizada por primeiro, em 

conjunto entre a ETM e Consultora e isoladamente das outras minutas, conforme tabela 

abaixo: 

Tabela 5 – Cronograma de confecção dos Projetos de Lei. Fonte: PMS/GreenBrazil, 2021. 

✔ Entrega das Minutas dos Projetos de Lei 

Após a realização das Consultas Públicas, deverão ser levantadas e compiladas 

todas as formas de contribuição popular desta etapa, resultando em uma revisão do 

conteúdo das minutas de lei para obtenção de suas versões consolidadas em projetos 

de lei aptos a serem enviados para a Câmara.  

O levantamento, compilação e inserção da contribuição popular nas minutas de 

lei ficará a cargo da Consultora que deverá apresentar em 15 dias corridos a proposta 
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à ETM que validará a versão consolidada ou solicitará alterações em até 2 dias úteis. 

Se apresentado, pela ETM, a necessidade de alterações, o arquivo ajustado deverá 

ser entregue pela Consultora em até 3 dias úteis.  

As redações das mensagens de encaminhamento a Câmara de Vereadores, 

bem como o protocolo da mesma juntamente aos Projetos de Lei no Legislativo, serão 

de responsabilidade da ETM.  

Após o fechamento da versão consolidada, a mesma ficará disponível para 

download no site da Revisão do Plano Diretor.  

✔ Apresentação nas Audiências Públicas da Câmara 

Para aprovação de Leis Complementares é necessária a realização de pelo 

menos uma audiência pública na Câmara Municipal de Sobral específica para cada 

Projeto de Lei. Além da ETM, deverão participar das Audiências, pelo menos, o/a 

Especialista na Área Social e o/a Articulador/a Social Local da Consultora, ficando os 

demais a depender da necessidade específica de cada Projeto de Lei. 

A realização de forma presencial ou online destas Audiências será determinado 

pela própria Câmara Municipal, sendo por eles disponibilizado o local de realização. A 

formatação das apresentações de slides a ser utilizada em cada audiência ficará a 

cargo da ETM. 

Será ainda necessária a coleta das informações e registros necessários para 

integração desta atividade no Relatório do Processo Participativo, sendo essa ação de 

responsabilidade da Consultora, que utilizará essas informações para finalização do 

Relatório do Processo Participativo. 

 Produtos a serem entregues: 

✔ Produto 04: Minutas dos Projetos de Leis  

ETAPA 5 – Plano Diretor Municipal Revisado Consolidado 

Objetivo Geral:  
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Consolidar e disponibilizar de forma online todos os produtos e anexos, a fim de 

deixar acessível ao público o processo completo de revisão do Plano Diretor de Sobral 

e seu conteúdo técnico.  

Apresentação: 

Para esta última etapa é necessária a consolidação de todos os produtos 

previstos nas etapas anteriores em um arquivo único, resultando na compilação do 

Plano Diretor Municipal Revisado e Consolidado. A partir da compilação completa do 

conteúdo de todos os produtos, é prevista também a confecção de um Sumário 

Executivo e a consolidação do Relatório do Processo Participativo como arquivos 

específicos, a serem entregues de forma independente do produto compilado do Plano 

Diretor.  

Todos esses documentos serão disponibilizados para a população em meio 

digital, em arquivos fechados não editáveis. Já as camadas de informações de seus 

anexos e mapas também serão disponibilizadas em arquivos abertos e editáveis. 

Atividades a serem realizadas e responsáveis:  

✔ Compilação dos produtos em arquivo único 

Após a aprovação da nova legislação do Plano Diretor, deverão ser compilados 

os produtos das etapas anteriores, tendo como anexo as leis aprovadas num arquivo 

único a ser disponibilizado para download no site da Revisão do Plano Diretor como 

registro de todo o processo de revisão. Nesta compilação deverá conter:  

● Produto 1 – Plano Executivo de Trabalho; 

● Produto 2 – Relatório de Caracterização e Diagnóstico (versão consolidada); 

● Produto 3 – Plano de Ação e Propostas (versão consolidada); 

● Produto 4 – Projetos de Lei (versão consolidada enviada para Câmara); 

● Leis Complementares aprovadas.  

✔ Compilação dos dados abertos 
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De forma a subsidiar o entendimento técnico do conteúdo gráfico do Plano 

Diretor, será disponibilizado para download no site da Revisão do Plano Diretor todos 

os arquivos produzidos nos anexos e mapas em formatos editáveis em extensão .shp 

.dwg .kml .dxf, .doc, entre outros. 

A consultora deverá disponibilizar à ETM o compilado destes arquivos em até 

15 dias corridos que validará ou solicitará complementações em até 2 dias úteis. Se 

apresentado, pela ETM, a necessidade de complementações, os ajustes deverão ser 

entregues pela Consultora em até 3 dias úteis. 

✔ Confecção do Sumário Executivo 

Considerando a densidade de informações e a grande extensão do arquivo 

único que conterá a compilação de todos os produtos, é prevista a confecção de um 

Sumário Executivo do Plano Diretor Municipal Revisado Consolidado.  

Este deverá conter o resumo das principais informações de cada etapa através 

de uma comunicação acessível e didática, possibilitando um fácil entendimento do 

conteúdo do Plano Diretor para toda a população.  

Sua confecção ficará a cargo da Consultora que deverá apresentar em até 15 

dias corridos a proposta à ETM que validará o conteúdo e a apresentação do arquivo 

ou solicitará alterações em até 2 dias úteis. Se apresentado, pela ETM, a necessidade 

de alterações, o arquivo ajustado deverá ser entregue pela Consultora em até 3 dias 

úteis. 

Após a aprovação final, pela ETM, o arquivo ficará disponível para download no 

site da Revisão do Plano Diretor.  

✔ Consolidação do Relatório do Processo Participativo 

De forma a tornar público e acessível o entendimento como ocorreu a 

participação popular na Revisão do Plano Diretor de Sobral, propõe-se a realização do 

Relatório do Processo Participativo como um documento a parte que compreende 

todas as atividades realizadas com o intuito de fomentar o Planejamento Participativo.  
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Este deve compreender a compilação das principais informações e o registro de 

todos os eventos e contribuições da população desde o Fórum de Lançamento até as 

Audiências Públicas realizadas na Câmara Municipal de Sobral para apresentação dos 

projetos de Lei.  

Sua consolidação ficará a cargo da Consultora que deverá apresentar em até 

15 dias corridos a proposta à ETM que validará o conteúdo e a apresentação do arquivo 

ou solicitará alterações em até 2 dias úteis. Se apresentado, pela ETM, a necessidade 

de alterações, o arquivo ajustado deverá ser entregue pela Consultora em até 3 dias 

úteis. 

Após a aprovação final, pela ETM, o arquivo ficará disponível para download no 

site da Revisão do Plano Diretor.  

Produtos a serem entregues: 

✔ Produto 05: Plano Diretor Municipal Revisado e Consolidado 
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CRONOGRAMA PARA FINALIZAÇÃO 

Etapas Atividades Responsável 
jun/21 jul/21 ago/21 set/21 out/21 nov/21 dez/21 jan/22 fev/22 mar/22 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Retomada 

Fechamento do novo Cronograma e estruturação da equipe ETM                                                                                 

Plano de Retomada ETM                                                                                 

Reestruturação da Página Eletrônica Consultora                                                                                 

Revisão e atualização do Relatório do Processo Participativo - 
compreendendo as atividades antes da pandemia e o advento 

da pandemia 

Redação: Consultora         
Revisão: ETM 

                                                                                

Etapa 3 

Consolidação do Produto 3 - Plano de Ação (versão preliminar) 
- detalhamento técnico e detalhamento 'educativo' 

Detalhamento Técnico: ETM  
Detalhamento Educativo: 

Consultora 
                                                                                

Reunião Institucional (ETM + ETM compl. + Equipe de 
integração institucional) – Previsão: 2/9 

ETM/Consultora                                                                                 

Webinar de Relançamento do PDS – Previsão: 9/9 ETM/Consultora                                                                                 

Reuniões setoriais (segmentos específicos) – Previsão: 15/9, 
16/9, 22/9, 23/9, 29/9 

ETM/Consultora                                                                                 

Audiência Pública 2 – Previsão: 5/10 ETM/Consultora                                                                                 

Produto 3 - Plano de Ação (versão consolidada) 
Redação: Consultora         

Revisão: ETM 
                                                                                

Etapa 4 

Produto 4 - Minutas dos Projetos de Lei (versão preliminar) Ver cronograma detalhado                                                                                 

Consultas Públicas ETM/Consultora                                                                                 

Produto 4 - Minutas dos Projetos de Lei (versão consolidada) 
Redação: Consultora         

Revisão: ETM 
                                                                                

Envio PGM + Protocolo Câmara ETM                                                                                 

Audiências Públicas - Câmara Municipal Câmara/ETM/Consultora                                                                                 

Etapa 5 

Consolidação do Relatório do Processo Participativo -
compreendendo o processo completo 

Redação: Consultora         
Revisão: ETM 

                                                                                

Sumário Executivo 
Redação: Consultora         

Revisão: ETM 
                                                                                

Produto 5 - Plano Diretor Revisado Consolidado - produtos em 
arquivo único e compilação de dados abertos 

Redação: Consultora         
Revisão: ETM 

                                                                                

Tabela 6 – Cronograma das etapas e atividades faltantes para a revisão do Plano Diretor. Fonte: PMS/GreenBrazil, 2021.
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ESTRATÉGIAS DE COMUNICAÇÃO   

As Estratégias de Comunicação presentes neste documento fazem parte do 

Plano de Retomada, substituindo, portanto, as estratégias das Etapas 03, 04 e 05 do 

Plano de Comunicação anteriormente entregue junto ao Plano Executivo de Trabalho.  

O presente produto norteará as ações de comunicação durante a retomada e a 

continuidade da Revisão do PDS, proporcionando suporte para uma correta 

compreensão de seus objetivos, fornecendo ampla divulgação, transparência e 

participação popular entre os diversos públicos envolvidos por meio da definição 

adequada de ferramentas e veículos de comunicação para divulgação, além de criar 

novos meios para a contribuição popular plena e democrática.  

Assim, este se justifica pela necessidade de gerar entendimento em torno da 

campanha de retomada e continuidade das demais etapas, agregando opiniões e a 

participação efetiva de todos os públicos envolvidos.  

Por tratar-se de um fator determinante para qualidade do processo e do 

resultado da revisão do Plano Diretor, a comunicação é um ponto de ligação entre 

órgãos públicos envolvidos e a sociedade civil e deverá ser considerado, também, a 

mobilização desses públicos fazendo com o que se propicie a participação e 

engajamento.  

Considerando que a abrangência da revisão do PDS é o território do Município, 

assim, pretende-se alcançar de forma representativa os diferentes segmentos da 

sociedade por meio de estratégias metodológicas que respeitem a situação de 

distanciamento social a que estamos submetidos.  

Visto, ainda, que houve um considerável avanço tecnológico e adesão massiva 

aos meios de comunicação virtuais durante este período de pandemia da COVID-19, 

para essas últimas etapas do Plano, além dos meios de comunicação tradicionais como 

e-mails, sites, programas de rádio e impressos, serão utilizadas redes sociais mais 

populares, como Instagram e Whatsapp, para disseminar informações e mobilizar a 

população acerca de datas de reuniões e audiências e outras formas de contribuição. 
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 A utilização da Linguagem Simples será a estratégia principal para que seja 

gerada atratividade, interação e entendimento. A ideia é que se utilize de figuras, 

infográficos e conteúdos audiovisuais direcionados para públicos-alvo diversificados 

em busca de gerar uma aproximação entre a população e a Equipe Técnica Municipal, 

diminuindo as barreiras que a temática do conteúdo técnico do planejamento urbano 

possa apresentar.  

Podem ser utilizadas práticas complementares interativas, como:  

● ações educacionais por meio de Webinar e Lives (promovidos pelo Youtube 

da SEUMA para gerar mais interações);  

● participação em aulas virtuais de escolas e universidades; e  

● reuniões virtuais com segmentos específicos e organizações da sociedade. 

As principais ações de comunicação do Plano de Retomada, são: 

1. Validar o mailing de público-alvo em geral, imprensa e públicos estratégicos 

a receberem conteúdo de divulgação: essa ação requer a atualização de 

dados com mailing e telefone de contatos de pessoas chave, assessores de 

imprensa, instituições e veículos de comunicação que possuem contratos ou 

parcerias com a Prefeitura de Sobral, sob responsabilidade da ETM em 

conjunto com a Assessoria de Comunicação da Consultora. 

2. Reativação do site da Revisão do Plano Diretor, sob responsabilidade da 

consultora, tendo sua estruturação e conteúdo conduzido pela ETM; 

3. Criação de conteúdo para as redes sociais da SEUMA e da Prefeitura de 

Sobral: Instagram (feed e stories); Facebook (feed); Whatsapp (card e 

legenda). Visto que as redes sociais têm um bom alcance por conta de sua 

acessibilidade e proposta visual, a consultora deverá disponibilizar 

conteúdos semanais (material com legendas) para utilização nas redes 

sociais oficiais da Secretaria e da Prefeitura; 

4. Produção de Cartilha de Retomada: produção de forma física (impressa) e 

virtual de uma cartilha explicando como será o novo cronograma com datas 

das reuniões, temas e audiência pública e formas de contribuição, explicar 
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novamente o que é o Plano Diretor, a importância de todos participarem e 

as etapas concluídas e faltantes; 

5. Produção de Cartilhas Educativas: produção de forma física (impressa) e 

virtual de cartilhas relacionadas ao conteúdo dos produtos em processo de 

aprovação para que as informações do seu conteúdo sejam repassadas de 

forma fácil e acessível 

6. Criação de um contato de Whatsapp a ser gerido pela ETM e que deverá ser 

amplamente divulgado para auxiliar na transmissão de conteúdo, 

informações e tira-dúvidas; e  

7. Entrevistas em rádios: visto que a rádio é um canal acessível de grande 

alcance, principalmente nos distritos, esse canal será utilizado para divulgar 

as ações da revisão e estimular a participação nas atividades públicas; 

Poderão, ainda, ser elaboradas ações com segmentação direcionada de acordo 

com o público-alvo de perfil pré-estabelecido, como idade, sexo, renda, área territorial 

para definição do veículo, linguagem e forma de abordagem. 

Com isso em vista, os principais meios de comunicação em massa a serem 

utilizados: 

Escrito (Impresso):   

• Cartilhas Educativas; 

• Folder para Audiência Pública. 

Sonoro:   

• Rádios Locais. 

Multimídia:   

• Formulários On-line (Google Forms);  

• Convites Digitais;  

• Lista de e-mails e telefones;  

• Redes sociais: Instagram e Whatsapp;  
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• Site oficial da revisão do Plano Diretor de Sobral; e 

• Cartilhas Digitais com Infográficos;  

• E-mail Marketing; e 

• Webinar e Lives. 

A Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente - SEUMA dispõe de uma 

assessoria de comunicação que será responsável pela continuidade da execução 

prática do Plano de Comunicação do PDS. Caberá ainda à SEUMA, o gerenciamento 

do conteúdo (que poderá ser fornecido tanto pela Consultora quanto pela Prefeitura) 

no site e Instagram e a implementação das demais formas de divulgação.  

A Consultora dispõe em sua equipe de um assessor de comunicação local para 

atuar juntamente com a Prefeitura Municipal de Sobral na promoção e divulgação do 

plano e ainda de equipe de comunicação visual interna responsável pela criação de 

artes relacionadas às atividades, pelo site e demais recursos gráficos de comunicação.  

ESTRATÉGIAS MOBILIZAÇÃO SOCIAL E PROCESSO 

PARTICIPATIVO 

Conforme descrito no Plano Executivo de Trabalho: o plano de mobilização 

social tem o intuito de fomentar a participação da população para alimentar o processo 

de construção do diagnóstico e das diretrizes e propostas, além de divulgação de todas 

as informações necessárias e coletar as percepções de todos os envolvidos. A sinergia 

desse processo visa garantir o sucesso e a sustentabilidade adequados ao futuro da 

sede e distritos.   

Assim, para que se viabilize o processo de Participação Popular na retomada da 

revisão do Plano Diretor, é necessário que haja inicialmente um grande esforço para 

Mobilização Social, principalmente após tanto tempo de paralisação.  

A proposta é que a mobilização social continue sendo um trabalho coletivo 

capitaneado pela ETM, com apoio direto da empresa Consultora e fortalecido por 
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outros atores, como os agentes mobilizadores que foram identificados no início dos 

trabalhos de revisão do PDS.   

Relevante, ainda, destacar o papel fundamental dos elementos visuais de 

comunicação e divulgação nas ações de Mobilização Social, anteriormente 

mencionados, devendo ser criativos e atrativos para motivar a participação da 

população. Eles são importantes instrumentos para viabilizar a mobilização social, 

dentre os quais destacam-se: redes sociais, rádios locais, convites digitais e lista de e-

mails.  

De modo geral, as atividades de mobilização social devem seguir o que já foi 

definido no Plano Executivo de Trabalho, tendo sido acrescidas algumas estratégias 

consideradas imprescindíveis para um melhor resultado do trabalho de mobilização, 

são elas:  

● Maior envolvimento do Conselho Municipal do Plano Diretor (CMPD) no 

acompanhamento dos trabalhos, onde seus membros também podem exercer o papel 

de mobilizadores sociais; 

● Ampliação da participação no trabalho de mobilização para outros 

conselhos afins, como Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente (COMDEMA), 

Conselho Municipal de Habitação de Interesse Social (CMHIS) e Conselho Municipal 

dos Direitos da Pessoa com Deficiência de Sobral (CMDPDS). A intenção é 

proporcionar uma participação multidisciplinar, com o objetivo de atingir um público 

bem diversificado para a construção do novo plano diretor; 

● Fortalecimento da Equipe de Multiplicadores, por meio da realização de 

reuniões e capacitações para o novo formato de processo participativo proposto e para 

definição da forma de atuação de cada um deles na mobilização social e na divulgação 

dos trabalhos; 

● Convocação da sociedade civil organizada (moradores dos bairros da 

sede, dos distritos, comerciantes e setor privado em geral) para que, caso haja 

interesse, participem da mobilização social; e 
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● Redefinição das atribuições do Articulador Social local, em função das 

limitações impostas pela pandemia. Sugere-se, como atividade, o levantamento das 

reuniões on-line de conselhos, instituições e entidades que estejam acontecendo 

periodicamente, para que sejam utilizadas como espaço de divulgação e mobilização 

para a revisão do PDS. 

A revisão do Plano Diretor de Sobral foi construída, desde o início, da forma 

mais participativa possível. Contudo, devido às limitações impostas pela Pandemia, 

não será possível retomar as atividades com o mesmo formato de participação 

proposto inicialmente para a revisão do Plano. Desta forma, foram desenhadas 

estratégias para adaptação do modelo inicialmente proposto à realidade atual. 

Para que o processo ainda tenha grande alcance no município, serão buscadas 

essas duas linhas de atuação:  

● Participação Presencial: realização da Audiência Pública 2 (caso seja 

possível); e 

● Participação Virtual: consultas públicas por meios digitais (site e redes 

sociais) com aplicação de questionários online e realização das Reuniões 

Setoriais. 

PARTICIPAÇÃO PRESENCIAL  

A realização de audiências públicas presenciais é uma das formas mais eficazes 

de participação, pois possibilita uma ampla interação entre a equipe responsável pela 

revisão do Plano e a população da cidade. No entanto, esta modalidade de participação 

teve que ser restrita em função da pandemia da COVID-19. 

Considerando que ainda serão realizadas a Audiência Pública 2, que visa 

apresentar o conteúdo das Diretrizes e Propostas do Plano à população participante, 

acreditamos que esta audiência pública deve acontecer de forma presencial (a 

depender das medidas sanitárias de enfrentamento à pandemia que estarão em vigor) 

e com transmissão ao vivo na Sede, devendo a viabilidade de realização nos distritos 

de maior impacto em relação aos Projetos Estruturantes ser estudado no período.  
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Para que seja viável, sugerimos que: 

● As audiências devem ocorrer, preferencialmente, no mesmo local que 

aconteceram as Oficinas de Leituras Comunitárias, em quadras de escolas 

municipais/estaduais em áreas cobertas, com apoio dos articuladores 

sociais e diretores e com o apoio de material das próprias escolas; 

● Os encontros devem seguir todos os protocolos de segurança, com 

distanciamento social e respeitando o limite de participantes, conforme 

determinação de autoridades competentes; 

● No momento da audiência pública, os participantes recebem folders 

contendo a programação e um breve resumo do conteúdo a ser 

apresentado. Além disto, o conteúdo das apresentações deverá estar 

disponível para população em forma de consulta pública no site 5 dias antes 

do evento. 

PARTICIPAÇÃO VIRTUAL 

A comunicação virtual será o grande instrumento de participação social na 

retomada do plano, considerando que esse formato não presencial é o modelo ideal 

para o momento, pois garante o distanciamento social dos participantes. Atualmente, 

grande parte da população de Sobral tem acesso à internet, o que amplia as 

possibilidades de participação na construção do plano. A participação virtual se dará 

por meio de: Consultas públicas (site e redes sociais), questionários e Reuniões 

Setoriais. 

Consultas públicas por Meios Digitais: Site e Redes Sociais  

O site do Plano Diretor é a principal meio de divulgação das ações do plano, 

bem como se destina ao armazenamento de dados e informações sobre o trabalho. É 

no site que estará disponível a Consulta Pública Virtual, uma aba para participação 

direta da população, que poderá fazer questionamentos, críticas e dar sugestões, e ter 

acesso aos produtos em suas versões preliminares para contribuição e fechamento da 

versão consolidada após a realização da audiência pública.  
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Além de site, outras redes sociais e mídias online, como Instagram, Whatsapp e 

e-mail, serão utilizadas como ferramentas para divulgação de ideias, mobilizações e 

também um canal de participação espontânea onde a população possa opinar, sugerir, 

criticar e contribuir. Todo o resultado deste tipo de participação será analisado ETM e 

Consultora para que possam ser incorporados ao Plano ou, caso não sejam 

pertinentes, que seja dado um retorno justificativo ao colaborador.  

Aplicação de Questionários  

Buscando garantir grande abrangência da participação popular na elaboração 

do Plano, propõe-se, para aqueles que não conseguirão comparecer aos eventos 

públicos, uma outra alternativa: a aplicação de questionários online.    

Neste formato de participação, os articuladores sociais e os agentes 

multiplicadores estimulariam a aplicação de questionários temáticos, para que se possa 

obter contribuições efetivas da população nas etapas 3 e 4, especialmente com 

perguntas sobre os projetos e propostas descritos na fase do Plano de Ação e 

Propostas e sobre o conteúdo das minutas de lei que serão encaminhadas à Câmara 

Municipal. 

Reuniões Setoriais Virtuais 

Para apresentação e validação do Plano de Ação e Propostas serão realizadas 

as reuniões setoriais envolvendo setores específicos da sociedade, como apresentado 

na descrição da Etapa 3. As mesmas deverão acontecer de forma virtual, por meio de 

plataformas destinadas a esse fim (google meet, zoom, dentre outras).   

Serão enviados convites virtuais às instituições propostas com informações para 

inscrição no evento, bem como será divulgado para o público afim, onde serão 

posteriormente encaminhados por e-mail o link das reuniões para aqueles inscritos que 

se enquadrem dentro da temática proposta para a reunião.  

RELATÓRIO DO PROCESSO PARTICIPATIVO  

Considerando a necessidade de transparência da gestão pública, será 

confeccionado um produto específico que tem como objetivo explicitar o resultado do 
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Processo Participativo proposto, trazendo os registros e informações sobre os eventos 

ocorridos e as contribuições dispostas pela população para a Revisão do Plano Diretor.  

Com este produto se espera dar um retorno para a população sobre a sua 

participação e contribuir para que o envolvimento da sociedade na gestão democrática 

do desenvolvimento urbano do Município, bem como o monitoramento da implantação 

do Plano Diretor, se fortaleça e se efetive nos próximos 10 anos de vigência deste novo 

Plano.  

 

 


