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1 – APRESENTAÇÃO 

 

O processo de revisão do Plano Diretor do município de Sobral – CE tem como 

pressuposto a participação da população e da sociedade como um todo, em 

seus diversos segmentos da comunidade e diferentes localidades possíveis de 

participação pública. 

Segundo o Estatuto da Cidade, Lei aprovada em 2001, o Plano Diretor é 

estabelecido como um instrumento obrigatório para política urbana em 

municípios com mais de vinte mil habitantes, que compõem as regiões 

metropolitanas ou que fazem parte de áreas de interesse turístico e em áreas 

de influência de empreendimentos ou atividades que possam gerar impacto 

ambiental, tanto regional quanto nacionalmente.  

A participação da sociedade é requisito obrigatório para a elaboração dos 

planos diretores através de processos deliberativos e a aprovação do plano, 

inclusive no acompanhamento da sua implantação. O processo participativo 

então constitui então ferramenta essencial para que haja discussão e a 

exposição explícita de informações fornecidas por todos os habitantes da 

cidade, dos distritos e localidades, havendo assim transparência na elaboração 

do plano e contribuindo para futuros acordos para possíveis diretrizes ou 

ações. 

A Resolução nº 25 de 18 de março de 2005 estabelece procedimentos mínimos 

para a elaboração de planos ou de revisão de planos diretores. 

Pode-se resumir os principais pontos da seguinte forma: 

• O processo participativo de elaboração do plano diretor a promoção das 

ações de sensibilização, mobilização e capacitação, devem ser voltadas, 

preferencialmente, para as lideranças comunitárias, movimentos sociais, 

profissionais especializados, entre outros atores sociais; 

• realização dos debates por segmentos sociais, por temas e por divisões 

territoriais, tais como bairros, distritos, setores entre outros; 

• garantia da alternância dos locais de discussão; 



 
 
 
 
 

8 

 

• ampla comunicação pública, em linguagem acessível, através dos meios de 

comunicação social de massa disponíveis; 

• garantir a presença de todos os cidadãos e cidadãs, independente de 

comprovação de residência ou qualquer outra condição, que assinarão lista 

de presença. 

Desse modo entende-se que o processo de revisão do Plano Diretor é um 

processo de continuidade do passado, e não que nasce pronto para ser 

implementado. As alterações ou propostas nascem da interação e 

compreensão das novas necessidades da sociedade, que representadas por 

moradores, articuladores e conselhos de diversas temáticas contribui 

diretamente, sugerindo propostas e avaliando as estruturas de implementação 

e controle do planejamento. 

Com a intenção de garantir mais transparência e interação com os habitantes 

de Sobral durante o processo de planejamento urbano foi criado o site com 

informações sobre a revisão do Plano Diretor, além da exibição dos próximos 

passos e exposição de fotos dos eventos que já ocorreram. O endereço 

eletrônico www.revisaopdsobral.com.br serve como canal de troca entre a 

SEUMA, a equipe consultora e a população da cidade e distritos. 

A seguir serão apresentados de forma mais detalhada os resultados das 

estratégias de mobilização desenvolvidas em Sobral. 
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2 - REUNIÕES TÉCNICAS COM A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 

 

As reuniões técnicas constituem parte importante no processo de revisão do 

plano diretor, pois nelas ocorre um melhor entendimento sobre o contexto das 

deficiências estruturais e deficiências do sistema de planejamento da cidade. 

Vale destacar que para um diagnóstico mais elaborado estas reuniões devem 

ocorrer não somente nesta etapa, mas também durante todo o processo.  

No âmbito da revisão do PDS, foi realizada uma Capacitação prévia às 

Oficinas de Leituras Comunitárias, no dia 08/01/20, no auditório da Prefeitura 

de Sobral. Durante a capacitação, a equipe social apresentou a metodologia a 

ser aplicada nas Oficinas de Leituras Comunitárias dos Distritos para as equipes 

técnicas municipal e da empresa GreenBrazil. Ao final da capacitação foi 

realizado treinamento para consolidação da proposta metodológica. Na ocasião 

também foram distribuídas as camisetas do plano aos técnicos que conduziriam 

as oficinas. 

  

Foto 1. Reunião Capacitação das Oficinas. 
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Foto 2. Reunião Capacitação das Oficinas. 

 

No dia 21 de janeiro de 2020, foi realizada uma reunião entre a equipe social do 

plano, a prefeitura de sobral e técnicos da empresa GreenBrazil para redefinir 

a proposta metodológica a ser aplicada nas oficinas dos bairros da sede, 

tendo em vista a necessidade de adequação, pois o público da sede possui perfil 

diverso, além de ser em maior número.  

Em 23/01/20, aconteceu a primeira reunião temática para se discutir a revisão 

do Código de Obras e Posturas de Sobral. Promovida pela SEUMA, a 

Secretária Marília fez a fala de abertura dando boas vindas e destacando a 

importância de se discutir o tema. Carolina Rocha, da empresa GreenBrazil, 

falou sobre o processo de revisão do Plano Diretor de Sobral. Os técnicos Elaine 

e Alex (SEUMA) fizeram uma apresentação do atual código e destacaram os 

principais pontos a serem revisados.  
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Foto 3. Reunião Código de Obras e Posturas. 

 

Foto 4. Reunião Código de Obras e Posturas. 
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3 - SITE DA REVISÃO DO PLANO DIRETOR 

 

 

Foto 5. Site para divulgação de eventos e oficinas. 

 

 

Foto 6. Divulgação das Oficinas de Leitura realizadas. 
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4 - OFICINAS DE LEITURA COMUNITÁRIA - DISTRITOS 

 

As oficinas foram divulgadas pela equipe da SEUMA no Instagram e no 

Facebook da prefeitura, além de serem divulgadas no WhatsApp pelos 

articuladores de cada local. 

Os eventos nos distritos ocorreram na semana de 09/01/2020 a 18/01/2020, 

sempre a partir das 17hs, com exceção da oficina em Rafael Arruda, que 

devido a um contratempo ocorreu no dia 30/01/2020. 

 

4.1. Metodologia  

 

Para as oficinas de leitura comunitária foi proposta uma dinâmica que incluiu 

três momentos: 

• Capacitação sobre os principais temas abordados no Plano Diretor; 

• Leitura da realidade atual do bairro / distrito / cidade; e  

• Contribuições para as Diretrizes e Propostas. 

Tendo em vista o objetivo de aproximar e incluir esses públicos no processo de 

revisão do Plano diretor, a metodologia adotada para as oficinas de leitura 

comunitária se norteia sob as seguintes diretrizes: 

• 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 todo. 

• Participação da equipe formada por representantes da Prefeitura, 

consultores técnicos, sociais e multiplicadores de forma articulada, como 
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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). 

• Organização do grupo maior em grupos temáticos menores de forma a 

melhor organizar os debates e 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. 

• 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 implantação do Plano no município, exercendo sua cidadania 

participativa.  

• Sempre que possível, os espaços serão organizados em círculos para 

facilitar essa integração. 

• Considerando as necessidades específicas dos diferentes públicos deste 

trabalho e as diretrizes e objetivos acima expostos, foram planejados dois 

modelos de programação das oficinas, um direcionado para os Distritos e 

outro para os Bairros da sede.  

 

4.2. Programação  

 

1. Acolhimento e Credenciamento – 20 min (inicia antes do horário marcado) 

Os participantes são recepcionados pela equipe para fazer o credenciamento, 

onde assinam a lista de presença e fornecem seus dados pessoais (nome, 

endereço, telefone, e-mail, instituição – se houver) e recebem o crachá.  
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No espaço da reunião é exibido um vídeo com imagens dos bairros daquele 

encontro, despertando o interesse e o sentimento de pertencimento dos 

moradores ao reconhecerem os locais. 

RECURSOS: Lista de presença, mesas e cadeiras, etiquetas para crachá, 

vídeo personalizado para cada oficina. 

 

2. Abertura – 10 min - Prefeitura 

Abertura da oficina com a fala da Prefeitura iniciando as atividades, 

apresentando a equipe presente e falando de maneira geral sobre o que é a 

oficina e quais os objetivos do encontro. 

 

3. Dinâmica de Apresentação – 10 min – Consultor social 

Como um aquecimento para os debates e para que a equipe possa ter um 

diagnóstico inicial do perfil dos participantes do grupo, é feita uma dinâmica 

simples de apresentação de todos os presentes: Qual o seu nome, localidade 

onde mora e, com uma palavra, o que você mais gosta da sua 

comunidade? 

Para uma melhor gestão do tempo e efetividade da metodologia, essa atividade 

é feita neste momento com o grupo todo nas oficinas que tiverem até 30 

participantes, em média. Se tiverem mais pessoas, a apresentação é feita 

após a divisão em grupos de trabalho. 

RECURSOS: Para melhor condução dos trabalhos de grupo, é necessária uma 

caixa de som com microfone. 

4. Apresentação sobre o Plano Diretor – 15 min - Consultor técnico 

Apresentação sobre o PDS com o objetivo de capacitar o público, usando 

linguagem e recursos didáticos apropriados e acessíveis, para que este se 

sinta empoderado a respeito do tema e confiante para fazer suas contribuições, 

bem como levar esse conhecimento para aplicar no seu dia a dia. 
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RECURSOS: Computador, projetor e apresentação em slides com o conteúdo 

dos pontos mais importantes, em linguagem didática e acessível, incluindo um 

slide personalizado para cada oficina, com o mapa do distrito. 

 

5. Apresentação das dinâmicas e organização dos grupos - 10 min - 

Consultor social 

Os participantes são convidados a se organizar em grupos temáticos, de 

acordo com seus interesses:  

• Grupo verde: Meio Ambiente, áreas verdes e espaços de lazer 

• Grupo azul: Serviços Públicos e Transportes 

• Grupo amarelo: Moradia e Trabalho 

Após a organização espontânea, o facilitador deve avaliar se precisa ser feito 

algum remanejamento para que haja equilíbrio entre os grupos. 

Em cada grupo deve ter uma pessoa da equipe (Prefeitura ou Consultoria) e 

um multiplicador local. Eles são facilitadores do debate, estimulando com 

perguntas e ajudando a registrar os resultados sempre que necessário. 

 

6. Leitura do Mapa local - 10 min - Multiplicador local 

O grupo é convidado pelo multiplicador local a fazer uma leitura rápida do 

mapa, para que os participantes identifiquem os principais pontos de 

referência, o local onde estão localizados, onde moram, etc. Saber navegar por 

esse mapa é importante para as próximas atividades. 

RECURSOS: mesas, mapa A0, papel A4, canetinhas/giz de cera, canetas e 

post-its. 

 

7. Como é a cidade que temos hoje? - 30 min 
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Os grupos são em seguida convidados pensar sobre as perguntas norteadoras 

que ajudarão a responder à questão central: Como é o distrito que temos hoje? 

E equipe deve auxiliar no debate fazendo perguntas aos participantes, 

gerenciando o tempo, estimulando a participação de todos do grupo e ajudando 

a elaborar as respostas para cada uma das perguntas, que devem ser escritas 

num papel e apresentadas para o grupo todo ao final da dinâmica. 

RECURSOS: Slide com as orientações da dinâmica, placas com as perguntas, 

papel e caneta para escrever as respostas. 

As perguntas norteadoras foram elaboradas pela equipe técnica (Greenbrazil 

e Prefeitura), considerando as informações mais importantes a serem 

coletadas junto à população dos distritos para complementar o Diagnóstico e 

Caracterização do Plano Diretor. Por serem norteadoras elas foram pensadas 

como ponto de partida para as reflexões com o grupo, sendo de fundamental 

importância a participação dos moderadores para aprofundar nos temas 

técnicos afeitos ao Plano Diretor de forma abrangente, mas sem fugir do que é 

mais importante para cada Distrito. As perguntas são apresentadas a seguir 

por temas. 

Meio Ambiente, Áreas Verdes e Espaços de Lazer: 

• Quais os Rios/Lagoas/Açudes/Riachos mais importantes do seu Distrito? 

Você usa esses lugares? Para quê? Caso não, por quê? 

• Existem áreas que alagam alguns meses do ano? Onde ficam? 

• Onde estão áreas de lazer na cidade? São suficientes? 

• Existem áreas que são pouco aproveitadas? Com pouco uso ou que você 

gostaria que fosse transformado em alguma área de lazer? 

• Onde seu Distrito poderia ter mais árvores? 

Serviços Públicos e Transportes: 

• Para onde e como você se desloca, para: trabalhar/estudar; ir ao médico; 

passear; ir ao banco e comércio? O tipo de transporte é frequente e seguro? 

• Qual a situação das estradas e calçadas de seu Distrito?  
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• Existe algum lugar no Distrito que precisa de iluminação pública? 

• Em seu Distrito tem rede de água e esgoto? Abrange quais áreas? Existem 

áreas com esgoto a céu aberto? Onde? 

• Quantas vezes o carro do lixo passa? Existem pontos onde o lixo fica 

acumulado muito tempo? Tem coleta seletiva? 

Moradia e Trabalho: 

• Com o que você trabalha? É no seu Distrito ou fora dele? 

• Que tipo de oportunidades você acredita que sua cidade / bairro poderia ter 

para gerar emprego e renda? 

• No seu Distrito tem casas de taipas ou áreas de risco?  

• Existem áreas mais valorizadas (casas e terrenos mais caros) que outras? 

Quais? 

• Onde estão sendo construídos novas casas e comércios? 

 

8. Como é a cidade que queremos amanhã? - 10 min 

Na sequência os grupos serão convidados a construir suas propostas para 

ajudar a definir a visão de futuro de Sobral: Como é a cidade que queremos 

amanhã? 

Os participantes devem, sempre que possível, responder essa pergunta sob 

duas perspectivas distintas:  

• O que a Prefeitura pode fazer? 

• O que a comunidade pode fazer? 

As respostas devem ser anotadas e para compor o “mural” da oficina, já em 

ordem de priorização acordada pelo grupo. A equipe deve auxiliar no debate 

fazendo perguntas aos participantes, gerenciando o tempo, estimulando a 

participação de todos do grupo e ajudando a elaborar e priorizar as respostas. 

 

9. Conclusão - 35 min - Consultor social 
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Para fechar a oficina, cada grupo é convidado a apresentar as respostas 

elaboradas em conjunto sobre seu tema específico para o grupo todo, de forma 

a compartilhar o conhecimento, aprofundar as reflexões feitas e validar as 

propostas apresentadas. Primeiro os grupos apresentam as respostas sobre o 

distrito hoje e, em seguida, as propostas para o futuro. Cada grupo tem 10 

minutos para sua fala. 

Ao final, o facilitador destaca alguns pontos que chamaram mais atenção e 

passa a palavra para a Prefeitura, que agradece a participação de todos e 

convida para o lanche. 

 

10. Lanche e confraternização - 30 min 

Após as palavras de conclusão os participantes têm a oportunidade de 

confraternizar, circulando livremente para conversar enquanto fazem um 

lanche. Esse momento pode ser valioso para identificação de novos 

multiplicadores potenciais para o PDS. 

 

DURAÇÃO TOTAL DA OFICINA: 3 horas / 1h de socialização e 2h de 

atividades de trabalho 
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4.3. Relatório das Oficinas de Leitura Comunitária – Distritos 

 

1. Bilheira 

 

DISTRITO:  Bilheira PARTICIPANTES: 40 

DATA: 09/01/2020 HORA: 17hs 

LOCAL: Escola Marcos Ferreira Portela 

EQUIPE: 

Social: Lívia Rosas 
Técnico: Mariana Furlani e Camila Cirino 
Prefeitura: Úrsula, Andrinne e Erandir 
Multiplicador local: Vanda 

 

1. Acolhimento e Credenciamento 

Iniciou com 20 minutos de atraso. Pela boa quantidade de participantes, foram 

necessárias 3 pessoas da equipe auxiliando no credenciamento. Foi importante ter 

uma pessoa na mesa de credenciamento depois de iniciada a oficina, pois ela foi 

chamando as pessoas que chegaram mais tarde para se credenciar. Ainda assim, 

membros da equipe relataram que estiveram presentes mais do que as 40 pessoas 

que deram seus nomes na lista de presença. 

Observamos a importância de adaptar a lista, colocando um campo de “assinatura” 

e retirando o campo de “cargo”. 

O vídeo foi bem recebido pela população que ficou fazendo comentários sobre as 

imagens, tanto dos locais como das pessoas filmadas. Cumpriu bem o objetivo de 

despertar na comunidade o sentimento de pertencimento. 

2. Abertura 

Feita pela Úrsula, representando a Prefeitura de Sobral. Só precisou de 3 minutos. 

3. Dinâmica de Apresentação 

Durou cerca de 10 minutos e foi conduzida também pela Úrsula, com bastante 

desenvoltura. Os moradores não se sentiram confortáveis para falar no microfone, 

apesar de que este era necessário no momento, por causa da chuva. Falaram sem 

microfone e a facilitadora repetia para todos ouvirem. A pergunta feita foi “qual o 

local de Bilheira você mais gosta? ”. Os mais citados pela população foram: a 

escola, o posto de saúde, a igreja e suas próprias residências. Muitos falaram que 

tudo em Bilheira os faz se sentirem em casa. 

4. Apresentação sobre o Plano Diretor 

Feita pela Mariana, também não precisou dos 15 minutos, mas apenas 10. Foi bem 

resumida, passando pelos conteúdos necessários sem se ater muito aos slides. 

5. Apresentação das dinâmicas e organização dos grupos 

Conduzida pela Lívia, durou cerca de 10 minutos. Foi feita uma explanação geral 

sobre as 3 etapas do trabalho de grupo e em seguida apresentados os 3 temas para 

que os participantes se escolhessem livremente de qual participar. A escolha 

espontânea dos grupos ficou relativamente equilibrada em termos de número de 
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pessoas, com o grupo azul ficando com um pouco mais de participantes que os 

outros dois. 

6. Leitura do Mapa local 

Durou cerca de 10 minutos nos grupos verde e amarelo e bem mais tempo no grupo 

azul. Como só havia um multiplicador local, quem conduziu a leitura dos mapas em 

cada grupo foram os moderadores da equipe, com a ajuda da Vanda. Foi de 

extrema importância a caminhada de reconhecimento do distrito que a equipe fez 

antes do início da oficina para auxiliar nesta etapa. Observamos que os moradores 

rapidamente se apropriaram do mapa e utilizaram como referência para todas as 

discussões seguintes. 

7. Como é a cidade que temos hoje? 

Os três grupos tiveram discussões produtivas, com a ajuda dos moderadores que 

participaram ativamente fazendo perguntas, ajudando a sintetizar as ideias, 

marcando pontos no mapa e escrevendo as respostas. Houve uma diferença 

significativa de tempo necessário para os grupos realizarem esta etapa. O grupo 

amarelo concluiu as 5 perguntas dentro dos 20 minutos e já iniciou a discussão da 

parte seguinte. Já o grupo verde precisou de cerca de 30 minutos e o grupo azul, 

que entrou em detalhamento maior na malha urbana, precisou de mais tempo. 

Diante da dinâmica de trabalho adotada pelos grupos, optamos por aumentar o 

tempo desta atividade para 30 minutos e reduzir o tempo da atividade seguinte para 

10, uma vez que muitas das propostas já estavam sendo discutidas nessa etapa de 

diagnóstico. 

8. Como é a cidade que queremos amanhã? 

Como já citado, durou apenas 10 minutos e nem todos os grupos seguiram as 4 

perguntas, mas todos produziram uma lista de propostas em ordem de prioridade. 

9. Apresentação das respostas dos grupos 

Os moradores se voluntariam para falar sem dificuldades nos grupos azul e verde. 

Os participantes do grupo amarelo e mostraram mais tímidos e apresentaram com a 

ajuda da Úrsula, que acompanhou as discussões do grupo. Todos ficaram dentro do 

tempo previsto e leram as respostas que estavam no papel, fazendo comentários. 

10. Lanche e confraternização 

Transcorreu bem, em quantidade e qualidade suficientes, elogiado pela população. 

11. Observações equipe social 

Optamos por mudar o local da reunião e fazer dentro da escola e não na quadra, 

pois o tempo estava chuvoso. De fato, choveu bastante no início da reunião e isso 

pode ter sido um dos fatores que contribuiu para o número de participantes não ter 

sido ainda maior. 

Antes da reunião a equipe foi acompanhada pela articuladora local caminhar para 

conhecer um pouco da sede do distrito e aproveitaram para reforçar a mobilização 

para a reunião. Notamos que isso deu um bom resultado no número de 

participantes. 
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De maneira geral, o grupo azul ficou com mais pessoas e com mais assuntos para 

tratar e foi o grupo que demorou mais tempo nas atividades. Já no grupo amarelo os 

participantes não se prolongaram muito nas discussões, por mais que o moderador 

fizesse perguntas e estimulasse o aprofundamento do debate. 

Nos grupos verde e azul foi fundamental a presença de dois membros da equipe, 

um mais focado nas perguntas para a comunidade e anotações no mapa e o outro 

escrevendo as respostas consolidando os principais pontos discutidos. 

 

 

 

Foto 7. Convite divulgado para a oficina no Distrito de Bilheira. 
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Foto 8. Credenciamento dos participantes da oficina de Bilheira. 

 

Foto 9. Apresentação da revisão do PDS aos participantes. 
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Foto 10. Roda de discussão sobre a leitura espacial do distrito. 

 

Foto 11. Participantes durante discussão das demandas de Bilheira.  
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Foto 12. Documento feito pelos moradores com demandas de Bilheira. 

 

 

Foto 13. Lista de presença do distrito de Bilheira. 
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Foto 14. Lista de presença do distrito de Bilheira. 

 

Foto 15. Lista de presença do distrito de Bilheira. 
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2. Aracatiaçu 

 

DISTRITO:  Aracatiaçu PARTICIPANTES: 16 

DATA: 09/01/2020 HORA: 17hs 

LOCAL: Salão Paroquial  

EQUIPE: 
Carolina Rocha, Rafael Morais, Raquel Morano, Hianna Isaías e 

Luciana Catunda 

 

1. Acolhimento e Credenciamento 

O credenciamento foi realizado como programado, os participantes expressaram 

felicidade ao ver as imagens do seu distrito, chegando a fazerem comentários 

positivos, fortalecendo do sentimento de pertencimento. Um morador levou uma 

bandeira do distrito de Aracatiaçu e deixou ela exposta durante a oficina. O 

Encontro iniciou as 17:15. 

2. Abertura 

A fala da Raquel Morano representante da prefeitura, foi objetiva e não ouve 

interrupções. 

3. Dinâmica de Apresentação 

Os moradores se apresentaram dentro do tempo previsto, porém 3 deles 

aproveitaram para tirar dúvidas em relação ao Plano Diretor, que foram respondidas 

na sequência, com a apresentação do plano diretor pela Carol. 

4. Apresentação sobre o Plano Diretor 

A apresentação do plano diretor ultrapassou o tempo estimado em 8 minutos, pois 

foi necessário um momento para aprofundar as discussões com Raquel e Carol 

tirando algumas dúvidas dos moradores. Elas explicaram a diferença entre o Plano 

Plurianual – PPA, reforçando as informações repassadas sobre a já existência de 

um plano diretor em Sobral e as etapas dessa revisão. 

5. Apresentação das dinâmicas e organização dos grupos 

O grupo foi dividido sem muitas interferências de realocação. Conduzimos 3 

pessoas para participar do grupo de Serviços Públicos e Transporte para equilibrar 

os participantes por equipe. 

6. Leitura do Mapa local 
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A leitura do mapa foi realizada pelos moderadores e estava presente apenas um 

multiplicador local (Lívia), no entanto, não houve dificuldade para realização da 

leitura. Em pouco tempo os moradores começaram a fazer intervenções no mapa, 

identificando questões que subsidiaram as respostas das perguntas norteadoras. 

Entretanto, essa atividade durou cerca de 21 minutos. 

7. Como é a cidade que temos hoje? 

Os moderadores tiveram um papel importante no engajamento participantes, 

lideraram e conseguiram extrair informações relevantes e qualificadas em relação 

aos temas propostos.  A atividade ultrapassou 5 minutos do tempo previsto. 

8. Como é a cidade que queremos amanhã? 

A atividade foi mais densa e demorou 30 minutos, ultrapassando 10 minutos do 

tempo determinado.  

9. Apresentação das respostas dos grupos 

Através de um acordo prévio com os participantes, fomos pontuais no tempo 

estimado para realização das apresentações. Todos respeitaram e apresentaram a 

atividade dentro do tempo dado para cada equipe, tendo tempo ainda para 

contribuições dos demais participantes, que foram apenas dois. 

Os temas em destaque foram: 

• Acessibilidade para pessoas com deficiência 

• Horários reduzidos para uso de transporte público  

• Passagem molhada  

• Falta de saneamento Básico  

• Revitalização de espaços públicos  

• Incentivo ao empreendedorismo local 

• Construção de equipamentos públicos  

• Reforma de estradas.  

10. Lanche e confraternização 

A secretária de Urbanismo e Meio Ambiente prestigiou a conclusão das atividades e 

fez uma fala de agradecimento pela participação da comunidade.  

11. Observações equipe social 

Observamos um bom potencial de engajamento da comunidade. Apesar da 

quantidade de participantes ser considerada pouca em relação à quantidade de 

moradores do distrito, houve qualidade na participação dos que estavam presentes. 

Os moradores estavam abertos ao diálogo fizeram elogios ao encontro. 
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Foto 16. Convite divulgado para a oficina no Distrito de Aracatiaçu. 

 

 

Foto 17. Apresentação Revisão do PDS aos participantes de Aracatiaçu. 
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Foto 18. Participantes durante discussão das demandas do distrito. 

 

 

 

 

Foto 19. Encerramento das atividades no distrito de Aracatiaçu.  
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Foto 20. Lista de presença do distrito de Aracatiaçu. 
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3. Taperuaba 

 

DISTRITO:  Taperuaba PARTICIPANTES: 18 

DATA: 09/01/2020 HORA: 17hs 

LOCAL: Espaço Cultural Maria Julia Teixeira 

EQUIPE: 
Social: Rose Pontes 
Técnico: Janaína, Sarah, Michel 
Prefeitura: Wellington 

 

1. Acolhimento e Credenciamento 

As pessoas iniciaram a chegada no local as 17:30 e foram sendo credenciadas. 

Transcorreu sem nenhum problema. O vídeo com imagens do distrito ficou sendo 

exibido, despertando o interesse e o sentimento de pertencimento dos moradores 

ao reconhecerem os locais de seu distrito. 

2. Abertura 

Abertura da oficina com a fala do Wellington representando a Prefeitura. Deu as 

boas-vindas, apresentou a equipe e falou de maneira geral sobre o que é a oficina e 

quais os objetivos do encontro. Iniciou com cerca de 1h de atraso, pois antes disso 

estava sendo feito um esforço final de mobilização para que mais moradores 

viessem participar. 

3. Dinâmica de Apresentação 

Foi feita como planejado, cada participante se apresentou, falou uma palavra que 

simbolize o distrito, e expressou suas expectativas. 

4. Apresentação sobre o Plano Diretor 

Feita pela Sarah, que usou uma linguagem bem acessível e foi objetiva. Pudemos 

abrir um tempo para checar o entendimento e dar mais algum esclarecimento sobre 

o tema. 

5. Apresentação das dinâmicas e organização dos grupos 

Transcorreu dentro do planejado. Por ter poucos participantes, a organização nos 

grupos foi rápida e simples, tendo ficado bem equilibrada a divisão entre eles. 

6. Leitura do Mapa local 

Demandou para esse grupo o dobro do tempo planejado (20 min). Despertou muito 

interesse dos participantes. 

7. Como é a cidade que temos hoje? 

Observamos o envolvimento de todos e a presença da equipe técnica nos grupos foi 

fundamental para auxiliar a sistematizar as informações levantadas. Também aqui o 

tempo utilizado foi o dobro previsto (40 min). 

8. Como é a cidade que queremos amanhã? 
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Também foi bastante produtivo. Como neste momento os grupos já estavam mais 

aquecidos, o tempo previsto foi suficiente (20 min). 

9. Apresentação das respostas dos grupos 

Neste momento os apresentadores colocaram mais detalhadamente as informações 

e até falaram ideias que não estavam escritas.  Por este motivo, gravamos as falas 

em áudio para maior aproveitamento do momento pela equipe técnica 

posteriormente. 

10. Lanche e confraternização 

Transcorreu como planejado, com a população demonstrando que gostou do lanche 

e da oficina como um todo. 

11. Observações equipe social 

Observamos que duas pessoas que haviam falado no início que iriam embora cedo 

acabaram ficando até o final e reconheceram a importância da reunião e da 

presença delas. 

Quanto aos aspetos técnicos discutidos, ficou evidente a importância para a 

comunidade da conclusão das obras inacabadas, sobretudo as de saneamento. De 

acordo com os relatos ouvidos, essas obras inacabadas estão trazendo muitos 

problemas.  

A participação da população foi pouca, apenas 7 moradores do distrito. Contudo os 

que estavam presentes se engajaram bem nas atividades. 

 

 

Foto 21. Convite divulgado para a oficina no Distrito de Taperuaba. 
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Foto 22. Participantes durante discussão das demandas de Taperuaba. 

 

Foto 23. Participantes durante discussão das demandas de Taperuaba. 
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Foto 24. Participantes durante discussão das demandas de Taperuaba. 

 

Foto 25. Encerramento das atividades no distrito de Taperuaba. 
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Foto 26. Lista de presença do distrito de Taperuaba. 

 

Foto 27. Lista de presença do distrito de Taperuaba. 
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4. Bonfim 

 

DISTRITO:  Bonfim PARTICIPANTES: 25 

DATA: 10/01/2020 HORA: 17hs 

LOCAL: Escola / Salão Paroquial 

EQUIPE: 

Social: Lívia Rosas 

Técnico: Mariana Furlani e Camila Cirino 

Prefeitura: Úrsula Nóbrega, Andrinne Araújo 

 

1. Acolhimento e Credenciamento 

Iniciou com cerca de 1h30 de atraso, pois além de os participantes terem chegado 

mais tarde, houve um problema na comunicação com o funcionário da escola que 

afirmou não ter sido informado da reunião e que esta não poderia ser feita no local 

sem a autorização do diretor. A equipe e a mobilizadora local, Natalia, encontraram 

um novo espaço que pudesse nos atender e a reunião foi transferida para o Salão 

Paroquial, em frente à praça. Apesar de ser pequeno e não ter as mesas para apoio 

dos mapas, o local atendeu bem nossas necessidades, especialmente por ser mais 

central e menos isolado que a escola. 

Mesmo com o atraso, o vídeo foi exibido enquanto o credenciamento era feito e, 

mais uma vez, as imagens locais e dos moradores chamaram a atenção do público, 

que fazia comentários sobre o vídeo. 

2. Abertura 

Feita pela Úrsula, representando a Prefeitura de Sobral. Só precisou de 3 minutos. 

3. Dinâmica de Apresentação 

Em razão do atraso na programação, essa atividade não foi feita. 

4. Apresentação sobre o Plano Diretor 

Feita pela Mariana, também não precisou dos 15 minutos, mas apenas 8. Foi bem 

resumida, passando pelos conteúdos necessários sem se ater aos slides. 

5. Apresentação das dinâmicas e organização dos grupos 

Conduzida pela Lívia, durou cerca de 5 minutos. Foi feita uma explanação geral 

sobre as 3 etapas do trabalho de grupo e em seguida apresentados os 3 temas para 

que os participantes se escolhessem em qual participar. A escolha espontânea dos 

grupos ficou bem equilibrada, com o grupo verde ficando com um pouco mais de 

participantes que os outros dois. 

6. Leitura do Mapa local 

Durou cerca de 10 minutos nos três grupos. Observamos que os moradores 

rapidamente se apropriaram do mapa e utilizaram como referência para todas as 

discussões seguintes. Como não havia mesas, os mapas dos grupos verde e 

amarelo ficaram na parede. Por esta ser irregular (texturizada) isso dificultou um 

pouco a escrita no próprio mapa, mas facilitou a visualização de todos do grupo. 
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7. Como é a cidade que temos hoje? 

Os três grupos tiveram discussões produtivas, com a ajuda dos moderadores que 

participaram ativamente fazendo perguntas, ajudando a sintetizar as ideias, 

marcando pontos no mapa e escrevendo as respostas. Observamos que a grande 

maioria dos moradores participou ativamente, falando suas demandas e 

localizando-as no mapa sempre que possível. Neste distrito vieram alguns 

moradores de localidades fora da sede de Bonfim (os sítios) e essas áreas não 

constavam no mapa. Mas as demandas foram registradas pelos moderadores. 

Esta etapa durou aproximadamente 30 minutos nos 3 grupos. 

8. Como é a cidade que queremos amanhã? 

Esta etapa foi mais rápida, pois a maioria das propostas já foram sendo anotadas ao 

longo das discussões da etapa do diagnóstico. Os grupos azul e verde demoraram 

menos de 10 minutos. O grupo amarelo usou um pouco mais de tempo. Os 

participantes do grupo verde demonstraram uma forte apatia em relação à busca de 

soluções para os problemas locais, afirmando que nenhuma das propostas poderia 

resolver os problemas pois a própria comunidade (de maneira geral, os não 

presentes no encontro) não tem interesse em melhorar. Essa preocupação também 

foi compartilhada pela moderadora do grupo, Andrinne (SEUMA), que tentou motivar 

o grupo de diversas maneiras, mas sem muito resultado. 

9. Apresentação das respostas dos grupos 

Os moradores falaram com boa desenvoltura e dentro do tempo estimado. Algumas 

propostas foram muito bem recebidas pelo grupo todo, com aplausos em alguns 

momentos. Apesar disso, observamos que nesta hora houve um certo esvaziamento 

da reunião, com menos participantes dentro da sala sentados e prestando atenção. 

10. Lanche e confraternização 

Transcorreu bem, como planejado. 

11. Observações equipe social 

Foi forte o engajamento dos moradores das localidades de Bonfim (fora da sede), 

sobretudo apresentando suas demandas em relação ao acesso (estradas) de 

qualidade e com segurança em todas as épocas do ano. Muitas vezes, quando 

chove, eles ficam ilhados, sem serviços básicos e enfrentando muitas dificuldades. 

De maneira geral os participantes manifestaram sua satisfação com a realização da 

oficina, por terem uma oportunidade de expressar suas necessidades para o poder 

público e gerando uma expectativa de melhorias em suas localidades. 
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Foto 28. Convite divulgado para a oficina no Distrito de Bonfim. 

 

 

Foto 29. Credenciamento dos participantes da oficina de Bonfim. 
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Foto 30. Apresentação da Revisão do PDS aos participantes de Bonfim. 

 

Foto 31. Participantes durante discussão das demandas de Bonfim. 
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Foto 32. Rodas de discussão sobre a leitura espacial do distrito. 

 

Foto 33. Articuladores recebendo certificados de participação. 
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Foto 34. Lista de presença do distrito de Bonfim. 

 

Foto 35. Lista de presença do distrito de Bonfim. 
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5. Salgados dos Machados 

 

DISTRITO:  Salgado dos Machados PARTICIPANTES: 51 

DATA: 10/01/2020 HORA: 17hs 

LOCAL: Quadra Poliesportiva 

EQUIPE: 
Social: Rose Pontes 
Técnico: Janaína Pinheiro, Sarah Farias 
Prefeitura: Wellington Galvão 

 

1. Acolhimento e Credenciamento 

O credenciamento foi realizado como programado, os participantes expressaram 

interesse ao ver as imagens do seu distrito, chegando a fazerem comentários 

positivos, fortalecendo do sentimento de pertencimento. O encontro iniciou as 

17:30hs. 

2. Abertura 

A fala de Welington representante da prefeitura, que deu boas vindas, e falou da 

importância da reunião para o desenvolvimento do distrito. 

3. Dinâmica de Apresentação 

Foram apresentados os multiplicadores e técnicos. Não houve a apresentação dos 

participantes de um por um, pois pela quantidade presente usaríamos muito tempo. 

Decidimos dedicar esse tempo às dinâmicas. 

4. Apresentação sobre o Plano Diretor 

A apresentação do plano diretor ultrapassou o tempo estimado em 10 minutos, pois 

foi necessário um momento para aprofundar as discussões com a Sarah tirando 

algumas dúvidas dos moradores. 

5. Apresentação das dinâmicas e organização dos grupos 

O grupo se subdividiu naturalmente, e alguns foram convidados a compor os grupos 

que tinham uma quantidade menor de pessoas para equilibrar a discussão. Além do 

multiplicador local, que ficou em um grupo, pedimos que ele identificasse mais dois 

moradores com mais conhecimento do distrito para ficar nos outros dois grupos. 

6. Leitura do Mapa local 

A leitura do mapa foi realizada sem dificuldade. Em pouco tempo os moradores 

começaram a fazer intervenções no mapa, identificando questões que subsidiaram 

as respostas das perguntas norteadoras. Entretanto, essa atividade durou cerca de 

30 minutos. 

7. Como é a cidade que temos hoje? 
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Os moderadores tiveram um papel importante no engajamento participantes, 

lideraram e conseguiram extrair informações relevantes e qualificadas em relação 

aos temas propostos.  A atividade ultrapassou 10 minutos do tempo previsto. 

8. Como é a cidade que queremos amanhã? 

A atividade foi mais rápida e demorou 20 minutos, pois já havia identificado algumas 

soluções a serem propostas. 

9. Apresentação das respostas dos grupos 

Através de um acordo prévio com os participantes, fomos pontuais no tempo 

estimado para realização das apresentações. Todos respeitaram e apresentaram a 

atividade dentro do tempo dado para cada equipe, tendo tempo ainda para 

contribuições dos demais participantes, que foram apenas dois. 

Os temas em destaque foram: 

• Horários reduzidos para uso de transporte público  

• Falta de saneamento Básico  

• Revitalização de espaços públicos  

• Incentivo ao empreendedorismo local 

• Construção de equipamentos públicos  

• Reforma de estradas.  

10. Lanche e confraternização 

O representante da prefeitura prestigiou a conclusão das atividades e fez uma fala 

de agradecimento pela participação da comunidade.  

11. Observações equipe social 

Observamos um bom potencial de engajamento da comunidade. Houve quantidade 

de participantes ser considerada boa em relação à quantidade de moradores do 

distrito, e houve qualidade na participação dos que estavam presentes. Os 

moradores estavam abertos ao diálogo fizeram elogios ao encontro. 
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Foto 36. Convite divulgado para a oficina no Distrito de S. dos Machados. 

 

 

Foto 37. Participantes discutem as demandas de S. dos Machados. 
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Foto 38. Participantes discutem as demandas de S. dos Machados. 

 

Foto 39. Roda de discussão sobre a leitura espacial do distrito. 
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Foto 40. Coffee break oferecido aos participantes da oficina. 

 

 

 

Foto 41. Lista de presença do distrito de S. dos Machados. 
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Foto 42. Lista de presença do distrito de S. dos Machados. 

 

Foto 43. Lista de presença do distrito de S. dos Machados. 



 
 
 
 
 

49 

 

6. Jaibaras 

 

DISTRITO:  Jaibaras PARTICIPANTES: 40 

DATA: 16/01/2020 HORA: 16hs 

LOCAL: Escola Municipal Leonília Gomes Parente 

EQUIPE: 
Social: Lívia Rosas 
Técnico: Carolina Rocha 
Prefeitura: Raquel Morano, Luciana Catunda e Deijane Menezes 

 

1. Acolhimento e Credenciamento 

Os participantes foram credenciados e direcionados para a sala de aula onde a 

oficina aconteceu. Como os participantes demoraram a chegar, a oficina começou 

por volta das 16h30. 

2. Abertura 

Feita pela Raquel, dando boas-vindas aos participantes, agradecendo a presença e 

falando brevemente a respeito do objetivo da oficina. Esclareceu que a revisão do 

Plano Diretor é uma necessidade legal e que o resultado deverá ser implementado 

pelas próximas 3 gestões municipais e, portanto, não se trata de uma ação ligada à 

campanha política. 

3. Dinâmica de Apresentação 

Durou cerca de 12 minutos. A pergunta feita foi “em uma palavra, o que você mais 

gosta em Jaibaras? ”. As palavras mais citadas foram: a comunidade, o 

acolhimento, suas próprias casas e a localização do distrito. De maneira geral, todos 

afirmaram gostar de morar em Jaibaras, apesar de terem citado também alguns 

problemas já nessa fala inicial. Pelo número de participantes, essa atividade 

demorou quase 20 minutos. 

4. Apresentação sobre o Plano Diretor 

Feita pela Carolina de forma resumida, sem passar por todos os slides, se atendo 

aos principais pontos para a comunidade: como o Plano Diretor influencia a vida da 

população e como os moradores podem participar da construção desse plano. 

Demorou menos de 10 minutos. 

5. Apresentação das dinâmicas e organização dos grupos 

Conduzida pela Lívia, durou menos de 10 minutos. Foi feita uma explanação geral 

sobre as 3 etapas do trabalho de grupo e em seguida apresentados os 3 temas para 

que os participantes se escolhessem livremente de qual participar. A escolha 

espontânea dos grupos ficou relativamente equilibrada em termos de número de 

pessoas, com o grupo azul ficando com um pouco mais de participantes que os 

outros dois. Como a sala era pequena para todos os participantes e os mapas de 

Jaibaras estavam plotados em dois A0 para cada grupo (devido à extensão da 

mancha urbana do distrito), os participantes foram direcionados para o auditório da 
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escola, espaço com mesas grandes para que os grupos temáticos pudessem 

trabalhar melhor.  

6. Leitura do Mapa local 

Durou pouco mais de 10 minutos, com os moradores foram se familiarizando com o 

mapa aos poucos. 

7. Como é a cidade que temos hoje? 

Transcorreu bem, apesar de alguns problemas com a acústica do espaço. Apesar 

de ser uma sala maior, os grupos ficaram um pouco dispersos pois mesmo quando 

poucas pessoas falavam o barulho na sala era muito alto. 

O grupo azul foi o mais difícil, com muitos moradores falando ao mesmo tempo e as 

moderadoras (Raquel e Deijane) precisando pedir silêncio para escutar melhor em 

diversos momentos. Por esse motivo o grupo demorou mais tempo que os outros. 

Já nos grupos verde e amarelo, apesar de também terem tido algum esforço das 

moderadoras para organizar as falas por causa do barulho na sala, o trabalho fluiu 

melhor e concluiu mais rapidamente. 

Durou cerca de 40 minutos para o grupo azul e 30 para os outros dois. 

8. Como é a cidade que queremos amanhã? 

A maior parte das propostas já foram discutidas e anotadas durante a fase anterior, 

junto com as perguntas.  

9. Apresentação das respostas dos grupos 

Voltando para a sala de aula, o grupo ficou mais concentrado nas atividades, com 

menos conversas paralelas. Os representantes de cada grupo falaram sobre as 

respostas do diagnóstico e as propostas apresentadas pela comunidade com 

bastante desenvoltura e por vezes passando do tempo determinado (10 min cada). 

Observamos que alguns moradores participaram de forma bastante intensa, 

enquanto outros ficaram mais calados e assistindo, por vezes com um 

representante do grupo concentrando toda a fala.  

10. Lanche e confraternização 

Ocorreu como planejado, de forma organizada. Os participantes demonstraram 

satisfação por terem participado da oficina e por sentirem que puderam expressar 

suas necessidades.  

11. Observações equipe social 

Apesar das dificuldades em relação à acústica da sala onde os grupos trabalharam, 

das conversas paralelas e das crianças que também faziam bastante barulho e do 

intenso calor, os objetivos da oficina foram atingidos com sucesso. Como lição 

aprendida para as próximas oficinas ficou a decisão de sempre que possível colocar 

os grupos em salas distintas para facilitar o trabalho de moderação. 

Vale ressaltar que nesta oficina esteve presente e participando ativamente das 

discussões o Sr. Carlos do Calisto, presidente da Câmara de Vereadores de Sobral. 

Ele participou em especial dos debates no grupo azul (Serviços Públicos e 

Infraestrutura), nem sempre de forma produtiva no sentido de facilitar os trabalhos, 

às vezes voltando a temas já conversados ou mesmo estimulando conversas 

paralelas no grupo. 
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Em relação aos demais participantes, observamos que alguns estiveram fortemente 

engajados nas atividades, enquanto outros ficaram mais calados e observando e 

outros ainda em conversas paralelas, apesar dos esforços da equipe para que todos 

se concentrassem e participassem das atividades. 

 

 

Foto 44. Convite divulgado para a oficina no Distrito de Jaibaras. 

 

 

Foto 45. Credenciamento dos participantes da oficina de Jaibaras. 
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Foto 46. Apresentação da Revisão do Plano Diretor aos participantes. 

 

Foto 47. Participantes durante discussão das demandas de Jaibaras. 
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Foto 48. Participantes apresentam o resultado da leitura do mapa. 

 

 

Foto 49. Encerramento da oficina no distrito de Jaibaras. 
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Foto 50. Lista de presença do distrito de Jaibaras. 

 

Foto 51. Lista de presença do distrito de Jaibaras. 
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Foto 52. Lista de presença do distrito de Jaibaras. 

 

Foto 53. Lista de presença do distrito de Jaibaras. 
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7. Baracho 

 

DISTRITO:  Baracho PARTICIPANTES: 32 

DATA: 11/01/2020 HORA: 17hs 

LOCAL: Salão Paroquial 

EQUIPE: 
Social: Lívia Rosas 
Técnico: Carolina Rocha, Janaína Pinheiro 
Prefeitura: Raquel Morano 

 

1. Acolhimento e Credenciamento 

O credenciamento ocorreu de forma tranquila, com os participantes chegando aos 

poucos. Esperamos até as 17h30 para dar início, para que mais pessoas 

chegassem. Parte da equipe andou pelas ruas do distrito reforçando o convite para 

a população e observamos que isso deu um bom resultado. 

2. Abertura 

Feita pela Raquel, representando a Prefeitura de Sobral, dando as boas vindas e 

agradecendo a presença de todos. Falou brevemente sobre o objetivo da oficina e 

do Plano Diretor. 

3. Dinâmica de Apresentação 

Durou cerca de 8 minutos. A pergunta feita foi “em uma palavra, o que você mais 

gosta de Baracho? ”. As palavras mais citadas foram: tudo, a natureza, a 

tranquilidade e a calma do local. 

4. Apresentação sobre o Plano Diretor 

Feita pela Carolina, durou cerca de 6 minutos. Foi resumida, sem passar 

detalhadamente por todos os slides, mas destacando os pontos mais importantes 

para os objetivos da oficina, ressaltando que a equipe estava lá para ouvir a 

comunidade mais do que falar. 

5. Apresentação das dinâmicas e organização dos grupos 

Ocorreu conforme o planejado, com os três grupos ficando relativamente bem 

equilibrados, com o grupo verde um pouco maior que os outros dois. 

6. Leitura do Mapa local 

Durou menos de 10 minutos nos três grupos. Os participantes do grupo amarelo 

tiveram um pouco mais de dificuldade de localizar os pontos de referência no mapa. 

Observamos que para os mais idosos essa etapa precisa de mais esforço, pois a 

escala do mapa é pequena para a visão de alguns deles. Mas com o apoio da 

moderadora eles conseguiram se situar e passaram a trabalhar com base no mapa 

com mais facilidade. 

7. Como é a cidade que temos hoje? 
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Os três grupos tiveram discussões produtivas, com a ajuda dos moderadores que 

participaram ativamente fazendo perguntas, ajudando a sintetizar as ideias, 

marcando pontos no mapa e escrevendo as respostas. Observamos que a maioria 

dos moradores participou ativamente, se engajando bem nas discussões. Esta 

etapa durou pouco mais de 20 minutos nos 3 grupos. 

8. Como é a cidade que queremos amanhã? 

Esta atividade foi mais rápida, pois a maioria das propostas já foram sendo 

anotadas ao longo das discussões da etapa do diagnóstico. Os grupos verde e azul 

demoraram menos de 10 minutos. O grupo amarelo usou um pouco mais de tempo. 

9. Apresentação das respostas dos grupos 

Os moradores não se sentiram à vontade para falar, mas foram à frente segurar os 

mapas e representar o grupo enquanto as moderadoras liam as perguntas e as 

respostas. Pontualmente, os moradores complementavam alguma coisa nas falas. 

Neste distrito destacou-se a participação das crianças, que fizeram alguns desenhos 

dos locais mais importantes para elas – suas casas, a escola, a lagoa, o campinho – 

e apresentaram esses desenhos para todo o grupo. 

10. Lanche e confraternização 

Transcorreu bem, de acordo com o planejado. 

11. Observações equipe social 

Percebemos um alto engajamento da comunidade nas discussões, com os 

moradores animados em reconhecer os locais de seu distrito no mapa e poder falar 

sobre suas principais dificuldades e demandas. Os moradores mantiveram o 

interesse em ouvir os demais grupos e validaram as propostas apresentadas. Entre 

as maiores preocupações da comunidade se destacou a questão da qualidade das 

estradas e vias de acesso à comunidade, tanto para as localidades como na sede 

do distrito, que tem vias muito estreitas em alguns pontos. 

Por esse breve contato a comunidade pareceu ter um bom potencial de articulação 

social, com possíveis lideranças e multiplicadores locais. 

 

 



 
 
 
 
 

58 

 

 

Foto 54. Convite divulgado para a oficina no Distrito de Baracho. 

 

 

Foto 55. Público presente na oficina de Baracho. 
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Foto 56. Participantes durante discussão das demandas de Baracho. 

 

 

Foto 57. Roda de discussão sobre a leitura espacial do distrito. 
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Foto 58. Participantes apresentam o resultado da leitura do mapa. 

 

 

Foto 59. Participantes durante encerramento da oficina. 
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Foto 60. Lista de presença do distrito de Baracho. 

 

 

Foto 61. Lista de presença do distrito de Baracho. 
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8. Jordão 

 

DISTRITO:  Jordão  PARTICIPANTES: 26 

DATA: 13/01/2020 HORA: 17hs 

LOCAL: Escola Municipal José Inácio Gomes Parente 

EQUIPE: 

Equipe Social: Rose Ponte e Rafael Morais 
Equipe Técnica: Sarah Farias e Janaína Pinheiro 
Equipe Prefeitura: Wellington Galvão, Úrsula Nobrega, Andrinne 
Carvalho e Lívia Alves 

 

1. Acolhimento e Credenciamento 

O encontro iniciou com 30 minutos após o horário combinado, em detrimento do 

atrasado na chegada dos moradores. A reunião iniciou com 14 participantes, porém 

durante a formação dos grupos, 8 rapazes que estavam jogando futebol na quadra 

de escola vieram participar das discussões.  

2. Abertura 

A apresentação de boas-vindas foi feita por Wellington Galvão, representante da 

Prefeitura, sua fala foi objetiva e sem interrupções.  

3. Dinâmica de Apresentação 

A apresentação foi realizada nos grupos temáticos, como forma de otimização de 

tempo, devido ao atraso para início da oficina. A agenda de trabalho foi apresentada 

conforme programado. 

4. Apresentação sobre o Plano Diretor 

Feita por Sarah, representante da Greenbrazil. Sua fala foi objetiva e com uso de 

analogias para melhor entendimento da comunidade, além de trazer exemplos 

práticos com uso de espaços locais, como o açude existente no distrito. 

5. Apresentação das dinâmicas e organização dos grupos 

Conduzida por Rose Pontes. Houve a separação de um grupo em um outro espaço, 

pois a sala utilizada para a oficina era pequena, no entanto, não houve transtorno. 

Durante a formação dos grupos houve um reforço de mais 8 pessoas, moradores do 

distrito que estavam na Escola praticando esporte e deram um intervalo para fazer 

contribuições nos grupos.  

6. Leitura do Mapa local 
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A Atividade durou cerca de 10 minutos, os moradores puderam se localizar e 

identificar alguns equipamentos públicos que não estavam contemplados no mapa, 

como o Posto de Saúde, por exemplo. 

7. Como é a cidade que temos hoje? 

Os três grupos tiveram discussões produtivas, que durou cerca de 30 minutos. 

Houve nitidamente engajamento dos moradores e contribuições consistentes. 

8. Como é a cidade que queremos amanhã? 

As respostas foram objetivas, e comum aos grupos mesmo em temas diferentes. 

9. Apresentação das respostas dos grupos 

 

Os participantes que estavam em uma outra atividade esportiva, não ficaram para 

as apresentações, no entanto, mesmo com poucos moradores presentes nas 

apresentações, houve contribuições.  

 

O grupo verde (Meio Ambiente e espaços de Lazer)  

Falaram dos espaços de lazer existentes na região, levantando principalmente 

áreas naturais, como riachos e lagos. Disseram que não existem pontos de 

alagamentos no distrito e que tem bons espaços de lazer, como 3 quadras 

esportivas e 3 estádios de pequeno porte. No entanto, os estádios de Jordão centro 

e Tanques estão em péssimas condições de uso. Também foi citada a falta 

atividades para os idosos na comunidade. Os restaurantes existentes foram 

elencados como um atrativo forte para os visitantes de Jordão, com opções 

gastronômicas variadas. Falaram de um cume alto que tem um belo mirante 

chamado de Mangues, que está em um terreno privado, mas que os moradores têm 

acesso e que deveria ser mais explorado. Falaram do potencial de aproveitamento 

da área que fica no entorno do Ginásio Poliesportivo que é grande e que comporta 

uma praça. 

 

 O grupo Azul (Serviços públicos e transporte)  

Falaram da desorganização do transporte coletivo, que existe a tentativa de 

organizar a cooperativa dos transportes, desde outras gestões municipais, mas sem 

sucesso. Disseram que os acessos das vias são bons, mas que tem pontos isolados 

com limitações e citaram esses pontos. Levantaram a questão de alargamento da 

via que a dá acesso à serra, o que trará mais desenvolvimento. Segundo os 

moradores, tem pontos muitos estreitos e isso dificulta a passagem de caminhões e 

deixa a via insegura. Falaram da falta de iluminação pública, mas que a gestão 

municipal atual já está executando algumas ações no distrito. Foi colocada a 

inexistência de saneamento básico e que a coleta de lixo não atende a demanda 

atual do distrito.  

 

O grupo Amarelo (Trabalho e Moradia) 
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O grupo levantou a questão de falta de oportunidade de trabalho local e que boa 

parte da população vai morar em outras regiões e na Sede de Sobral. O comércio e 

o serviço público são as únicas fontes de trabalho dentro de Jordão, mas citaram os 

potenciais existentes, como o ecoturismo, o artesanato com a palha de carnaúba, e 

até a agricultura. Disseram que a falta de acesso a água em Jordão impede o 

desenvolvimento do distrito. 

Foram apontadas as áreas de expansão e áreas de valorização. que estão em lados 

opostos. Ambas crescem, mas em ritmos e organizações diferentes. O lado Oeste, 

cresce em um ritmo maior, pois são áreas com terrenos mais baratos e tem a 

tendência a causar desordenamento urbano. Nessa região existe também uma área 

de ocupação irregular (invasão). Já o lado leste de Jordão cresce de forma 

valorizada, pois é o principal acesso a serra, caminho para a sede de Sobral e tem 

tendência à abertura de comércios e restaurantes.  

Foram mapeadas as casas de taipa existentes na região central de Jordão.  

 

Comum aos grupos, foi citado que a prefeitura pode auxiliar incentivando os 

moradores através de capacitações que fomentem o associativismo. Afirmaram 

também que a prefeitura está já fazendo algumas intervenções como a adutora de 

água, que irá beneficiar diretamente a comunidade, reformas e construção e 

espaços de lazer que são necessários. 

 

Enquanto comunidade, os moradores relataram que falta articulação, 

empoderamento e organização comunitária, pois segundo eles, só a partir disso 

eles conseguirão caminhar para conquistar mais benefícios. 

 

Marilia, Secretária de Urbanismo e Meio Ambiente, fez uma fala final agradecendo a 

participação de todos, falando da importância da presença e participação deles na 

oficina.  

10. Lanche e confraternização 

Transcorreu bem, em quantidade e qualidade suficientes, elogiado pela população. 

11. Observações equipe social 

Os moradores foram participativos e engajados nas atividades. Notoriamente eles 

têm um sentimento dede pertencimento, pois durante as discussões nos grupos 

observamos falas relatando o contexto histórico da região. Tivemos uma ondulação 

na participação dos moradores, tendo um pico nas dinâmicas dos grupos e um 

esvaziamento nas apresentações. Apesar disso, a participação e contribuições 

durante a atividade de diagnostico nos grupos temáticos foi realizada e apuradas 

informações com qualidade.  

O espaço utilizado para a oficina foi suficiente para o público presente. 

Os moderadores estavam engajados e envolvidos nos temas. 

Observamos na fala de alguns moradores uma criticidade à gestão municipal atual, 

com algumas falas de descrédito em relação às ações da prefeitura na comunidade. 

Citaram o projeto de construção de um calçadão nas margens do Açude que não 

levou em consideração o contexto histórico, e a adutora de água que ainda não 

chegou no distrito. 
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Foto 62. Convite divulgado para a oficina no Distrito de Jordão. 

 

 

Foto 63. Apresentação do PDS aos participantes da oficina. 
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Foto 64. Roda de discussão sobre a leitura espacial do distrito. 

 

Foto 65. Participantes durante discussão das demandas de Jordão. 

 

Foto 66. Participantes durante discussão das demandas de Jordão. 
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Foto 67. Lista de presença do distrito de Jordão. 

 

Foto 68. Lista de presença do distrito de Jordão. 
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9. Patriarca 

 

DISTRITO:  Patriarca PARTICIPANTES: 58 

DATA: 13/01/2020 HORA: 17hs 

LOCAL: Quadra poliesportiva 

EQUIPE: 
Social: Lívia Rosas 
Técnico: Carolina Rocha 
Prefeitura: Raquel Morano, Luciana Catunda, Erandir 

 

1. Acolhimento e Credenciamento 

O credenciamento ocorreu de forma tranquila, com os participantes chegando aos 

poucos. Esperamos até as 18h para dar início, para que mais pessoas chegassem. A 

equipe fez uma breve visita a alguns pontos importantes do distrito, como a Igreja e 

seu entorno, que tem potencial valor de patrimônio histórico e cultural. 

2. Abertura 

Feita pela Raquel, representando a Prefeitura de Sobral, dando as boas vindas e 

agradecendo a presença de todos. Falou brevemente sobre o objetivo da oficina e do 

Plano Diretor. 

3. Dinâmica de Apresentação 

Durou cerca de 15 minutos. A pergunta feita foi “em uma palavra, o que você mais 

gosta em Patriarca?”. As palavras mais citadas foram: a tranquilidade e a calma do 

local, a escola e suas próprias residências. 

4. Apresentação sobre o Plano Diretor 

Feita pela Carolina, durou cerca de 8 minutos. Foi resumida, sem passar 

detalhadamente por todos os slides, mas destacando os pontos mais importantes para 

os objetivos da oficina, ressaltando que a equipe estava lá para ouvir a comunidade 

mais do que falar. 

5. Apresentação das dinâmicas e organização dos grupos 

Ocorreu conforme o planejado, com os três grupos ficando bem equilibrados. 

6. Leitura do Mapa local 

Durou menos de 10 minutos nos três grupos. Rapidamente os moradores se 

apropriaram do mapa e passaram a trabalhar as questões do diagnóstico em cima 

dele. 

7. Como é a cidade que temos hoje? 

Os três grupos tiveram discussões produtivas, com a ajuda dos moderadores que 

participaram ativamente fazendo perguntas, ajudando a sintetizar as ideias, marcando 

pontos no mapa e escrevendo as respostas. Observamos que boa parte dos 

moradores participou ativamente, se engajando bem nas discussões, e que alguns 

moradores, sobretudo os mais idosos, ficaram mais como observadores, participando 

apenas quando provocados diretamente. Esta etapa durou cerca de 30 minutos nos 3 

grupos. 

8. Como é a cidade que queremos amanhã? 
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Esta etapa foi mais rápida, pois a maioria das propostas já foram sendo anotadas ao 

longo das discussões da etapa do diagnóstico. Todos os grupos demoraram menos de 

10 minutos. 

9. Apresentação das respostas dos grupos 

Os moradores foram à frente segurar os mapas apresentar as respostas do grupo com 

o apoio das moderadoras. Observamos que nesta hora houve uma certa dispersão do 

grupo, pois foi necessário pedirmos silêncio e ressaltar a importância de ouvir as 

respostas dos demais grupos. Como estávamos num espaço muito aberto e sem 

microfone, o barulho – especialmente das crianças – atrapalhou um pouco a 

concentração. Apesar desses contratempos, as propostas foram apresentadas e 

validadas com sucesso. 

10. Lanche e confraternização 

Transcorreu bem, como planejado. 

11. Observações equipe social 

Antes da apresentação dos grupos tivemos uma fala da Marília Lima, secretária da 

SEUMA, que agradeceu a presença e participação da população e reforçou a 

importância das oficinas para a construção de um Plano Diretor que reflita as 

necessidades e realidade da população de todo o município.  

Uma das questões mais importantes para a comunidade pareceu ser a do saneamento 

básico que é insuficiente na sede e inexistente em muitas localidades do distrito. O 

trabalho dos articuladores locais foi muito bom, tanto na mobilização e organização do 

evento como ajudando durante a oficina, uma vez que tivemos algumas interferências 

que poderiam ter prejudicado o andamento da mesma (crianças agitadas, morador 

embriagado, pessoas falando alto nas imediações da quadra, etc.). Apesar de tudo 

isso, a equipe conseguiu manter o grupo focado o suficiente para levantar e registrar 

um bom nível de informações. 
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Foto 69. Convite divulgado para a oficina no Distrito de Patriarca. 

 

Foto 70. Apresentação da revisão do PDS aos participantes. 
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Foto 71. Roda de discussão sobre a leitura espacial do distrito. 

 

Foto 72. Participantes apresentam o resultado da leitura do mapa. 
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Foto 73. Articuladores recebendo certificados de participação. 

 

 

Foto 74. Lista de presença do distrito de Patriarca. 
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Foto 75. Lista de presença do distrito de Patriarca. 

 

 

Foto 76. Lista de presença do distrito de Patriarca. 
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10. Pedra de Fogo 

 

DISTRITO:  Pedra de Fogo PARTICIPANTES: 21 

DATA: 10/01/2020 HORA: 16hs 

LOCAL: Salão Paroquial da Capela de São João Batista 

EQUIPE: 

Equipe Social: Rafael Morais e Rose Pontes 

Equipe Técnica: Mariana Furlani, Janaina Pinheiro 

Equipe Prefeitura: Wellington Galvão, Úrsula Nobrega, Margareth 

Muniz 

 

1. Acolhimento e Credenciamento 

O Encontro iniciou as 17hs, uma hora mais tarde que o horário marcado. Houve 

problemas na comunicação com o articulador. Ele disse que não foi informado a 

respeito da data da oficina e, por isso, não houve mobilização. A equipe da 

Prefeitura foi em campo fazer convites para a oficina aos moradores e conseguiu 

atrair 20 pessoas. Apesar do atraso no início das atividades, não houve transtornos.  

2. Abertura 

Wellington Galvão representante da prefeitura de Sobral, deu as boas-vindas aos 

moradores e fez uma fala explicando o objetivo do encontro.  

3. Dinâmica de Apresentação 

A dinâmica de apresentação foi realizada nos grupos para otimizar o tempo, pois o 

encontro iniciou 01 hora depois do horário combinado. 

4. Apresentação sobre o Plano Diretor 

Úrsula Nobrega fez a apresentação sobre o Plano Diretor, pois a Mariana não 

estava presente no momento da apresentação. A apresentação foi objetiva e sem 

interrupções.  

5. Apresentação das dinâmicas e organização dos grupos 

Rafael Morais informou a agenda e realizou a divisão dos grupos. Houve esforço da 

equipe para distribuir os participantes nos grupos, pois a maioria era composta por 

idosos, mas democraticamente conseguimos organizar os grupos. 

6. Leitura do Mapa local 

Não houve a leitura do Mapa local nos grupos, porque os mapas chegaram com 

atraso, mas ao final da oficina, Mariana Furlani expôs o mapa para os articuladores 

e juntos identificaram questões que foram discutidas nos grupos, sendo 

georreferenciadas. 

7. Como é a cidade que temos hoje? 
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Os moderadores foram essenciais para traduzir e facilitar a construção das 

respostas pelos moradores, cuja grande maioria era composta por idosos. 

8. Como é a cidade que queremos amanhã? 

Atividade foi realizada com êxito, mas ultrapassou 10 minutos do tempo estimado. 

9. Apresentação das respostas dos grupos 

Os moderadores auxiliaram seus grupos durante as apresentações, lendo as 

respostas, mas pedindo para os moradores que integraram o grupo justificarem 

essas respostas. 

 

Principais questões levantadas: 

 

Meio Ambiente e espaços de Lazer 

Citaram o Açude águas belas, que é uma área de lazer, o Riacho Malaco e a lagoa 

do barreiro. Esses espaços são usados para banho, lavagem de roupa e plantio de 

capim em suas margens. A Lagoa do Barreiro é poluída pois recebe esgoto de 

algumas casas. 

Falaram que não existe pontos de alagamentos no distrito.  

São 4 praças existentes, 2 clubes de dança, 1 quadra poliesportiva e 1 campo de 

futebol, mas os moradores acham os espaços de lazer ainda insuficientes. Citaram 

carência de mais espaços para a prática de esportes, que as praças têm poucos 

brinquedos, revitalização das praças e que o campo de futebol não tem iluminação. 

Existe uma festa tradicional no distrito que é o dia de São João, quando a 

comunidade se reúne para festejar e algumas atividades culturais são realizadas 

nesse período, como quadrilha junina e desfiles.  

Existe um lugar chamado caminho da ladeira que dá acesso à serra de Sobral onde 

os moradores costumam ir fazer trilha e é um lugar com potencial para o ecoturismo. 

Os moradores colocaram como sugestão para a prefeitura construir e revitalizar os 

espaços de lazer existentes. Revitalizar o açude Águas Belas e reconstruir o 

sangradouro do mesmo, plantar arvores nativas nas praças, construir uma creche 

para as crianças, recuperar a Lagoa do Barreiro e implementar o saneamento 

básico que não atende todas as residências da área urbana.  

Em Pedra de Fogo existe sindicato dos trabalhadores, grupos de oração, mas ainda 

não tem uma associação comunitária e essa foi a sugestão dada pelos próprios 

moradores que sentem a necessidade de mais articulação.  

 

Serviços públicos e transporte 

Falaram dos transportes existentes na comunidade e da segurança dos transportes, 

que foram considerados seguros e suficientes, mas que a estrada que dá acesso a 

Sobral está em péssimas condições. Disseram que as calçadas não são 

padronizadas e não têm acessibilidade.  

Relataram que não existe problema com iluminação pública, todas as casas têm 

água encanada, mas reclamaram que a água não recebe um tratamento adequado 

por ser visivelmente suja (cor). No distrito não tem rede de esgoto, mas apenas um 
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cano que capta o esgoto de algumas casas e segue para um riacho, poluindo o 

local. A coleta de lixo é realizada 2 vezes por semana e é suficiente, segundo os 

moradores. 

Como sugestão de melhoria citaram a área da saúde como prioridade. Pediram 

mais medicamentos e uma ambulância 24 horas, atendimento médico todos os dias 

no posto - são só 2 vezes por semana e isso gera transtornos, pois geralmente 

existem pessoas que não conseguem atendimento.  Já a comunidade pode 

contribuir com o descarte correto do lixo e sendo mais mobilizada para participar de 

ambientes como o da oficina de leitura comunitária, dando sugestões e sendo 

participativos.  

 

Trabalho e Moradia 

Foi apresentada a situação de oportunidades de trabalho em Pedra de Fogo. 

Segundo os moradores, a maioria das pessoas trabalham fora, os que ficam 

trabalham no serviço público, roçados e nas minas de cal. No entanto, para 

plantação de roça o trabalho é sazonal (período de chuva), e nas minas de cal a 

remuneração é muito baixa. Tem também o artesanato com a fabricação de 

chapéus de palha, trabalho exercido basicamente pelas mulheres, mas que também 

no período do inverno o preço cai e elas param de fabricar. Disseram ainda que hoje 

a demanda está caindo e existem poucas mulheres realizando essa atividade em 

Pedra de Fogo. De acordo com o grupo, as mulheres estão preferindo ir trabalhar na 

roça. 

Citaram que a comunidade é carente e que nem todos têm moradia própria, que 

existem ainda casas de taipa. Falaram que o distrito está crescendo com novas 

construções na margem da rodovia tanto no sentido de Aprazível quanto no de 

Coreaú. 

Como proposta falaram que deveria existir uma indústria, pois eles têm minas de cal 

como matéria prima. A outra proposta é que a Votorantim tem uma mina que fica à 3 

quilômetros de Pedra de Fogo, mas não emprega ninguém do distrito. Citaram ainda 

que os moradores de Pedra de Fogo sentem os impactos causados pelas explosões 

na mina e um morador disse que sua casa está com rachadura. 

 

Os moradores falaram que existem problemas entre os moradores que trabalham 

nas as minas de cal e a fiscalização ambiental, algumas minas foram fechadas e 

isso está gerando desemprego. 

Como sugestão, falaram do apoio da prefeitura em desburocratizar as questões e 

ajudar na legalização e apoio a esses trabalhadores das minas de cal. Sugeriram a 

oferta de cursos de capacitação no distrito para os Jovens se qualificarem e a 

atração de alguma indústria para Pedra de Fogo. Sugeriram também a construção 

de um conjunto habitacional para dar moradia digna aos que não tem.  

Como comunidade, foi falado que os moradores também precisam buscar mais 

informações para se capacitaram; amar e cuidar cada vez mais de Pedra de Fogo. 

 

Úrsula, representante da Prefeitura de Sobral agradeceu a presença de todos com 

uma fala de encerramento.  
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10. Lanche e confraternização 

Durante a confraternização, Mariana expôs o mapa para os moradores e pediu que 

eles georreferenciasse algumas questões que foram levantadas nos grupos. 

11. Observações equipe social 

A comunidade não apresentou perfil de articulação social. A maior parte do público 

presente foi de idosos. Observamos ainda que não tinha a presença de nenhuma 

liderança nem potencial liderança comunitária, mas tinha potenciais multiplicadores.  

 

 

Foto 77. Convite divulgado para a oficina no Distrito de Pedra de Fogo. 
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Foto 78. Apresentação da Revisão do PDS aos participantes. 

 

 

Foto 79. Roda de discussão sobre a leitura espacial do distrito. 
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Foto 80. Articuladores recebendo certificados de participação. 

 

 

Foto 81. Articuladores recebendo certificados de participação. 
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Foto 82. Lista de presença do distrito de Pedra de Fogo. 

 

Foto 83. Lista de presença do distrito de Pedra de Fogo. 
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11. São José do Torto 

 

DISTRITO:  São José do Torto PARTICIPANTES: 35 

DATA: 14/01/2020 HORA: 18hs 

LOCAL: Quadra Poliesportiva Maria Oliva Ribeiro Lima 

EQUIPE: 
Social: Lívia Rosas 
Técnico: Carolina Rocha  
Prefeitura: Raquel Morano, Luciana Catunda e Deijane Menezes 

 

1. Acolhimento e Credenciamento 

A própria comunidade acolheu a equipe do plano diretor muito bem. Ao chegarmos 

no local a quadra já estava organizada e eles providenciaram tudo que nós 

pedimos: mesas para os mapas, caixa de som e telão para o projetor. A equipe da 

escola estava particularmente engajada, com a coordenação da diretora, Joyna. 

O credenciamento transcorreu tranquilamente. A reunião estava marcada para as 

18h, mas quando chegamos as 16h foi feita uma mobilização para iniciar a reunião 

mais cedo e as 17h30 já com mais de 20 pessoas credenciadas começamos a 

oficina. 

2. Abertura 

Feita pela Luciana, representando a Prefeitura de Sobral. Só precisou de 5 minutos. 

Quando ela perguntou para os participantes se algum deles já sabia o que é um 

Plano Diretor, todos responderam que não. 

3. Dinâmica de Apresentação 

Durou cerca de 12 minutos. A pergunta feita foi “em uma palavra, o que você mais 

gosta em São José do Torto?”. As palavras mais citadas foram: a comunidade, o 

acolhimento, a tranquilidade (que está diminuindo recentemente) e a natureza do 

local.  

Pelas falas dos moradores ficou nítido o sentimento de pertencimento da 

comunidade, que tem a cultura de ajudar uns aos outros e receber muito bem as 

pessoas que vem de outros lugares. Uma fala particularmente emocionante foi da 

Aline, que disse que não apenas as pessoas da comunidade, mas o conjunto das 

pessoas com o espaço, o ar, a natureza do local que a fazem se sentir em casa 

realmente. 

4. Apresentação sobre o Plano Diretor 

Antes da apresentação, a Carolina leu para todos os presentes o conteúdo de um 

abaixo assinado entregue por um dos moradores com solicitações ao prefeito de 

melhorias na infraestrutura da localidade. O abaixo assinado foi lido e validado pelos 

presentes. A equipe agradeceu a contribuição e informou que o objetivo da Oficina é 

exatamente o de identificar junto à população quais são as demandas mais 

importantes e que essas duas já estão registradas e serão incluídas nos relatórios 

da equipe para o distrito de São José do Torto. Em seguida a Carolina fez a 
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apresentação sobre o que é o Plano Diretor, de forma resumida, sem se ater aos 

slides. 

5. Apresentação das dinâmicas e organização dos grupos 

Conduzida pela Lívia, durou menos de 10 minutos. Foi feita uma explanação geral 

sobre as 3 etapas do trabalho de grupo e em seguida apresentados os 3 temas para 

que os participantes se escolhessem livremente de qual participar. A escolha 

espontânea dos grupos ficou relativamente equilibrada em termos de número de 

pessoas, com o grupo verde ficando com um pouco mais de participantes que os 

outros dois. 

6. Leitura do Mapa local 

Durou menos de 10 minutos e os grupos já passaram a fazer essa atividade de 

forma integrada com a parte das perguntas de diagnóstico. Mais uma vez, os 

moradores se apropriaram rapidamente do mapa e deram informações que foram 

além da área plotada, falando também sobre as localidades mais afastadas da sede 

do distrito.  

7. Como é a cidade que temos hoje? 

Transcorreu bem, com os moradores bastante engajados nas respostas, dando 

detalhes sobre os principais problemas e ajudados pelos moderadores da equipe 

em cada grupo. Durou cerca de 30 minutos. 

8. Como é a cidade que queremos amanhã? 

A maior parte das propostas já foram discutidas e anotadas durante a fase anterior, 

junto com as perguntas.  

9. Apresentação das respostas dos grupos 

Os moradores apresentaram suas respostas e propostas com boa desenvoltura. Os 

demais moradores participaram concordando com as propostas e reforçando a 

importância do que estava sendo colocado pelos representantes dos grupos 

temáticos. Registramos também a presença de uma vereadora que chegou no final 

da oficina e participou apenas perguntando se a comunidade já tinha falado da 

demanda de construção de um posto de saúde. 

10. Lanche e confraternização 

Transcorreu muito bem, inclusive com complemento feito voluntariamente pela 

equipe da escola que nos ofertou uma canja e suco de manga, além de ter 

organizando e distribuído o lanche. 

11. Observações equipe social 

O que mais se destacou na comunidade de São José do Torto foi o espírito de união 

e cooperação existente entre as pessoas, em especial a alegria em receber e 

acolher as pessoas que lá chegam. Tanto sentimos isso (a equipe que participou da 

oficina), como também ouvimos alguns depoimentos de pessoas que foram morar 

no local e se sentiram em casa pelo acolhimento da comunidade. 

Vale um registro também a afetividade e o sentimento de pertencimento que a 

população demonstrou ter com o local. Apesar de gostarem muito de onde eles 
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vivem, não hesitaram nem tiveram dificuldades para indicar quais são os pontos que 

a infraestrutura urbana deixa a desejar e o que pode ser melhorado no local. 

Aqui também se destacaram as necessidades de melhorias nas localidades mais 

afastadas da sede distrital, sobretudo no que diz respeito ao acesso (vias e 

estradas) para que não fiquem sem serviços básicos durante a quadra chuvosa. 

Alguns moradores demonstraram bom potencial de lideranças comunitárias e 

podem ser multiplicadores do PDS na continuidade do trabalho (Karina, Alan, Aline, 

por exemplo). Alguns deles pediram para receber um certificado e, como não 

tínhamos em mãos, foi orientado que quem desejasse receber o certificado desse 

seu nome para o articulador local para receber posteriormente. 

 

 

Foto 84. Convite divulgado para a oficina no Distrito de São José do Torto. 
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Foto 85. Apresentação da Revisão do PDS aos participantes. 

 

Foto 86. Participantes apresentam o resultado da leitura do mapa. 
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Foto 87. Participantes da oficina de São José do Torto. 

 

Foto 88. Lista de presença do distrito de São José do Torto. 
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Foto 89. Lista de presença do distrito de São José do Torto. 
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12. Patos 

 

DISTRITO:  Patos PARTICIPANTES: 18 

DATA: 17/01/2020 HORA: 17hs 

LOCAL: Escola Deliza Lopes 

EQUIPE: 
Técnico: Carolina Rocha e Michel Gomes 
Prefeitura: Wellington Galvão 

 

1. Acolhimento e Credenciamento 

Os participantes chegaram com certo atraso e fizeram seu credenciamento 

normalmente. Estiveram presentes 18 pessoas, entre estudantes, donas de casa, 

funcionários da própria escola.  

2. Abertura 

As boas vindas foram dadas pelo Wellington, em nome da prefeitura de Sobral. 

3. Dinâmica de Apresentação 

Michel assumiu o papel de facilitador social e conduziu a rodada de apresentações 

dos participantes.  

4. Apresentação sobre o Plano Diretor 

Feita pela Carolina, de forma breve, sem passar detalhadamente por todos os 

slides, mas destacando os pontos mais importantes para os objetivos da oficina e 

esclarecendo os participantes a respeito do que trata o Plano Diretor, com ênfase no 

direito à cidade, e como a população pode participar da revisão. 

5. Dinâmicas de Grupo 

Foram feitos 3 grupos de 5 e 6 pessoas, onde se discutiu as temáticas apresentadas. 

Foram feitas indicações nos mapas, referentes ao diagnóstico e, em seguida, 

elaboradas propostas, que foram apresentadas ao final para os outros grupos.  

Os três grupos tiveram discussões produtivas, com a ajuda dos moderadores que 

participaram ativamente fazendo perguntas, ajudando a sintetizar as ideias, marcando 

pontos no mapa e escrevendo as respostas. 

10. Lanche e confraternização 

Transcorreu bem, como planejado. 

11. Observações equipe social 
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Por alterações na agenda das oficinas com pouco aviso prévio não foi possível um 

técnico da equipe social participar nesta oficina. Para suprir essa lacuna, a 

coordenadora da equipe social, Lívia Rosas, fez um alinhamento com o Michel para 

que este pudesse relembrar os principais pontos a serem executados e observados 

durante a oficina e assumir o papel de facilitador do grupo. 

A equipe presente na oficina acredita que a esta poderia ter sido mais rica se 

tivéssemos tido um público maior e mais diversificado.  

A pouca quantidade de participantes pode ser justificada pelo fato de no mesmo dia, 

estar acontecendo a inauguração de uma praça no distrito. Além disso, o carro de 

som não divulgava data, hora e local da oficina. 

 

 

Foto 90. Convite divulgado para a oficina no Distrito de Patos. 



 
 
 
 
 

89 

 

 

Foto 91. Apresentação da Revisão do PDS aos participantes. 

 

 

Foto 92. Participantes discutem as demandas de Patos. 
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Foto 93. Participantes discutem as demandas de Patos. 

 

Foto 94. Participantes apresentam o resultado da leitura do mapa. 
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Foto 95. Encerramento da oficina no distrito de Patos. 

 

Foto 96. Lista de presença do distrito de Patos. 
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13. Caioca 

 

DISTRITO:  Caioca PARTICIPANTES: 37 

DATA: 17/01/2020 HORA: 18hs 

LOCAL: Escola Municipal Manoel Marinho 

EQUIPE: 

Social: Lívia Rosas 

Técnico: Mateus 

Prefeitura: Raquel Morano, Luciana Catunda e Felipe Martins 

 

1. Acolhimento e Credenciamento 

Os participantes foram credenciados e direcionados para a sala de aula onde a 

oficina aconteceu. Como os participantes demoraram um pouco a chegar, a oficina 

começou por volta das 18h40, com um bom número de moradores, inclusive um 

grupo de jovens que veio de um jogo de futebol na quadra da escola. 

2. Abertura 

Feita pela Raquel, dando boas-vindas aos participantes, agradecendo a presença e 

falando brevemente a respeito do objetivo da oficina. Desde esse primeiro momento 

os moradores começaram a interagir, fazendo perguntas a respeito das motivações 

da Prefeitura. Ela esclareceu que a revisão do Plano Diretor é uma necessidade 

legal e que o resultado deverá ser implementado pelas próximas 3 gestões 

municipais e, portanto, não se trata de uma ação ligada à campanha política. 

3. Dinâmica de Apresentação 

Pelo adiantado da hora e número de participantes presentes, essa atividade não foi 

realizada. 

4. Apresentação sobre o Plano Diretor 

Também feita pela Raquel, na mesma sequência da fala de abertura. A fala foi feita 

como nas outras oficinas, só que neste distrito a população interagiu fazendo 

algumas perguntas, questionando a respeito de como os moradores vão poder 

cobrar a realização das propostas. A Raquel esclareceu as dúvidas levantadas e a 

Lívia complementou dizendo que o Plano Diretor é uma lei que dá as diretrizes para 

o crescimento do município e que existem outras formas de participação popular no 

planejamento municipal, como por exemplo o PPA. Foi explicado que o Plano 

Diretor não diz quanto custa, por exemplo, uma praça, nem de onde vem o recurso 

para construir essa praça. Que isso é algo que a população pode continuar 

acompanhando e participando das atividades que a Prefeitura convida. Observamos 

certo nível de falta de credibilidade do poder público de uma maneira geral junto à 

comunidade, bem como um elevado nível de criticismo e pouca abertura ao diálogo 

por parte de alguns poucos moradores. 

5. Apresentação das dinâmicas e organização dos grupos 
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Conduzida pela Lívia, durou menos de 10 minutos. Foi feita uma explanação geral 

sobre as 3 etapas do trabalho de grupo e em seguida apresentados os 3 temas para 

que os participantes se escolhessem livremente de qual participar. A escolha 

espontânea dos grupos ficou equilibrada em termos de número de pessoas e os 

grupos foram separados em 2 salas, sendo uma maior com dois grupos (amarelo e 

verde) e a primeira sala com o grupo azul.  

6. Leitura do Mapa local 

Durou cerca de 10 minutos, com os moradores rapidamente se apropriando do 

mapa e fazendo intervenções junto com os moderadores. 

7. Como é a cidade que temos hoje? 

Os três grupos tiveram discussões produtivas, com a ajuda dos moderadores que 

participaram ativamente fazendo perguntas, ajudando a sintetizar as ideias, 

marcando pontos no mapa e escrevendo as respostas. Observamos que a maior 

parte dos moradores participou ativamente, se engajando bem nas discussões. Esta 

etapa durou menos de 30 minutos nos 3 grupos. 

8. Como é a cidade que queremos amanhã? 

A maior parte das propostas já foram discutidas e anotadas durante a fase anterior, 

junto com as perguntas.  

9. Apresentação das respostas dos grupos 

Os representantes de cada grupo, com o apoio dos moderadores, falaram sobre as 

respostas do diagnóstico e as propostas apresentadas pela comunidade com 

bastante desenvoltura e dentro do tempo determinado (10 min cada). A diversidade 

no perfil dos participantes enriqueceu os debates (com jovens, idosos, funcionários 

da prefeitura, donas de casa e trabalhadores). Os participantes do grupo verde se 

destacaram pela concentração de jovens (o time de futebol) que não apenas 

discutiu as demandas sobre áreas de lazer, mas também em relação às demais 

questões relacionadas ao meio ambiente. 

O grupo amarelo foi o que teve mais participantes, com muitas mulheres e 

demandas a respeito de trabalho e geração de renda. Já o grupo azul, apesar de ter 

menos participantes, foi o mais diversificado entre os três e trouxe boas 

contribuições. 

No momento das apresentações do grupo os demais moradores fizeram algumas 

intervenções, concordando, discordando e complementando as falas dos 

representantes dos grupos. 

10. Lanche e confraternização 

Transcorreu bem, como planejado. 

11. Observações equipe social 

A oficina teve uma boa participação dos moradores, tanto em termos quantitativos 

como qualitativos. O público presente foi diversificado, apesar de ter uma grande 

quantidade de jovens, tinham também trabalhadores, servidores municipais, donas 

de casa e idosos. 

Foi a comunidade mais reativa encontrada nos distritos. 



 
 
 
 
 

94 

 

As crianças se comportaram bem e fizeram desenhos sobre a vida em Caioca, mas 

não quiseram apresentar para todos os participantes. 

Observamos que entre os moradores que estavam com uma postura mais crítica no 

início da oficina, alguns continuaram do mesmo modo no final e outros mudaram 

sua postura, manifestando sua gratidão por ter participado da oficina e valorizando 

esses momentos de participação social. Podemos citar a Erica e a Simone como 

potenciais multiplicadores do Plano Diretor. 

Os articuladores locais, Socorro e Chico foram ambos muito solícitos e participaram 

bem das atividades, mas demonstraram ter algumas ressalvas em relação ao 

trabalho um do outro. 

Uma proposta que teve bastante aceitação entre a comunidade foi a reforma da 

estação para que o espaço possa receber um posto policial, uma vez que a 

comunidade se queixou bastante das questões de segurança e da falta de 

policiamento no distrito. 

 

 

 

 

Foto 97. Convite divulgado para a oficina no Distrito de Caioca. 
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Foto 98. Apresentação da Revisão do PDS aos participantes. 

 

 

Foto 99. Participantes discutem as demandas de Caioca. 



 
 
 
 
 

96 

 

 

Foto 100. Participantes discutem as demandas de Caioca. 

 

 

Foto 101. Encerramento da oficina no distrito de Caioca.  
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Foto 102. Lista de presença do distrito de Caioca. 

 

Foto 103. Lista de presença do distrito de Caioca. 
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Foto 104. Lista de presença do distrito de Caioca. 
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14. Caracará 

 

DISTRITO:  Caracará  PARTICIPANTES: 32 

DATA: 17/01/2020 HORA: 17hs 

LOCAL: Escola Municipal Odete Barroso 

EQUIPE: 
Equipe Social: Rafael Morais 
Equipe Técnica: Sarah Farias e Janaina Pinheiro 
Equipe Prefeitura: Deijane Menezes 

 

1. Acolhimento e Credenciamento 

Iniciou com 30 minutos de atraso do horário inicialmente previsto, pois os moradores 

começaram a chegar após as 17hs. Mas isso não gerou nenhum transtorno. Antes 

de iniciar a oficina, Rafael e Sarah foram junto com o Articulador caminhar pelo 

centro do distrito para pegar percepções e visualizar as condições da infraestrutura 

do distrito. Aproveitaram também para reforçar o convite para a oficina junto a 

alguns moradores.  

2. Abertura 

Sarah, da Greenbrazil, deu as boas-vindas aos moradores e foi objetiva em sua fala. 

Não houve interrupções.  

3. Dinâmica de Apresentação 

Rafael facilitou esse momento. Os moradores foram objetivos nas falas, mas mesmo 

com objetividade pudemos captar informações e identificar pessoas estratégicas.  

4. Apresentação sobre o Plano Diretor 

Sarah fez a apresentação do Plano Diretor de forma objetiva e padrão, 

acompanhando os tópicos dos slides.  

5. Apresentação das dinâmicas e organização dos grupos 

Rafael explicou a atividade com os grupos e fez as divisões, houve perguntas 

breves que foram esclarecidas dentro do contexto da proposta de dinâmica.   

6. Leitura do Mapa local 

A leitura do mapa foi detalhada por todos os grupos e foi observado que os grupos 

conseguiram se apropriar do mapa e, com isso, identificaram os pontos de 

melhorias no distrito. Tinham moradores de um Assentamento que não estava 

plotado no mapa, mas deram suas contribuições que foram acolhidas pelo restante 

dos moradores.  

7. Como é a cidade que temos hoje? 

Essa atividade foi realizada junto com a leitura do mapa e muitas informações foram 

levantadas. Ocorreu dentro do tempo estimado. 

8. Como é a cidade que queremos amanhã? 
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Essa atividade foi objetiva e houve contribuições relevantes levantadas pelos 

moradores.  Ocorreu dentro do tempo estimado. 

9. Apresentação das respostas dos grupos 

Os grupos se apresentaram dentro do tempo estimado de 30 minutos, houve 

também boas contribuições dos demais moradores em relação as questões 

levantadas.  

Djane encerrou as atividades com uma fala de agradecimento pela participação dos 

moradores. 

10. Lanche e confraternização 

Os moradores demonstraram satisfação sobre o encontro, houve entrega de 

certificados para os articuladores e potenciais multiplicadores, que contribuíram nas 

discussões nos grupos e nas apresentações. 

11. Observações equipe social 

Comunidade com sentimento de pertencimento fortalecido, destacando a presença 

de professores, agentes comunitários de saúde, diretoras das duas escolas e dois 

presidentes de associações comunitárias. Através dos depoimentos e diálogos, 

observamos um alto poder de articulação dos moradores e houve um nível 

participação significativo nas atividades propostas. 

Os moradores destacaram com orgulho a educação nas escolas, frisando a 

empregabilidade dos moradores com cargos de relevância, como professores e 

gestores. No entanto, deixaram claro os problemas enfrentados pela comunidade, 

como as questões de infraestrutura, saneamento básico e acesso à água de 

qualidade, serviços precários e/ou inexistentes. 

 

 

Foto 105. Convite divulgado para a oficina no Distrito de Caracará. 
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Foto 106. Apresentação da Revisão do PDS aos participantes. 

 

 

Foto 107. Participantes discutem as demandas de Caracara. 
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Foto 108. Participantes apresentam o resultado da leitura do mapa. 

 

 

Foto 109. Encerramento da oficina no distrito de Caracara. 
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15. Aprazível 

 

DISTRITO:  Aprazível PARTICIPANTES: 28 

DATA: 18/01/2020 HORA: 17hs 

LOCAL: Salão Paroquial 

EQUIPE: 
Social: Lívia Rosas 
Técnico: Carolina Rocha, Sarah Farias 
Prefeitura: Raquel Morano e Úrsula Nóbrega 

 

1. Acolhimento e Credenciamento 

A oficina estava marcada para acontecer na Quadra Poliesportiva, mas esta não 

tinha infraestrutura adequada (cadeiras, mesas, ponto para projetar a 

apresentação). Diante desse cenário, a equipe buscou outras possibilidades e 

encontramos a disponibilidade de fazer no Salão Paroquial, que ficava ali perto. 

Esse novo espaço também não tinha mesa nem espaço para projetar o vídeo e a 

apresentação, mas tinha bancos de madeira e uma mesa pequena que foi usada 

para o credenciamento. 

Quase todos os participantes desta oficina chegaram juntos, pois são jovens 

participantes do projeto Vida nas Teias da Cultura. Na sequência chegaram outros 

moradores, dando um pouco mais de representatividade ao público presente. 

Em razão dessa mudança de local, a oficina começou com mais de meia hora de 

atraso. 

2. Abertura 

Feita pela Raquel, representando a Prefeitura de Sobral, dando as boas vindas e 

agradecendo a presença de todos. Falou brevemente sobre o objetivo da oficina e 

do Plano Diretor. 

3. Dinâmica de Apresentação 

Como a maior parte dos moradores era formada por crianças e jovens (estudantes) 

e muitos chegaram já fazia bastante tempo, optamos por não fazer essa dinâmica 

de apresentação e dar prioridade às atividades das dinâmicas de grupo. 

4. Apresentação sobre o Plano Diretor 

Feita pela Sarah, durou cerca de 12 minutos. Como não tinha energia no local, não 

utilizamos os slides, mas mesmo assim a apresentação contemplou praticamente 

todos os conteúdos normalmente. Os participantes foram instigados a tirar suas 

dúvidas, mas ninguém se manifestou. 

5. Apresentação das dinâmicas e organização dos grupos 

A divisão dos grupos aconteceu de forma quase orgânica, pois abrimos os mapas 

no chão e as pessoas naturalmente se reuniram em volta, sentadas no chão para 

observar os detalhes. Os três grupos ficaram equilibrados, dentro do possível. O 

grupo verde (meio ambiente e áreas de lazer) foi o único que não contou com a 

participação de nenhum adulto, exceto a mediadora (Úrsula). 

6. Leitura do Mapa local 



 
 
 
 
 

104 

 

Durou cerca de 10 minutos nos três grupos. Como já mencionado, os mapas 

atraíram o interesse dos participantes que se sentaram no chão (que era de 

cimento) junto com as moderadoras que marcaram os pontos de referência e deram 

início às discussões. Observamos que os moradores rapidamente se apropriaram 

do mapa e acharam muito interessante a visão do distrito visto do alto.  

7. Como é a cidade que temos hoje? 

Os três grupos tiveram discussões produtivas, com a ajuda dos moderadores que 

participaram ativamente fazendo perguntas, ajudando a sintetizar as ideias, 

marcando pontos no mapa e escrevendo as respostas. Observamos que a quase 

todos os moradores participaram ativamente, se engajando bem nas discussões. 

Esta etapa durou pouco mais de 20 minutos nos 3 grupos. 

8. Como é a cidade que queremos amanhã? 

Esta atividade foi mais rápida, pois a maioria das propostas já foram sendo 

anotadas ao longo das discussões da etapa do diagnóstico. O grupo verde foi o 

primeiro a concluir as atividades, seguido um pouco depois pelo amarelo. O grupo 

azul demorou mais. 

9. Apresentação das respostas dos grupos 

Os moradores não se sentiram à vontade para falar, mas foram à frente segurar os 

mapas e representar o grupo enquanto as moderadoras liam as perguntas e as 

respostas. Pontualmente, os moradores complementavam alguma coisa nas falas. 

Alguns pontos importantes que chamaram a atenção nas propostas foi o fato de a 

comunidade não ter livre acesso a nenhum dos diversos corpos d’água (lagoas e 

açudes) que existem na região, sendo todos de propriedade privada e um único 

aberto para banho e lazer, mediante pagamento. 

Em termos de oportunidades de trabalho e geração de renda surgiu uma proposta 

de realizar um dia a mais de feira na semana, usando a estrutura da Feira de 

Aprazível, mas de forma a beneficiar os moradores locais, para que possam vender 

produtos agrícolas e não agrícolas, estimulando o comércio e a circulação de renda 

na própria comunidade.  

10. Lanche e confraternização 

Transcorreu bem, de acordo com o planejado. 

11. Observações equipe social 

Como citado no início do relatório, a maior parte dos moradores desta oficina foram 

crianças e jovens participantes do projeto Vida nas Teias da Cultura, realizado pelo 

Instituto Teias da Juventude – ITJ com o apoio da Votorantim Cimentos). 

Para dar um pouco mais de representatividade às discussões, a oficina também 

contou com a participação de lideranças comunitárias, como o presidente da 

Associação Comunitária de Paudarquinho (comunidade rural) e outros agricultores, 

algumas moradoras (donas de casa) e agentes sociais do projeto. 

Apesar da diversidade de público ser pequena, os jovens estudantes demonstraram 

bom nível de maturidade nas discussões, conhecendo bem os problemas do distrito 

e se engajando nas atividades propostas com bastante foco. 
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Foto 110. Convite divulgado para a oficina no Distrito de Aprazível. 

 

 

Foto 111. Apresentação da Revisão do PDS aos participantes.  
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Foto 112. Participantes discutem as demandas de Aprazível. 

 

 

Foto 113. Encerramento da oficina no distrito de Aprazível. 
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Foto 114. Lista de presença do distrito de Aprazível. 

 

Foto 115. Lista de presença do distrito de Aprazível. 
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16. Rafael Arruda 

 

DISTRITO:  Rafael Arruda  PARTICIPANTES: 21 

DATA: 30/01/2020 HORA: 09:30hs 

LOCAL: Escola Vicente Antenor Ferreira Gomes 

EQUIPE: 
Equipe Técnica:  Janaína Pinheiro 
Equipe Prefeitura: Felipe 

 

A oficina inicial de Rafael Arruda teve que ser cancelada, pois a quantidade de 

participantes no dia agendado foi insuficiente. Assim, a oficina foi adiada e 

realizada num formato metodológico diferente das outras.  

Para este momento, com a articulação do diretor da Escola Osmarino tal, foram 

identificadas e convidadas pessoas chave que pudessem contribuir de fato com 

uma leitura comunitária do distrito. Compareceram 21 pessoas. 

Janaína fez a fala de abertura e explicou também sobre o Plano Diretor. Felipe 

falou em nome da Prefeitura de Sobral. 

 

 

Foto 116. Convite divulgado para a oficina no Distrito de Rafael Arruda. 
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Foto 117. Apresentação da Revisão do PDS aos participantes. 

 

Foto 118. Participantes discutem as demandas de Rafael Arruda. 
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Foto 119. Participantes discutem as demandas de Rafael Arruda. 

 

Foto 120. Lista de presença do distrito de Rafael Arruda. 



 
 
 
 
 

111 

 

 

 

Foto 121. Lista de presença do distrito de Rafael Arruda. 
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5 - OFICINAS DE LEITURA COMUNITÁRIA - BAIRROS 

 

A realização das Oficinas Comunitárias foi dividida por bairros ao longo de uma 

semana num total de 11 oficinas. 

 

5.1. Metodologia  

1. Acolhimento e Credenciamento – 30 min (inicia antes do horário marcado) 

Os participantes são recepcionados pela equipe para fazer o credenciamento, 

onde assinam a lista de presença e fornecem seus dados pessoais (nome, 

endereço, telefone, e-mail, instituição – se houver) e recebem o crachá.  

No espaço da reunião é exibido um vídeo com imagens dos bairros daquele 

encontro, despertando o interesse e o sentimento de pertencimento dos 

moradores ao reconhecerem os locais. 

RECURSOS: Lista de presença, mesas e cadeiras, etiquetas para crachá, 

vídeo personalizado para cada oficina. 

 

2. Abertura e Caracterização – 15 min - Prefeitura 

Abertura da oficina com a fala da Prefeitura dando as boas vindas, 

apresentando a equipe, falando de maneira geral sobre o que é a oficina e 

quais os objetivos do encontro. Apresentar também uma breve caracterização 

dos bairros participantes da oficina, citando os principais tópicos (problemas e 

potencialidades) que a Prefeitura já tem conhecimento e finalizar reforçando 

que hoje estamos presentes para ouvir as contribuições da população para a 

revisão do Plano Diretor. 

 

3. Dinâmica de Apresentação – 10 a 15 min – Consultor social 

Como um aquecimento para os debates e para que a equipe possa ter um 

diagnóstico inicial do perfil dos participantes do grupo, é feita uma dinâmica 

simples de apresentação de todos os presentes: Qual o seu nome, localidade 

onde mora e, com uma palavra, o que você mais gosta da sua 

comunidade? 

Para uma melhor gestão do tempo e efetividade da metodologia, essa atividade 

é feita neste momento com o grupo todo nas oficinas que tiverem até 30 

participantes, em média. Se tiverem mais pessoas, a apresentação é feita 

após a divisão em grupos de trabalho. 
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RECURSOS: Para melhor condução dos trabalhos de grupo, é necessária uma 

caixa de som com microfone. 

 

4. Apresentação sobre o Plano Diretor – 5 a 10 min - Consultor técnico 

Apresentação sobre o PDS com o objetivo de capacitar o público, usando 

linguagem e recursos didáticos apropriados e acessíveis, para que este se 

sinta empoderado a respeito do tema e confiante para fazer suas contribuições, 

bem como levar esse conhecimento para aplicar no seu dia a dia. 

RECURSOS: Computador, projetor e apresentação em slides com o conteúdo 

dos pontos mais importantes, em linguagem didática e acessível, incluindo um 

slide personalizado para cada oficina, com o mapa do distrito. 

 

5. Perguntas de Diagnóstico – 15 a 20 min – Consultor Social 

Com o intuito de levantar informações para complementar o diagnostico são 

feitas duas perguntas respondidas individualmente por cada morador, de 

acordo com a seguinte dinâmica: 

A) Para qual bairro você/sua família vai quando sai de casa para: 

a. Trabalho 

b. Lazer 

c. Educação 

d. Saúde 

 

Cada participante escreve suas respostas em post-its e cola nas folhas de 

papel madeira que estão previamente dispostas na parede e divididas em 4 

quadrantes, um com cada palavra. Os post-its podem ser entregues em blocos 

de 4 para cada participante, junto com uma caneta. Nos casos em que os 

grupos forem muito grandes ou com pouca facilidade para escrever, essa 

metodologia deve ser adequada, podendo ser feita em plenária, com o 

facilitador fazendo cada pergunta e a equipe anotando as respostas. 

OBS: a equipe deverá fazer fotos dos painéis montados e recolher o material 

produzido de forma organizada para não perder as informações. 

RECURSOS: slide com as perguntas, post-its, canetas, canetinhas, papel 

madeira, fita gomada.  

B) Qual o meio de transporte que você mais utiliza? 

a. Moto  
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b. Carro  

c. A pé  

d. Bicicleta 

e. VLT 

f. Ônibus 

g. Topique 

h. Outros (quais?) 

 

Essa pergunta é feita da seguinte forma: o moderador diz a opção e pede que 

os moradores levantem o braço. Uma auxiliar conta e anota as respostas.  

RECURSOS: slide com a pergunta e as opções de resposta, papel e caneta.  

 

6. Dinâmica para Propostas – 30 a 40 min - todos 

O consultor social explica que para que todos tenham oportunidade de falar e 

ser ouvidos iremos nos organizar em grupos menores (definir na hora qual a 

melhor configuração – quantidade de grupos e de pessoas em cada grupo, de 

acordo com as pessoas da equipe e número de participantes). 

Todos os grupos irão responder a mesma pergunta: quais são as propostas 

que a comunidade quer apresentar para o plano diretor?  

Os grupos são orientados a escrever até 7 (sete) propostas, livremente 

relacionadas aos principais temas do Plano Diretor: transporte público, 

infraestrutura urbana (ruas, calçadas, iluminação pública), lazer, emprego, 

moradia, saneamento básico (água, esgoto, drenagem). 

Cada proposta será escrita numa folha de papel, pelos próprios moradores ou 

com o apoio da equipe, elaborada de forma conjunta e entregue a uma pessoa 

da equipe, que irá colar a proposta num local visível a todos e ligada a um 

desses temas. 

RECURSOS: slide com os principais temas do plano diretor, papel, canetas, 

canetinhas, e fita gomada.  

Os grupos são divididos na seguinte ordem de critérios:  

1) Por bairros, podendo agrupar dois ou mais bairros quando o número de 

participantes for pequeno. 

2) Por quantidade de pessoas, quando do mesmo bairro, de forma que cada 

grupo fique com uma média de 15 pessoas ou menos. 
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3) Outro critério que se mostrar necessário no momento da condução da 

oficina. 

 

Orientações para a moderação dos grupos: cada membro da equipe fica 

responsável por acompanhar um grupo e tem as seguintes atribuições:  

a) Se apresentar ao grupo, perguntar se todos entenderam o que é para ser 

feito, repetir a tarefa – escrever propostas de forma conjunta, lembrar o 

tempo dado para a atividade. 

b) Pedir que eles indiquem uma pessoa para ser o relator do grupo e 

entregar o material (papeis, canetinhas e prancheta) para o relator. 

Lembrar que eles devem escrever a proposta para ser colada no painel – 

melhor se for com a letra grande. Caso o grupo não indique um relator, o 

moderador deve escrever as propostas 

c) Acompanhar as discussões do grupo, fazendo perguntas sempre que 

achar oportuno. Na preparação para a oficina, já ter em mente alguns 

exemplos de propostas que podem ser do interesse daquela comunidade 

e ajudar com esses exemplos – sempre em forma de pergunta – se sentir 

necessário.  

d) Ajudar a população a transformar os problemas e reclamações em 

propostas que possam ajudar a solucionar esses problemas.  

e) Lembrar que os participantes podem consultar o mapa sempre que 

acharem importante. 

f) Caso o grupo entre em conflito, mediar puxando a palavra para si, ouvindo 

os dois lados e buscando construir um consenso, com propostas que 

atendam os dois lados da melhor maneira possível. Caso seja sobre um 

assunto fora do escopo do Plano Diretor, reforçar que este não é o local 

para resolver essa situação e ajudar a endereçar. 

g) Coletar as propostas redigitas e colar no local onde serão lidas ao final. 

 

7. Consolidação e priorização das propostas – 20 min – Consultor Social 

Os grupos menores voltam a formar um único grande grupo para que todas as 

propostas sejam lidas e validadas. De acordo com a especificidade de cada 

território, as propostas podem estar organizadas em painéis por bairro ou por 

temas. 

Depois de lidas pelo consultor social e validadas as propostas, os participantes 

são convidados a marcar, com um adesivo colorido, qual a proposta que para 

ele é a mais importante. Em alguns casos essa etapa pode não ser 

necessária ou adequada. 
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A equipe deverá fazer fotos dos painéis montados e recolher o material 

produzido de forma organizada para não perder as informações. 

RECURSOS: etiquetas de bolas vermelhas pequenas 

 

8. Lanche e confraternização – 30 min 

Após as palavras de conclusão, agradecendo a presença de todos, os 

participantes têm a oportunidade de confraternizar, circulando livremente para 

conversar enquanto fazem um lanche. Esse momento pode ser valioso para 

identificação de novos multiplicadores potenciais para o PDS. 

 

DURAÇÃO TOTAL DA OFICINA: 3 horas / 1h de socialização e 2h de 

atividades de trabalho 

 

 

5.2. Programação 

 

 

Foto 122. Tabela de Oficinas de Leitura Comunitária nos Bairros de Sobral. 
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5.3. Relatório das Oficinas de Leitura Comunitária – Bairros 

 

1. Território A 

 

BAIRROS:  Padre Palhano PARTICIPANTES: 36 

DATA: 21/01/2020 HORA: 17h30 

LOCAL: Igreja Assembleia de Deus 

EQUIPE: 
Equipe Social: Lívia Rosas 
Equipe Técnica: Carolina Rocha e Mateus. 
Equipe Prefeitura: Raquel Morano, Luciana, Yasmin e Hernandes. 

 

1. Acolhimento e Credenciamento 

O início da oficina foi marcado por alguns problemas de organização, pois houve 

algum ruído na comunicação com o articulador local, Júnior. Este marcou atividades 

extras como aula de fit dance e outras (corte de cabelo, depilação) e não 

compareceu cedo no local marcado para dar mais informações à equipe da oficina 

de como seriam realizadas essas atividades sem prejudicar a agenda do Plano 

Diretor. A população tinha sido mobilizada para o encontro na Quadra Poliesportiva 

da comunidade, mas esta não tinha a infraestrutura necessária para a oficina 

(cadeiras, espaço para projetar a apresentação, caixa de som e microfone). 

Diante da impossibilidade de contato com o articulador Júnior e da disponibilidade 

de um outro espaço, bem próximo ao primeiro local, foi considerada a possibilidade 

de fazer a oficina na Igreja Assembleia de Deus, espaço cedido pelo articulador 

local Francisco (pastor da igreja). 

Apenas após algumas tentativas (por telefone e pessoalmente) conseguimos falar 

com o Júnior. Com o avançado da hora e a população já na praça esperando o que 

iria ser decidido, optamos por dar início à oficina na igreja com os moradores que 

compreenderam a situação. Outros moradores ficaram na praça e fizeram uma 

breve aula de fit dance e depois se juntaram aos participantes da oficina, ainda 

durante nossa dinâmica de apresentação. 

Cabe também registrar que nesse período dois moradores muito insatisfeitos com 

as condições do saneamento básico em sua rua – com esgoto entrando em suas 

casas e um cheiro insuportável – levaram a Carolina e o Hernandes até o local para 

que a equipe pudesse constatar in loco a situação deles. 

2. Abertura 

Feita pela Raquel, de forma resumida, sem apresentar a caracterização do bairro. 

Foi feito um pedido de desculpas pelos problemas no início da oficina e esclarecido 

que o propósito da oficina é ter um bom espaço para ouvir o maior número possível 

de moradores do bairro. Começou por volta as 18h45. 

3. Dinâmica de Apresentação 
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Feita até a chegada de mais participantes, após a conclusão da aula de fit dance na 

praça. Com a chegada e credenciamento de novos participantes, a dinâmica foi 

resumida para dar seguimento à oficina, considerando o avançado da hora. 

Na apresentação os moradores disseram que gostam de morar no bairro Padre 

Palhano, sobretudo pelo sentimento de pertencimento à comunidade e acolhimento. 

Alguns participantes relataram que vieram do interior ou de outras cidades menores 

e se sentirem muito bem recebidos pela comunidade no bairro. 

4. Apresentação sobre o Plano Diretor 

Foi feita pela Carolina, que destacou a importância da participação da população na 

construção do Plano Diretor, de forma resumida, sem se ater a todos os slides. 

5. Perguntas de Diagnóstico 

Foi feita como planejado, distribuindo post-its para os moradores escreverem suas 

respostas e colarem nos papeis madeira que estavam dispostos na parede, em 

cada uma das áreas de motivação do deslocamento. Foram obtidas as seguintes 

respostas para a pergunta “para qual bairro você/sua família vai quando sai de 

casa para TRABALHO / EDUCAÇÃO / SAÚDE / LAZER? ” 

 

Trabalho: 37 respostas 

Grande maioria no próprio bairro (Padre Palhano), sendo que do total de 25 

respostas para o bairro, 12 afirmaram ser donas de casa. Outras respostas foram: 

Sumaré (2), Junco (1), Recanto I (1), Renato Parente (1), Santo Antônio (1), Campo 

dos Velhos (1), Morada dos Ventos (1), Fortaleza (1), Posto de Saúde (1), Clube 

dos Calçadistas (1) e Pedreiro – todos os bairros (1). 

 

Educação: 23 respostas 

Grande maioria no próprio bairro (Padre Palhano – 15). Outras respostas foram: 

Centro (4), Sumaré (2), Dom José (1), Caiçara (1) e Alto da Brasília (1). 

 

Saúde: 25 respostas 

As respostas foram diversificadas entre Bairros e equipamentos utilizados pela 

população. Alguns responderam no próprio Padre Palhano (9), entre eles (2) 

especificaram o Posto de Saúde do bairro. Outros colocaram apenas Posto de 

Saúde (5), sem especificar de qual bairro. Outros bairros citados foram: Derby (1), e 

Cohab III (1). Outros equipamentos de saúde citados foram: Hospital Regional (5), 

UPA (6) e Policlínica (1). 

 

Lazer: 25 respostas 

As respostas para o lazer foram bem diversificadas. A resposta com maior 

incidência foi o Centro (5). Outras respostas foram: Alto Novo (2), Parque da Cidade 

(2), Rio Acariaçu (2), Padre Palhano (2), Santana (2), Serra da Meruoca (2), Arco 

(1), Dom Expedito (1), Tuina (1), Serra (1), Serra – Jordão (1), Anel Viário (1), Clube 

dos Calçadistas (1) e Parque Pajeú (1). 
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Vale registrar que a maior parte dos presentes teve dificuldade para escrever as 

respostas nos post-its e pediu ajuda da equipe.  

 

A segunda pergunta foi feita em plenária, como planejado, com o objetivo de 

mapear entre os presentes quais são os meios de transporte mais utilizados. O 

facilitador perguntou “qual o meio de transporte que você mais utiliza?” E os 

participantes levantaram o braço para cada uma das opções, conforme registrado 

abaixo. 

 

Meios de Transporte: Moto (7); Carro (1); A pé (16); Bicicleta (7); VLT (3); Ônibus 

(0); Topic (25); Outros (0). 

 

6. Elaboração das Propostas 

 

Foram formados 3 grupos de aproximadamente 12 pessoas cada. Cada grupo 

recebeu papeis coloridos para escrever suas propostas respondendo a seguinte 

pergunta: quais são as propostas que a comunidade quer apresentar para o 

plano diretor? 

 Os grupos foram orientados a apresentar apenas 6 propostas cada um, sendo os 

temas de livre escolha. A seguir registramos as propostas tal qual ficaram redigidas 

pelos moradores, com a ajuda da equipe, organizadas por temas e por grupo: 

 

 GRUPO VERDE GRUPO AMARELO GRUPO BRANCO 

LAZER 

Academia na praça 

para prática de 

exercício físico 

(local fechado) 

Construir praça e 

areninha 

Aumento do 

esporte e lazer na 

comunidade 

TRANSPORTE 

PÚBLICO 

Melhorar a 

qualidade das topics 

Criar rotas de 

ônibus de 

transporte escolar 

infantil para outros 

bairros 

Melhorar a 

qualidade do 

transporte público 

e necessidade de 

ser acessível 

INFRAESTRUTU

RA URBANA 
  

Construir anexo do 

CRAS (Dom José) 

Melhorar as ruas e 

calçadas 

  

TRABALHO 
Apoio ao 

microempreendedor 
    

MORADIA 

Moradia popular 

para pessoas que 

pagam aluguel 

Construir moradia 

popular 
  

SANEAMENTO 

BÁSICO 

Reparar a rede de 

esgoto e fazer 

drenagem em 

diversos pontos (8) 

Fazer rede de 

esgoto (2) 

Infraestrutura nas 

ruas (drenagem) 
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MEIO AMBIENTE 

Coleta de lixo com 

box na praça e 

pontos de descarte 

  

Fiscalização da 

poluição da fábrica 

(Delrio) 

 

Ao final todas as propostas foram reunidas por temas, lidas e validadas pelos 

participantes. Os que quiseram pegaram uma etiqueta vermelha para marcar sua 

escolha de proposta prioritária (qual a mais importante entre todas essas 

propostas?). 10 pessoas priorizaram as propostas de saneamento básico. Os votos 

estão registrados entre parênteses na tabela das propostas acima. Os demais até 

comentaram que ficou claro que a principal necessidade do bairro é a questão de 

saneamento, sobretudo as redes de esgoto e drenagem. 

Aqui também os grupos precisaram de apoio da equipe para escrever as propostas, 

pois poucas pessoas se sentiram confortáveis para escrever (semialfabetizadas). 

 

Essa etapa durou cerca de 35 minutos. 

 

7. Lanche e confraternização 

Transcorreu de forma tranquila, com bastante lanche (trazido da oficina do Alto da 

Brasília, que não ocorreu) e deixando os moradores bem satisfeitos. 

8. Observações equipe social 

Apesar dos contratempos iniciais a oficina transcorreu bem e os participantes 

manifestaram sua satisfação por terem participado desse momento. 

Observamos que boa parte do público presente era de mulheres, muitas donas de 

casa e algumas crianças.  

O articulador Junior não se engajou nas atividades da oficina, mas o Francisco e a 

equipe da igreja participaram bem. 

O capital social local pareceu ter bom potencial de desenvolvimento: apesar de não 

haver muitas lideranças formais, os moradores se mostraram participativos e 

engajados em várias atividades comunitárias (cultural, esportiva, religiosa). 

O nível de escolaridade e facilidade dos moradores para escrever durante as 

dinâmicas da oficina neste primeiro encontro não foi o esperado. Isso nos fez rever 

alguns pontos da metodologia para os próximos bairros, facilitando a adaptação de 

acordo com o público presente em cada encontro. 
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Foto 123. Convite divulgado para a oficina no Território A. 

 

Foto 124. Apresentação da Revisão do PDS aos participantes. 
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Foto 125. Participantes discutem as demandas do bairro Padre Palhano. 

 

Foto 126. Lista de presença da oficina no Território A. 
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Foto 127. Lista de presença da oficina no Território A. 

 

Foto 128. Lista de presença da oficina no Território A. 
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2. Território B 

 

BAIRROS:  
Alto da Brasília, Expectativa, 
Parque Silvana II e Novo 
Recanto.  

PARTICIPANTES: 36 

DATA: 25/01/2020 HORA: 09:30h 

LOCAL: Igreja Bom Pastor 

EQUIPE 
02: 

Equipe Social: Rafael Morais 
Equipe Técnica:  Sarah Farias e Mariana Furlani 
Equipe Prefeitura:  Úrsula Nobrega e Wellington Galvão. 

 

1. Acolhimento e Credenciamento 

O encontro ocorreu como programado. Dentro da programação houve uma 

apresentação teatral da Gorete Gogo, uma personagem do bairro Parque 

Silvana que deu as boas-vindas e interagiu com a apresentação sobre o Plano 

diretor realizada por Mariana Furlani. 

2. Abertura 

Úrsula Nobrega fez uma breve apresentação sobre a programação e deu as 

boas-vindas.  

3. Dinâmica de Apresentação 

Mariana Furlani conduziu a dinâmica de apresentação e durante a 

apresentação captamos palavras chaves ditas pelos moradores como: 

comunidade com forte talento cultural, união dos bairros, acolhimento, 

artesanato, grupos da igreja, pessoas criativas e algumas questões de 

melhoria como ampliação do CRAS, construção de areninha e praças. 

4. Apresentação sobre o Plano Diretor 

A apresentação do plano diretor foi realizada por Mariana Furlani e teve a 

interatividade de uma personagem teatral Gorete Gogo. 

5. Perguntas de Diagnóstico 

Rafael apresentou para os moradores as perguntas sobre deslocamento em 

relação aos seguintes temas: trabalho, educação, lazer e saúde. 

 

A metodologia utilizada para registro das informações foi dentro dos grupos 

que foram divididos por bairros. Desses grupos apenas conseguimos a 

captação do grupo de Parque Silvana. As demais anotações dos grupos 

ficaram com a equipe técnica. 

Abaixo, segue a consolidação das respostas: 
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Educação 

Origem Destino 

Parque Silvana II 

Centro (Ensino Médio e Profissional) 

Expectativa (Ensino Fundamental) 

Juvêncio 

Parque Silvana (Liceu) 

 

Lazer 

Origem Destino 

Parque Silvana II 

Parque da Cidade (Campo dos Velhos) 

Shopping (Dom Expedito) 

SESC 

Parque Pajeú 

 

Saúde 

Origem Destino 

Parque Silvana II 

Expectativa (PSF) 

Sinhá Saboia (Policlínica e UPA) 

Regional (Centro) 

Hospital Dom Estevão 

 

Trabalho 

Origem Destino 

Parque Silvana II 

Grendene 

Centro 

Expectativa 

 

 

Em seguida, foi perguntado também aos moradores qual o meio de transporte 

mais utilizado por eles. A consolidação das respostas do bairro Parque Silvana 

II segue abaixo: 

 

• Moto - 11 moradores  

• Carro – 6 moradores  

• A pé – 11 moradores  

• Bicicleta – 01 moradores  

• VLT – 03 moradores 

• Ônibus – 01 morador 

• Topic - 02 moradores 
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• UBER – 06 moradores  

 

6. Elaboração das Propostas 

Os participantes foram divididos em 04 grupos, por bairros, da seguinte forma:  

Alto da Brasília, Expectativa, Parque Silvana II e Novo Recanto. 

Cada grupo recebeu papeis coloridos para escrever suas propostas 

respondendo a seguinte pergunta: quais são as propostas que a 

comunidade quer apresentar para o plano diretor? 

 Os grupos foram orientados a apresentar apenas 7 propostas cada um, 

relacionadas a um dos temas do Plano Diretor: Moradia, Infraestrutura Urbana, 

Lazer, Meio Ambiente, Trabalho, Saneamento Básico e Transporte Público. 

 

As propostas apresentadas foram as seguintes: 

  

*As propostas do bairro Novo Recanto ficaram com a Mariana Furlani. 

 

Moradia 

• Parque Silvana: Grupo 01 (Branco) – Existem casas em situações 

precárias (rua de vielas, casas pequenas, são poucas as casas de 

taipas.) Construir casas novas, substituir as casas de taipa por casas 

de alvenarias. Tem especulação imobiliária e alta valorização de 

aluguel de imóveis. Poucas pessoas têm casa própria. Ofertar 

financiamento para compra da casa própria, construir conjuntos 

habitacionais e desconcentrar as casas dos donos de novos terrenos.  

• Alto da Brasília: Grupo 02 (Verde) – Fiscalização de ocupação irregular 

das calçadas e muros. Regularização fundiária próximo à escola Raul 

Monte, em área doada pela Diocese.  

 

Transporte Público 

• Parque Silvana: Grupo 01 (Branco) – Rotas de ônibus não são definidas 

nem os horários. Melhorar as paradas de ônibus; projeto bicicletar. 

• Alto da Brasília: Grupo 02 (Verde) – Ampliar as paradas e as linhas de 

ônibus; capacitação dos condutores para informar e lidar com idosos e 

PCDs. Transporte coletivo com acessibilidade. Bicicletas 

compartilhadas (pracinha ao lado da UVA). 

• Expectativa: Grupo 03 (Amarelo) - Mais transporte público (os 

transportes mais usados são o VLT e mototáxi).  

 

Trabalho 
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• Parque Silvana: Grupo 01 (Branco) – Locais próprios para feiras e 

vendas, como em Sumaré que tem a praça do empreendedor. Valorizar 

os catadores e garis.  

• Alto da Brasília: Grupo 02 (Verde) – Capacitação sobre 

empreendedorismo e economia criativa. Cursos de barbearia, 

artesanato, costura, culinária, etc. 

• Expectativa: Grupo 03 (Amarelo) – Por falta de trabalho, deve ter mais 

oportunidades, com apoio ao artesanato através da construção de um 

centro de apoio; associação e investimentos com renda fixa. Fazer o 

cadastro dos profissionais de artesanato por bairros para promover 

feiras periódicas e itinerantes nas praças dos bairros. 

 

Lazer  

• Parque Silvana: Grupo 01 (Branco) – Conclusão e ocupação da vila 

olímpica pela comunidade (terminar a obra); construir praça, areninha, 

academia ao ar livre, anfiteatro em espaço fechado para cultura, quadra 

de areia; usar os terrenos vazios para espaços de lazer.  

• Alto da Brasília: Grupo 02 (Verde) – Academia ao ar livre incluída no 

projeto da lagoa da fazenda; estação da juventude no prédio da 

associação, que fica na rua Belo Horizonte. 

• Expectativa: Grupo 03 (Amarelo) – Existem bons espaços de lazer, 

como praça vitória e parque Pajeú. Existem terrenos vazios que 

poderiam se tornar praças. Espaço de lazer paraíso das flores.  

 

Meio Ambiente 

• Parque Silvana: Grupo 01 (Branco) – Arborização com arvores frutíferas 

e podar as arvores que existem.  

• Alto da Brasília: Grupo 02 (Verde) – Realizar uma campanha de 

educação ambiental com conscientização sobre o lixo. Campanha de 

arborização das casas e praças. Despoluição urgente da lagoa da 

fazenda.  

• Expectativa: Grupo 03 (Amarelo) – Plantar mais arvores e realizar uma 

campanha de educação ambiental com conscientização sobre o lixo. 

 

Saneamento Básico 

• Parque Silvana: Grupo 01 (Branco) – Sem sugestões 

• Alto da Brasília: Grupo 02 (Verde) – Saneamento completo, com coleta 

e tratamento de esgoto. Tem identificado esgoto a céu aberto na rua 

Salvador e rua Belo Horizonte. 

 

Infraestrutura Urbana 
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• Parque Silvana: Grupo 01 (Branco) – Tem terrenos vazios que 

acumulam lixo e que poderiam ser praças. Construir uma unidade de 

saúde para o Parque Silvana 2 e Bairros Novos, atrás do liceu. 

Padronizar calçadas para melhorar acessibilidade. 

• Alto da Brasília: Grupo 02 (Verde) – Sinalização de trânsito (vertical e 

horizontal) e faixas de pedestres. Melhorar a drenagem próxima a rua 

Salvador e Belo Horizonte. Melhorar a iluminação pública com 

lâmpadas de led nas ruas São Paulo, Paraíso das flores, Betânia e atrás 

da UVA. 

• Expectativa: Grupo 03 (Amarelo) – Calçadas e melhorar a 

pavimentação. Estruturar os serviços ofertados pelo PSF (agilidade no 

resultado de exames médicos, disponibilizar medicamento e o 

aumentar o horário de atendimento as pessoas).  

 

Logo após a formação do painel, as propostas foram lidas e validadas, e os 

moradores foram convidados para elencar qual proposta é a mais prioritária, 

na sua opinião. Eles colaram um adesivo para identificar essa proposta. As 

propostas mais votadas foram: 

 

▪ 02 votos – Rede de Esgoto 

▪ 02 votos – Ampliação do PSF da Cohab 1 

▪ 01 voto – Academia das cidades 

▪ 01 voto – Saneamento do Corte 8 

▪ 01 voto – Murar ou construir espaços de lazer em terrenos vazios 

▪ 01 voto – Melhorar a qualidade da água e aumentar a oferta de água. 

▪ 01 voto - Ampliar VLT até o corte 08 

  

7. Lanche e confraternização 

O lanche foi servido no início e ao longo do encontro. 

8. Observações equipe social 

A oficina teve a participação de moradores relevantes, com legitimidade nas 

falas e propostas. Identificamos que a questão cultural e artística é valorizada 

e fortalece o senso de pertencimento. O local escolhido para o encontro, que 

foi a Igreja Bom Pastor, tem atividades sociais de relevância e é uma instituição 

com credibilidade, legitimidade e poder dentro da comunidade. 
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Foto 129. Convite divulgado para a oficina no Território B. 

 

 

Foto 130. Apresentação da Revisão do PDS aos participantes. 
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Foto 131. Participantes discutem as demandas dos bairros. 

 

 

Foto 132. Articuladores recebendo certificados de participação. 
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Foto 133. Participantes apresentam o resultado da leitura do mapa. 

 

 

Foto 134. Lista de presença da oficina no Território B. 
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Foto 135. Lista de presença da oficina no Território B. 

 

 

Foto 136. Lista de presença da oficina no Território B. 
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3. Território C 

 

BAIRROS:  Nova Caiçara PARTICIPANTES: 96 

DATA: 22/01/2020 HORA: 17h30 

LOCAL: Escola Edgar Linhares 

EQUIPE: 

Equipe Social: Lívia Rosas 
Equipe Técnica: Carolina Rocha e Mateus 
Equipe Prefeitura: Raquel Morano, Luciana, Deijane, Yasmin e 
Hernandes. 

 

1. Acolhimento e Credenciamento 

O público fez o credenciamento no pátio da escola e convidado a entrar no 

auditório, onde foi recebido com uma apresentação musical (voz e violão). Por volta 

das 18h começaram mais duas apresentações culturais: uma peça de teatro sobre o 

Plano Diretor, feita pelas crianças do grupo teatral Boneca de Pano, dirigidas pelas 

professoras Cirly e Elandia, com texto feito pelo Dedé (articulador local). Em 

seguida o grupo 24/48 apresentou uma dança (jovens). 

2. Abertura 

Feita pela Raquel, de forma resumida, sem detalhar a caracterização do bairro, 

dando as boas-vindas a todos os participantes. Reforçou que o objetivo da oficina é 

ouvir a população a respeito de como é viver no Caiçara e quais são os projetos 

para a cidade que queremos no futuro. 

3. Dinâmica de Apresentação 

Devido ao grande número de participantes (98 assinaram a lista de presença, além 

dass cerca de 30 crianças que estavam bastante animadas), optamos por não 

realizar essa atividade. Fizemos, contudo, um rápido alinhamento de expectativas 

passando a previsão da programação da oficina, até informar qual seria o momento 

do sorteio das cestas básicas – atividade programada pelo articulador Dedé e que 

estava gerando dúvidas nos participantes. Com a validação da programação, 

seguimos a programação da oficina. 

4. Apresentação sobre o Plano Diretor 

Foi feita pela Carolina, que destacou a importância da participação da população na 

construção do Plano Diretor, de forma resumida, sem se ater a todos os slides. 

Aproveitou bem o conteúdo já trazido pela peça que as crianças apresentaram, 

como a importância do cidadão (mãe da cidade) olhar para o futuro e como a cidade 

vai ser quando crescer. 

5. Perguntas de Diagnóstico 

Foi feita usando uma variação da metodologia planejada, perguntando para a 

plenária e coletando as respostas, que foram anotadas pela equipe no papel 

madeira disposto na parede, em cada uma das áreas de motivação do 
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deslocamento. Foram obtidas as seguintes respostas para a pergunta “para qual 

bairro você/sua família vai quando sai de casa para TRABALHO / EDUCAÇÃO / 

SAÚDE / LAZER? ” 

 

Trabalho: Caiçara, Dom Expedito, Centro, Boa Vizinhança, Alto da Brasília, 

Grendene, Recanto I e II. 

 

Educação: Essa pergunta gerou bastante comoção nos participantes, que relataram 

o seguinte:  

- O ensino infantil existe no bairro, mas não é suficiente. 

- O ensino fundamental I não existe no bairro. 

- O ensino fundamental II existe no bairro e atende bem a população. 

- O ensino médio não existe no bairro e os alunos estão deixando a escola pois “não 

podem ir estudar nos Terrenos Novos”, por “falta de opção”. 

Diante desse cenário, as respostas obtidas foram as seguintes: Caiçara, Betânia 

(UVA), Sumaré, Junco, Campo dos Velhos, Terrenos Novos e Cohab II. 

 

Saúde: Caiçara, Cohab III, Santa Casa e Regional. Aqui também houve certa 

comoção dos moradores, especialmente porque a atual equipe do PSF não é 

suficiente para atender todos os moradores, especialmente na Baixada. A agente de 

saúde local estava presente, esclareceu a situação de trabalho do posto e 

apresentou o novo coordenador, que também estava participando da oficina. 

 

Lazer: Caiçara, Cohab III, Margem Esquerda, Arco, Cachoiro e Mucambinho. 

 

Como a escuta foi da plenária toda, podemos considerar essas respostas como os 

principais destinos, de acordo com a percepção dos moradores participantes da 

oficina. 

 

A segunda pergunta foi feita em plenária, como planejado, com o objetivo de 

mapear entre os presentes quais são os meios de transporte mais utilizados. O 

facilitador perguntou “qual o meio de transporte que você mais utiliza?” e os 

participantes levantaram o braço para cada uma das opções, conforme registrado 

abaixo. 

 

Meios de Transporte: Moto (7); Carro (1); A pé (16); Bicicleta (7); VLT (3); 

Ônibus (0); Topic (25); Outros (0). 

6. Elaboração das Propostas 

Diante do número de participantes e da configuração do espaço (auditório com 

cadeiras fixas em plenária), fizemos uma adaptação da metodologia para esta 

atividade. Sem precisar trocar de lugar, os participantes formaram grupos de 4 

pessoas (duas duplas) e cada grupo recebeu uma folha de papel e caneta. Eles 

foram orientados a conversar a respeito das necessidades do bairro e escolher 

juntos uma proposta, respondendo a seguinte pergunta: quais são as propostas 

que a comunidade quer apresentar para o plano diretor? 
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 Os grupos foram orientados a apresentar apenas uma proposta, sendo o tema de 

livre escolha. A seguir registramos um resumo das palavras chave mais citadas nas 

112 propostas coletadas (a maioria dos grupos apresentou mais de uma proposta). 

Esse resumo tem por objetivo facilitar a visualização dos temas que se mostraram 

mais prioritários na percepção dos moradores presentes. 

 

PALAVRA CHAVE QTD  PALAVRA CHAVE QTD 

TRABALHO 14  SANEAMENTO 4 

EDUCAÇÃO 11  ESPORTE 3 

LAZER 11  ILUMINAÇÃO PÚBLICA 3 

CRAS 10  MORADIA 2 

ARENINHA 9  INFRAESTRUTURA URBANA 1 

CAPACITAÇÃO 9  INTERNET 1 

SAÚDE 9  MEIO AMBIENTE 1 

COMÉRCIO LOCAL 8  RELIGIÃO 1 

TRANSPORTE PÚBLICO 8  SEGURANÇA 1 

TRANSPORTE ESCOLAR 6  TOTAL 112 

 

Como pode ser observado já pelas palavras chave, nem todas as propostas estão 

no escopo do Plano Diretor. Ainda assim, consideramos importante registrá-las 

neste relatório. As propostas, tal qual foram redigidas pelos moradores, estão 

registradas ao final deste relatório, inclusive as propostas feitas por crianças (que 

estão marcadas com um (*), acompanhadas da palavra chave utilizada para sua 

classificação. 

 

Antes da leitura final das propostas, 3 crianças pediram para ler suas propostas no 

microfone, diante de todos os participantes. Assim foi feito e a Lucia (11 anos), 

Karine (10 anos) e Mikelly (9 anos) leram suas propostas, que também estão por 

escrito e consolidadas junto às demais. 

 

Ao final todas as propostas foram reunidas formando um grande mural, lidas e 

validadas pelos participantes. Essa etapa durou cerca de 35 minutos. 

 

7. Lanche e confraternização 

Após a leitura e validação das propostas, foi feito o sorteio de 3 cestas básicas, 

conforme prometido pelo articulador Dedé. Foi necessário comprar um 

complemento para o lanche, devido ao número de participantes bem acima da 

média das demais oficinas. Tudo transcorreu bem e os moradores expressaram sua 

satisfação por terem participado da oficina. 

8. Observações equipe social 
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Apesar do número de participantes ter surpreendido um pouco a equipe e a 

metodologia ter sido adaptada para melhor organização da oficina, consideramos o 

resultado desta oficina um dos melhores em termos de participação e engajamento 

da população. 

As cerca de 30 crianças participaram fazendo desenhos de suas vidas no Caiçara 

(suas casas, escola, espaços de lazer) e também apresentando suas próprias 

propostas. Vale ressaltar que as propostas das crianças foram – em sua grande 

maioria – completamente alinhadas às da população adulta, demonstrando um alto 

nível de maturidade para as necessidades da comunidade. Além disso, as crianças 

também escreveram agradecimentos para os professores do grupo de teatro e para 

a comunidade como um todo, “porque estão sempre atrás de coisas boas para a 

gente ser melhor no futuro”. 

Percebemos um elevado sentimento de autoestima na comunidade, que apesar de 

todas as carências – por eles mesmos reconhecidas – estão em busca de melhores 

condições de vida, com mais oportunidades e justiça social. Ficou evidente que o 

tema mais sensível para os moradores é o emprego e a geração de renda. 

Somando as palavras chave TRABALHO e CAPACITAÇÃO, temos um total de 23 

propostas abordando esse assunto. A demanda latente é por mais oportunidades de 

trabalho para moradores locais nas obras que estão sendo executadas pela 

Prefeitura dentro do bairro. 

Foi perceptível também os problemas enfrentados pela comunidade em relação à 

mobilidade, tanto no que diz respeito aos transportes, mas também às áreas em que 

os moradores “podem” e “não podem” circular dentro da cidade (particularmente nos 

Terrenos Novos). 

Registramos ainda que nas folhas das propostas foram feitas (possivelmente por 

crianças) duas propagandas políticas, citando os nomes de “candidatos a 

vereadores”: Pezão e Bebeto. 

Por fim, ressaltamos que se trata de uma comunidade que, apesar de estar em 

situação de vulnerabilidade social, apresenta boa abertura para diálogo e trabalho 

em conjunto com os atores locais. Pela fala final do articulador Dedé – que fez um 

excelente trabalho de mobilização e organização de todo o evento junto com a 

nossa equipe, atendendo nossas demandas – que o bairro é formado por uma 

complexa estrutura social de lideranças, grupos e coletivos que estavam lá 

representados. 
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Foto 137. Convite divulgado para a oficina no Território C. 

 

Foto 138. Apresentação da Revisão do PDS aos participantes. 
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Foto 139. Apresentação de crianças na oficina do bairro Caiçara. 

 

Foto 140. Lista de presença da oficina no Território C. 
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Foto 141. Lista de presença da oficina no Território C. 

 

Foto 142. Lista de presença da oficina no Território C. 
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Foto 143. Lista de presença da oficina no Território C. 

 

Foto 144. Lista de presença da oficina no Território C. 
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4. Território D 

 

BAIRROS:  
Dom Expedito, Belchior e 
Várzea Grande 

PARTICIPANTES: 26 

DATA: 22/01/2020 HORA: 17h30 

LOCAL: Escola Padre Osvaldo Chaves 

EQUIPE: 
Equipe Social: Rafael Morais e Rose Pontes 
Equipe Técnica:  Sarah Farias e Janaina 
Equipe Prefeitura:  Úrsula Nobrega, Wellington Galvão. 

 

1. Acolhimento e Credenciamento 

O encontro iniciou com 30 minutos de atraso, devido à espera de uma 

quantidade significativa de moradores para darmos início a oficina. Mesmo 

com o atraso, não houve problemas na realização da oficina. 

2. Abertura 

Abertura foi realizada por Wellington e Úrsula, representantes da Prefeitura 

de Sobral. O tempo estimado foi ultrapassado e informações sobre a 

apresentação do Plano diretor foram antecipadas por Úrsula. Wellington, fez 

a caracterização dos bairros usando o mapa, localizando as pessoas. 

3. Dinâmica de Apresentação 

Rafael, facilitou a dinâmica de apresentação, todos os moradores 

participaram e suas falas foram breves. As palavras mais repetidas sobre o 

que mais os moradores gostavam no bairro foram: união e desenvolvimento. 

4. Apresentação sobre o Plano Diretor 

Sarah completou as informações repassadas pela Úrsula na abertura da 

oficina, e não houve intervenções do público.  

5. Perguntas de Diagnóstico 

Rafael apresentou para os moradores as perguntas sobre deslocamentos em 

relação aos seguintes temas: trabalho, educação, lazer e saúde. O método 

de captação da resposta foi através de post-its disponibilizados, e as 

respostas foram escritas a punho pelos próprios participantes e coladas em 

um mural.  

 

Abaixo, segue a consolidação das respostas: 
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Educação (16)  Trabalho (18) 

Qtd Origem Destino  Qtd Origem Destino 

1 Belchior Centro  3 Belchior Centro 

1 Belchior Dom Expedito  3 Derby Dom Expedito 

3 Derby Dom Expedito  5 Dom Expedito Centro 

3 Dom Expedito Centro  1 Dom Expedito Derby 

8 Dom Expedito Dom Expedito  6 Dom Expedito Dom Expedito 
   

 
   

Saúde (15)  Lazer (20) 

Qtd Origem Destino  Qtd Origem Destino 

1 Belchior 
Pedrinhas e 

Cohab  
1 Belchior 

Centro e 

Belchior 

1 Belchior Dom Expedito  3 Derby Centro 

1 Derby Pedrinhas  4 Dom Expedito Centro 

1 Derby 
Ainda não 

usou  
1 Dom Expedito 

Centro / 

Palmeiras 

1 Derby Pedrinha  10 Dom Expedito Dom Expedito 

2 Dom Expedito Centro  1 Dom Expedito Palmeiras 

7 Dom Expedito Dom Expedito  
   

1 Dom Expedito 
Ainda não 

usou  

   

 

 

Em seguida, foi perguntado aos moradores qual o meio de transporte mais 

utilizado por eles. A consolidação das respostas, segue abaixo: 

 

• Moto - 05 moradores de Dom Expedito  

• Carro – 04 moradores de Dom Expedito e 01 morador de Belchior (em 

Belchior a maioria dos moradores usam carro para se deslocarem) 

• A pé – 06 moradores de Dom Expedito 

• Bicicleta – 02 moradores de Dom Expedito 

• VLT - 01 morador de Dom Expedito 

• Canoa – 04 Moradores de Dom Expedito  

 

6. Elaboração das Propostas 

 

Os participantes foram divididos em 3 grupos e o único morador de Belchior 

presente nessa etapa da dinâmica participou de um desses grupos. Foi dada 

atenção especial e captação de propostas para o seu bairro de forma 

separada. Em conjunto, foral elaboradas propostas para colaborar na revisão 

do Plano Diretor de Sobral – PDS, relacionadas aos temas a seguir: Moradia, 
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Infraestrutura Urbana, Lazer, Meio Ambiente, Trabalho, Saneamento Básico 

e Transporte Público. 

 

Foi utilizado 40 minutos, 10 a mais do que o previsto para realização dessa 

atividade.  

 

Logo após a formação do painel, foram lidas as propostas e os moradores 

foram convidados para sinalizar qual proposta é a mais prioritária. Eles 

colaram um adesivo para identificar essa proposta, de sua livre escolha.  

 

 As propostas apresentadas, organizadas por temas, foram as seguintes: 

 

Moradia 

• Dom Expedito: Grupo 01 (Amarelo) - Disponibilizar e consolidar as 

áreas de Zonas Especiais de Interesse Ambiental - ZEIAS e Zonas 

Especiais de Interesse Social – ZEIS, com toda a infraestrutura e com 

Assistência Técnica de Habitação de Interesse Social – ATHIS. 

• Dom Expedito: Grupo 02 (Branco) - Prefeitura executar o projeto João 

de Barro para substituir as casas de Taipa. 

• Dom Expedito: Grupo 03 (Azul) - Melhoria das casas precárias, 

construindo casas próprias; controle da pressão imobiliária. 

 

 

Transporte Público 

• Dom Expedito: Grupo 01 (Amarelo) – Integração dos modais de 

transporte e ampliação das linhas de ônibus e VLT; instalação de 

infraestrutura para as canoas. 

• Dom Expedito: Grupo 03 (Azul) – Continuidade do plano VLT, com a 

implantação das linhas de ônibus; criar ponto de espera para as 

canoas.  

• Belchior: Grupo 04 (Verde) – Transporte coletivo (ônibus e bicicleta) 

 

 

Trabalho 

• Dom Expedito: Grupo 01 (Amarelo) – Instalação de Escola Técnica e 

cursos profissionalizantes  

• Dom Expedito: Grupo 02 (Branco) – Centro de Empreendedorismo  

• Dom Expedito: Grupo 03 (Azul) – Criar quiosques de alimentação na 

margem direita, estimulando a população à criação de comercio nesse 

local; incentivo à formação de cooperativas para canoeiros, lavadeiras 

e incentivo a feiras de artes e negócios. 
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• Belchior: Grupo 04 (Verde) – Área comercial para pequenos 

empreendedores. 

 

 

Lazer 

• Dom Expedito: Grupo 01 (Amarelo) – Melhoria e mais espaços 

públicos de lazer (mais áreas paras as crianças, academia e 

parquinho) 

• Dom Expedito: Grupo 02 (Branco) – Reestruturação voltada para 

crianças e adolescentes 

• Dom Expedito: Grupo 03 (Azul) – Revitalização de Praças (Várzea 

Grande, em frente à Escola Sinhá Saboia); construção de uma praça 

em Gaviões; construção de Areninha em Várzea Grande com estação 

de juventude; segurança na margem direita e incentivo à cultura local. 

• Belchior: Grupo 04 (Verde) - Praça com equipamentos infantis.  

 

 

Meio Ambiente 

• Dom Expedito: Grupo 01 (Amarelo) – Melhoria da arborização urbana 

• Dom Expedito: Grupo 02 (Branco) – Despoluição do rio  

• Dom Expedito: Grupo 03 (Azul) – Arborização, Programa de Educação 

Ambiental e efetivação da lei em relação ao lixo. 

• Belchior: Grupo 04 (Verde) – Parque Ecológico Lagoa das Garças 

 

Saneamento Básico 

• Dom Expedito: Grupo 01 (Amarelo) – Implantação e manutenção de 

rede de esgoto e drenagem 

• Dom Expedito: Grupo 02 (Branco) – Rede de esgoto já está 

encaminhada.  

 

Infraestrutura Urbana 

• Dom Expedito: Grupo 01 (Amarelo) – Melhoria da infraestrutura social: 

iluminação pública, calçadas e coleta de lixo (lixeiras)  

• Dom Expedito: Grupo 02 (Branco) – Centro Infantil; sistema de 

drenagem na rua Itália; calçamento na rua Lucimar.  

• Dom Expedito: Grupo 03 (Azul) – Continuidade do Saneamento das 

ruas; construção de Creche; melhoria do acesso aos Gaviões e 

restante do bairro; melhoria das calçadas; asfaltar algumas ruas 

principais em Dom Expedito; melhorar a drenagem; retirar o esgoto 

das casas que vão pro rio Acaraú; melhoria na segurança; Grupo de 

Planejamento Municipal – GPM. 
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• Belchior: Grupo 04 (Verde) - Equipamentos públicos, como creche, 

escola e Posto de Saúde e outro acesso para o bairro, ligando A .C. 

Belchior à rua Gerônimo Prado. 

 

As propostas mais votadas foram:  

 

• 04 votos – Despoluição do rio 

• 03 votos - Implantação e manutenção de rede de esgoto e drenagem 

• 03 votos - Instalação de Escola Técnica e cursos profissionalizantes  

• 03 votos – Criar quiosques de alimentação na margem direita, 

estimulando a população à criação de comercio nesse local; incentivo 

à formação de cooperativas para canoeiros, lavadeiras e incentivo a 

feiras de artes e negócios. 

• 01 voto - Disponibilizar e consolidar as áreas de Zonas Especiais de 

Interesse Ambiental - ZEIAS e Zonas Especiais de Interesse Social – 

ZEIS, com toda a infraestrutura e com Assistência Técnica de 

Habitação de Interesse Social – ATHIS. 

• 01 voto - Revitalização de Praças (Várzea Grande, em frente à Escola 

Sinhá Saboia); construção de uma praça em Gaviões; construção de 

Areninha em Várzea Grande com estação de juventude; segurança na 

margem direita e incentivo à cultura local. 

• 01 voto - Continuidade do plano VLT, com a implantação das linhas de 

ônibus e criar ponto de espera para as canoas. 

 

7. Lanche e confraternização 

O momento foi rápido e houve a entrega de certificado para a Articuladora. 

8. Observações equipe social 

Dos 03 bairros contemplados nessa oficina, apenas houve a participação de 

02 (Belchior e Dom Expedito) e, dos 26 participantes, apenas 02 eram de 

Belchior e um deles foi para a oficina afim de tratar um assunto específico e 

por isso não ficou até o final. 

Além dos moradores, tivemos a participação relevante de professores 

universitários de Faculdades sediadas em Dom Expedito, 07 professores no 

total. 

Além da Articuladora, observamos mais 02 potenciais lideranças, 01 corretor 

e 01 empreendedor investidor em loteamentos. 

Com esse cenário, podemos considerar que a oficina foi bastante produtiva e 

com elevado nível técnico nos debates, mas poderia ter sido mais 

representativa em termos de moradores locais e bairros discutidos. 
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Foto 145. Convite divulgado para a oficina no Território D. 

 

 

Foto 146. Apresentação da Revisão do PDS aos participantes. 
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Foto 147. Participantes discutem as demandas dos bairros.  

 

 

Foto 148. Participantes discutem as demandas dos bairros. 



 
 
 
 
 

148 

 

 

Foto 149. Lista de presença da oficina no Território D. 

 

Foto 150. Lista de presença da oficina no Território D. 
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5. Território E 

 

BAIRROS:  
Cidade Dr. José Euclides 
(Terrenos Novos) 

PARTICIPANTES: 55 

DATA: 23/01/2020 HORA: 17h30 

LOCAL: Escola Maria Dorilene 

EQUIPE: 

Equipe Social: Lívia Rosas 
Equipe Técnica: Carolina Rocha e Mateus. 
Equipe Prefeitura: Raquel Morano, Luciana Catunda, Deijane 
Menezes, Yasmin e Hernandes. 

 

1. Acolhimento e Credenciamento 

Os moradores chegaram aos poucos - muitos chegaram atrasados – e isso 

adiou o início da oficina. Enquanto os moradores esperavam foram 

recepcionados por uma roda de capoeira do grupo Escola de Capoeira Pé no 

Chão, com a participação do professor Mudinho e do Mestrando Bené. Após 

a roda, os professores e monitores do grupo disseram algumas palavras para 

apesentar o trabalho que fazem com os jovens. 

Enquanto a roda acontecia, mais moradores chegaram e na hora de começar 

a oficina precisamos de um tempo para levar mais cadeiras para a sala de 

aula e organizar o espaço para que coubesse todos. A sala ficou bem cheia, 

mas coube todo mundo. A articuladora local e os funcionários da escola 

foram de grande ajuda nesse momento. 

2. Abertura 

Feita pela Raquel, de forma resumida, sem apresentar a caracterização do 

bairro. Ela esclareceu que a revisão do Plano Diretor é uma necessidade 

legal e que o resultado deverá ser implementado pelas próximas 3 gestões 

municipais e, portanto, não se trata de uma ação ligada à campanha política. 

Começou por volta das 18h45. 

3. Dinâmica de Apresentação 

Pela quantidade de participantes, configuração do espaço e adiantado da 

hora, não foi feita. 

4. Apresentação sobre o Plano Diretor 

Foi feita pela Carolina, que destacou, no conceito de Plano Diretor, quais são 

as regras e diretrizes que estão presentes no cotidiano da população, como 

padrões construtivos, problemas ambientais e zoneamento, numa linguagem 

bem simples e acessível.  

5. Perguntas de Diagnóstico 
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Foi feita usando uma variação da metodologia planejada, perguntando para a 

plenária e coletando as respostas, que foram anotadas pela equipe no papel 

madeira disposto na parede, em cada uma das áreas de motivação do 

deslocamento. Foram obtidas as seguintes respostas para a pergunta “para 

qual bairro você/sua família vai quando sai de casa para TRABALHO / 

EDUCAÇÃO / SAÚDE / LAZER?” 

 

Trabalho: Centro, Alto da Brasília, Sinhá Saboia, Dom José, Recanto, 

Renato Parente, Dom Expedito e Parque Silvana. 

 

Educação: Centro, Campo dos Velhos, Domingos Olímpio, Junco, Cohab III, 

Jocely Dantas, Pedrinhas, Vila União, Terrenos Novos e Alto da Brasília 

(UVA). 

 

Saúde: Vila União, Sinhá Saboia, José Euclides/Terrenos Novos, Cohab I, 

Campo dos Velhos, Santa Casa e Regional (Junco). 

 

Lazer: Vila União, Margem Esquerda (Dom Expedito), Alto do Cristo, Arco, 

Centro, Campo dos Velhos, Recanto, Renato Parente, Cohab III e Parque 

Pajeú. 

 

Como a escuta foi da plenária toda, podemos considerar essas respostas 

como os principais destinos, de acordo com a percepção dos moradores 

participantes da oficina. 

 

A segunda pergunta também foi feita em plenária, como planejado, com o 

objetivo de mapear entre os presentes quais são os meios de transporte mais 

utilizados. O facilitador perguntou “qual o meio de transporte que você 

mais utiliza?” e os participantes levantaram o braço para cada uma das 

opções, conforme registrado abaixo. 

 

Meios de Transporte: Moto (9); Carro (0); A pé (13); Bicicleta (9); VLT (26); 

Ônibus (1); Topic (22); Outros (0). 

 

6. Elaboração das Propostas 

Por se tratar de um único bairro no território e um grande número de 

pessoas, os participantes foram divididos em 4 grupos, sendo dois com 

pessoas mais jovens (até 23 anos) e dois com pessoas mais velhas. Cada 

grupo recebeu papeis coloridos para escrever suas propostas respondendo a 

seguinte pergunta: quais são as propostas que a comunidade quer 

apresentar para o plano diretor? 
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 Os grupos foram orientados a apresentar apenas 7 propostas cada um, 

sendo os temas de livre escolha. A seguir registramos as propostas tal qual 

ficaram redigidas pelos moradores, com a ajuda da equipe, organizadas por 

temas e por grupo: 

 

 Maturidade (amarelo) Maturidade (verde) JOVENS (azul) 

LAZER 

Área de lazer para os 

idosos fazerem 

caminhadas com mais 

segurança 

Museu e Praça para o 

bairro (lagoa próxima ao 

Regional) 

Areninha (arás da praça 

da criança) 

Implantação de 

espaços de lazer 

(Areninha e praças) 

mais bem 

equipados e 

arborizados. 

TRANSPORTE 

PÚBLICO 

Linhas de topic da 

prefeitura (mais 

qualidade) 

Parada de ônibus com 

cobertura e banco 

Melhorar (padronizar) o 

transporte público 

*(urgente)* 

Transporte com 

acessibilidade e seguro 

Priorização do 

pedestre no 

trânsito; sinalizar 

melhor. 

INFRA 

ESTRUTURA 

URBANA 

Melhorar a circulação de 

veículos na avenida Cesar 

Calls (passagem de 

ambulâncias) 

Melhorar a pavimentação e 

nivelamento das ruas 

Asfalto no morro José 

Euclides II 

Quebra-molas na rua 

Moacir Sobreira 

Iluminação pública 

nas ruas menores 

Calçadas irregulares 

Algumas vias sem 

asfalto (igreja até as 

margens do açude) 

Melhoria da 

pavimentação das 

vias (asfalto) do 

bairro e da 

iluminação pública. 

TRABALHO 

Lazer e 

capacitação 

para os jovens 

Empreendimentos para o terreno da 

Siou: empregos para o bairro. 

Bairro e moradores são 

estigmatizados, sofrem preconceito. 

Estação de Juventude - trabalho 

para os jovens 

  

MORADIA   

Fiscalização para casas construídas 

de forma irregular (em cima de 

esgoto) 

Sanar área de risco - abertura de 

ruas na margem do açude 

Melhorar moradias no entorno do 

Mucambinho - ruas Gonçalo Vieira, 

Tancredo Neves, Rua das Flores I 

  

SANEAMENTO 

BÁSICO 

Melhorar o 

saneamento básico 

(drenagem e rede de 

esgoto) 

Saneamento básico 

*(urgente)* 

Drenagem 

Atrás das residências 

Área mais precária: da 

igreja até o açude 

Complementação 

da rede de esgoto 

dos Terrenos 

Novos (II) 
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MEIO 

AMBIENTE 

Campanha de 

educação ambiental 

(lixo) 

  

Arborização insuficiente 

Despoluição do açude 

Mucambinho e 

requalificação das suas 

margens. 

 

Aqui também os grupos precisaram de apoio da equipe para escrever as 

propostas, pois poucas pessoas se sentiram confortáveis para escrever. 

 

Essa etapa durou cerca de 20 minutos nos grupos dos jovens, que se 

reuniram e consolidaram suas propostas numa única lista, e cerca de 40 

minutos nos outros dois grupos. 

 

Na consolidação final das propostas foram lidas todas elaboradas pelos dois 

grupos dos mais velhos (que teve uma grande quantidade de idosos) e ao 

passo em que eram lidas e validadas a Carolina apontava os pontos de 

convergência com as propostas apresentadas pelos grupos dos mais jovens. 

 

7. Lanche e confraternização 

Transcorreu de forma tranquila, em dois momentos diferentes, devido à 

diferença de tempo no trabalho de grupos entre os mais jovens e os mais 

velhos. Os jovens lancharam primeiro e se dispersaram, enquanto os mais 

velhos ainda estavam trabalhando. Depois da apresentação das propostas 

dos últimos dois grupos, os mais velhos também lancharam, trocaram 

algumas ideias com a equipe, agradeceram a oportunidade de falar sobre 

suas comunidades e saíram satisfeitos. 

8. Observações equipe social 

No início da oficina duas moradoras se sentiram incomodadas com o perfil 

dos participantes e a “desorganização” que isso gerou na condução da 

reunião e saíram da oficina mais cedo – uma durante as perguntas de 

diagnóstico e outra durante a divisão dos grupos. Elas manifestaram, cada 

uma à sua maneira, que achavam inadequado ter a participação de tantos 

jovens em uma reunião comunitária, que esse não era espaço “para 

brincadeiras”. De fato, aproximadamente metade dos participantes eram 

adolescentes/jovens, inclusive muitos vinculados ao Projeto Vida nas Teias 

da Cultura. 

As duas participantes chegaram a gerar um mal-estar no grupo, mas que foi 

superado logo que elas se retiraram da oficina. A Raquel explicou para os 

moradores que estavam no grupo da segunda moradora que os jovens 

também têm direito à cidade e precisam ser ouvidos.  
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Essas reclamações foram o fator motivador para usar o critério de idade na 

separação de grupos. Os jovens logo acompanharam parte da equipe para 

uma outra sala e não viram a segunda moradora se retirar. 

Apesar desses contratempos a oficina transcorreu bem e os participantes 

manifestaram sua satisfação por terem participado desse momento, tanto 

jovens como adultos e idosos. 

Vale também registrar que, apesar de jovens e de fazerem algumas 

brincadeiras em alguns momentos, eles participaram bem das atividades 

propostas e os objetivos da oficina foram alcançados com sucesso. 

 

 

Foto 151. Convite divulgado para a oficina no Território E. 
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Foto 152. Apresentação da Revisão do PDS aos participantes. 

 

 

Foto 153. Credenciamento da oficina no bairro Cidade Dr. José Euclides. 
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Foto 154. Lista de presença da oficina no Território E. 

 

Foto 155. Lista de presença da oficina no Território E. 
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Foto 156. Lista de presença da oficina no Território E. 
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6. Território F 

 

BAIRROS:  
COHAB I, COHAB II, Sinhá 
Saboia e Jatobá. 

PARTICIPANTES: 16 

DATA: 23/01/2020 HORA: 19h 

LOCAL: Escola Paulo Aragão  

EQUIPE 02: 
Equipe Social: Rafael Morais 
Equipe Técnica:  Sarah Farias e Janaina Pinheiro 
Equipe Prefeitura:  Úrsula Nobrega, Wellington Galvão. 

 

1. Acolhimento e Credenciamento 

Tivemos a apresentação de um grupo de capoeira, e estávamos esperando mais 

moradores chegar para iniciarmos as atividades. A oficina iniciou 1 hora após o 

horário marcado. 

2. Abertura 

Wellington fez a abertura, sua fala foi objetiva e não houve interrupções.  

3. Dinâmica de Apresentação 

Não houve dinâmica de apresentação como programada, ela foi realizada nos 

grupos.  

4. Apresentação sobre o Plano Diretor 

Sarah fez a apresentação de forma resumida em decorrência do atraso para o início 

da oficina.  

5. Perguntas de Diagnóstico 

 

Foi feita usando uma variação da metodologia planejada, perguntando para a 

plenária e coletando as respostas, que foram anotadas pela equipe no papel 

madeira disposto na parede, em cada uma das áreas de motivação do 

deslocamento. Foram obtidas as seguintes respostas para a pergunta “para qual 

bairro você/sua família vai quando sai de casa para TRABALHO / EDUCAÇÃO / 

SAÚDE / LAZER? ” 

 

Educação  Lazer 

Origem Destino  Origem Destino 

Sinhá 

Saboia 

Cohab I  
Sinhá Saboia 

Sinhá Saboia (Parque) 

Dom Expedito   Centro  

Cohab II  Dom Expedito (Shopping) 

Parque Silvana (Liceu)  Cohab I 
Sinhá Saboia (Parque) 

Sinhá Saboia  Centro  
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Cohab I 

Dom Expedito   Dom Expedito (Shopping) 

Cohab II  
Cohab II 

Sinhá Saboia (Parque) 

Sinhá Saboia  Centro  

Cohab I  Dom Expedito (Shopping) 

Cohab II 

Cohab I    
Dom Expedito     
Cohab II  Trabalho 

Sinhá Saboia  Origem Destino 
 

  
Sinhá Saboia 

Grendene 

Saúde  Centro  

Origem Destino  Dom Expedito 

Sinhá 

Saboia 

Cohab I   
Cohab I 

Grendene 

UPA  Centro  

Cohab I 
Cohab I   Dom Expedito  

UPA  
Cohab II 

Grendene 

Cohab II 
Cohab I   Centro  

UPA  Dom Expedito  

 

Como a escuta foi da plenária toda, podemos considerar essas respostas como os 

principais destinos, de acordo com a percepção dos moradores participantes da 

oficina. 

 

Em seguida, foi perguntado aos moradores qual o meio de transporte mais utilizado 

por eles. A consolidação das respostas, segue abaixo: 

• Moto - 05 moradores  

• Carro – 01 morador  

• A pé – 03 moradores  

• Bicicleta – 03 moradores  

• VLT – 03 moradores 

• Ônibus – 06 moradores 

 

6. Elaboração das Propostas 

Os participantes foram divididos em 02 grupos. Um com moradores de Cohab I e II 

e outro com os moradores de Sinhá Saboia. 

Cada grupo recebeu papeis coloridos para escrever suas propostas respondendo a 

seguinte pergunta: quais são as propostas que a comunidade quer apresentar 

para o plano diretor? 

 Os grupos foram orientados a apresentar apenas 7 propostas cada um, 

relacionadas a um dos temas do Plano Diretor apresentado anteriormente. A seguir 

registramos as propostas tal qual ficaram redigidas pelos moradores, com a ajuda 

da equipe, organizadas por temas e por grupo. 
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Moradia 

• Sinhá Saboia = Grupo 01 (Amarelo) – Construção de mais casas populares, 

porque tem muita gente pagando aluguel. Existem áreas de risco social, e 

becos com casas muito pequenas. 

• Cohab 1 e 2 = Grupo 02 (Branco) – Muitas pessoas moram de aluguel e são 

caros. Assistência técnica para reforma de casas, regularização fundiária e 

existência de casas com risco de alagamento no Pantanal e Cohab II; 

construção de mais casas populares.  

 

Transporte Público 

• Cohab 1 e 2 = Grupo 02 (Branco) – Ampliar a rota de ônibus do Sinhá 

Saboia/ Cohab 1 e corte 8 e disponibilizar mais linhas de topics; ter bicicletas 

compartilhadas e ampliação das ciclovias para melhorar a mobilidade interna 

dos bairros; e ampliar o VLT até o corte 8. 

 

Trabalho 

• Sinhá Saboia = Grupo 01 (Amarelo) – Capacitação dos jovens nas áreas de 

cultura, esporte e profissional. Atração de mais indústrias para emprego. 

• Cohab 1 e 2 = Grupo 02 (Branco) – Mercado público; cursos 

profissionalizantes; construção de um centro de empreendedorismo; 

descentralização de serviços; estímulo à cooperativa de artesanato de 

chapéu. 

 

Lazer 

• Cohab 1 e 2 = Grupo 02 (Branco) – Areninha, academia e praça. 

 

Meio Ambiente 

• Cohab 1 e 2 = Grupo 02 (Branco) – Mais policiamento ambiental em relação 

às queimadas de lixo; despoluição do rio; mais arborização; e projeto de 

educação ambiental.  

 

Saneamento Básico 

• Sinhá Saboia = Grupo 01 (Amarelo) – Drenagem, esgoto, água potável 

(melhorar o tratamento e a oferta, pois falta água) 

• Cohab 1 e 2 = Grupo 02 (Branco) – Rede de esgoto, requalificação das 

estações, aumentar a fiscalização para não ligarem esgoto em redes de 

drenagem. 

 

Infraestrutura Urbana 

• Sinhá Saboia = Grupo 01 (Amarelo) – Construção de casa de apoio para 

moradores em vulnerabilidade social; murar ou construir (praça, areninha) 

em terrenos baldios para não acumular lixo, pois existem muitos terrenos 

vazios em Sinhá Saboia. 

• Cohab 1 e 2 = Grupo 02 (Branco) – Zoneamento do corte 08; ampliação do 

PSF da Cohab I; calçamento nas ruas do parque Jatobá e Alto da Rolim. 
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Logo após a formação do painel, as propostas foram lidas e validadas e os 

moradores foram convidados para elencar qual proposta é a mais prioritária, na sua 

opinião. Eles colaram um adesivo para identificar essa proposta. As propostas mais 

votadas foram:  

 

02 votos – Rede de Esgoto 

02 votos – Ampliação do PSF da Cohab 1 

01 voto – Academia das cidades 

01 voto – Saneamento do Corte 8 

01 voto – Murar ou construir espaços de lazer em terrenos vazios 

01 voto – Melhorar a qualidade da água e aumentar a oferta de água. 

01 voto - Ampliar VLT até o corte 08 

  

7. Lanche e confraternização 

O lanche foi rápido, pois devido ao horário os moradores foram objetivos nesse 

momento. 

8. Observações equipe social 

Os moradores presentes frisaram que estavam sentindo falta de outras 

representatividades que são relevantes na comunidade, como lideranças 

estratégicas de grupos legitimados como da Escola de Samba e grupos juninos. 

Tínhamos a presença de moradores com falas bastante críticas, como a Professora 

Silvana, mas que foi bem assistida pelos técnicos da prefeitura que estavam 

presentes. Ficou claro que a comunidade é articulada, mas que houve falhas de 

comunicação para a mobilização dos moradores.   

 

Houve também o esclarecimento de um técnico da prefeitura em relação à questão 

de transporte coletivo. Foi importante observar a integração em relação a bens e 

serviços entre os Bairros COHAB I, COHAB II e Sinhá Saboia.  
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Foto 157. Convite divulgado para a oficina no Território F. 

 

 

Foto 158. Apresentação da Revisão do PDS aos participantes. 
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Foto 159. Participantes discutem as demandas dos bairros. 

 

 

Foto 160. Encerramento das atividades no território F. 
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Foto 161. Lista de presença da oficina no Território F. 

 

Foto 162. Lista de presença da oficina no Território F. 
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Foto 163. Lista de presença da oficina no Território F. 
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7. Território G 

 

BAIRRO:  Cidade Gerardo Cristino Menezes PARTICIPANTES: 14 

DATA: 23/01/2020 HORA: 17:30hs 

LOCAL: Escola Mocinha Rodrigues 

EQUIPE: 
Equipe Social: Rose Pontes 
Equipe Técnica:  Mariana Furlani e Michel Gomes 
Equipe Prefeitura:  Adriane Pinto e André Arruda 

 

1. Acolhimento e Credenciamento 

O credenciamento foi realizado como programado. Os participantes expressaram 

interesse ao ver as imagens do seu município, chegando a fazer comentários 

positivos. O Encontro iniciou as 18:00h 

2. Abertura 

A fala de Adriane, representante da prefeitura, dando as boas-vindas e ressaltando a 

importância da reunião e da presença das pessoas para o desenvolvimento do bairro. 

3. Dinâmica de Apresentação 

Foram apresentados os multiplicadores e técnicos, houve a apresentação dos 

participantes, que compartilharam o que mais gostam no bairro. Dos 10 moradores 

que participaram deste momento, cinco eram lideranças comunitárias e/ou religiosas. 

4. Apresentação sobre o Plano Diretor 

A apresentação do plano diretor ultrapassou o tempo estimado em 10 minutos, pois 

foi necessário um momento para aprofundar as discussões com Michel tirando 

algumas dúvidas dos moradores.  

5. Perguntas de Diagnóstico 

Foi feita como planejado, com os moradores dizendo suas respostas que foram 

registradas no papel madeira que estava disposto na parede, em cada uma das 

áreas de motivação do deslocamento. Foram obtidas as seguintes respostas para a 

pergunta “para qual bairro você/sua família vai quando sai de casa para 

TRABALHO / EDUCAÇÃO / SAÚDE / LAZER?” 

Trabalho: 10 deles trabalham no próprio bairro, 2 pessoas trabalham no centro da 

cidade e outras 2 em outros locais. 

Estudo: das pessoas presentes apenas 3 estudavam no próprio bairro. 

Saúde: todos responderam que utilizam dos serviços de saúde no próprio bairro, 

haja visto a existência de um PSF no bairro. 

Lazer: todos responderam no próprio bairro, mas disseram que têm poucas opções.  

A segunda pergunta foi feita em plenária, como planejado, com o objetivo de 

mapear entre os presentes quais são os meios de transporte mais utilizados. O 
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facilitador perguntou “qual o meio de transporte que você mais utiliza?” e os 

participantes levantaram o braço para cada uma das opções, conforme registrado 

abaixo. 

- 8 normalmente utilizam transportes coletivos; 

- 4 usam motos; 

- 2 usam carro próprio. 

 

6. Elaboração das Propostas 

O grupo se subdividiu naturalmente em dois, e alguns foram convidados a compor os 

grupos que tinham uma quantidade menor de pessoas para equilibrar a discussão. 

Pedi aos líderes comunitários para que eles se distribuírem nos dois grupos 

equitativamente. 

Cada grupo recebeu papeis coloridos para escrever suas propostas respondendo a 

seguinte pergunta: quais são as propostas que a comunidade quer apresentar 

para o plano diretor? 

 Os grupos foram orientados a apresentar apenas 7 propostas cada um, relacionadas 

a um dos temas do Plano Diretor: Moradia, Infraestrutura Urbana, Lazer, Meio 

Ambiente, Trabalho, Saneamento Básico e Transporte Público. 

 

As propostas elaboradas e validadas pelos dois grupos são apresentadas de forma 

consolidada a seguir: 

Lazer: recuperação e manutenção das praças, parques infantis e quadras de 

esportes. Criação de um centro cultural para atendimento social no bairro (sinalizado 

como prioridade). Reforma da praça em frente o PSF do bairro. 

Saneamento Básico: drenagem geral para o bairro. 

Meio Ambiente: Revitalização dos riachos e córregos. Transformar em área de lazer 

e preservação de meio ambiente o espaço da Av. Moacir Feijão e Av. Senador 

Fernandes Távora. Fazer espaço de lazer na margem do riacho Oiticica. Cultivar 

plantas frutíferas e de sombreamento nas avenidas do bairro. Maior divulgação do 

0800 da coleta de lixo no bairro. 

Infraestrutura: abrir vias para integrar com os bairros Vargem Grande e Dom 

Expedito; reativação da polícia; melhorar a rede de distribuição de água (sinalizado 

como prioridade, pois falta água com frequência no bairro). Asfalto e iluminação 

pública na maior parte do bairro. 

Trabalho: realização de cursos profissionalizantes e cursos técnicos. 
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Transporte: necessidade de pontos de paradas para ônibus; fazer ciclovia para 

acesso nas avenidas cruzando os bairros e ligando as avenidas Mons. Aloísio e 

Fernandes Távora; melhorar o transporte coletivo com o aumento da quantidade de 

linhas e melhorar a qualidade dos ônibus. 

Moradia: construção de imóveis destinados às famílias carentes, no terreno dos 

fundos da empresa Lassa (sinalizado como prioridade). 

7. Lanche e confraternização 

O representante da prefeitura prestigiou a conclusão das atividades e fez uma fala 

de agradecimento pela participação da comunidade. 

8. Observações equipe social 

Observamos participação ativa das lideranças presentes, que demonstraram ter muito 

conhecimento sobre o bairro. Eles demonstraram que também passam pelos mesmos 

desafios vivenciados pela comunidade local. As lideranças já têm práticas de 

interlocução com órgãos da prefeitura, para encaminhar as demandas da 

comunidade. Apresentaram boa capacidade de entendimento e expressão de suas 

ideias. 

Houve momentos de discordâncias e discussões entre dois participantes, mas 

auxiliamos a contornar o impasse, e ao final o encontro foi enriquecido com a 

identificação de várias ações a serem propostas. 

A percepção do lugar onde vivem a partir da perspectiva do mapa foi algo novo e 

impactante para eles. Uma experiência que permitiu fortalecer o sentimento de 

pertencimento. 
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Foto 164. Convite divulgado para a oficina no Território J. 

 

 

Foto 165. Apresentação da Revisão do PDS aos participantes. 
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Foto 166. Participantes apresentam o resultado da leitura do mapa. 

 

 

Foto 167. Lista de presença da oficina no Território G. 
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8. Território H 

 

BAIRROS:  

Alto do Cristo, Campo dos 

Velhos, Junco, Domingos 

Olímpio e Padre Ibiapina 

PARTICIPANTES: 28 

DATA: 24/01/2020 HORA: 17:30hs 

LOCAL: Escola Emílio Sendim 

EQUIPE: 

Equipe Social: Lívia Rosas 

Equipe Técnica: Carolina Rocha e Mateus 

Equipe Prefeitura: Raquel Morano, Luciana Catunda, Yasmin e 

Hernandes 

 

1. Acolhimento e Credenciamento 

A maior parte dos participantes chegou ao mesmo tempo, pois faziam parte 

de um mesmo grupo, da Casa Missionária Padre Ibiapina, ligado à 

articuladora Dona Fátima. Essas participantes, boa parte senhoras mais 

idosas, precisaram de transporte para vir até a reunião e foram trazidas em 

algumas viagens feitas pelos carros da equipe. No decorrer da oficina mais 

participantes de outros bairros chegaram e ampliaram a representatividade 

do encontro. Antes da abertura foi feita uma breve apresentação artística por 

3 das mulheres do grupo. 

2. Abertura 

Feita pela Luciana, sem apresentar detalhes da caracterização dos bairros, 

dando as boas vindas e agradecendo a todos pela presença. Ressaltou os 

objetivos da oficina e a importância da participação dos moradores na 

revisão do Plano Diretor. 

3. Dinâmica de Apresentação 

Conduzida pela Lívia que pediu que cada pessoa dissesse seu nome, o 

bairro onde mora e, em uma palavra, o que mais gosta do seu bairro. Como 

nesse início da oficina quase todos os presentes eram moradoras do Alto do 

Cristo, a resposta foi quase unânime, com todas demonstrando que gostam 

muito do bairro, da sua comunidade – que é muito unida – do costume de 

confraternizar na calçada e que após a inauguração do monumento do Cristo 

e as áreas de lazer o bairro ficou ainda melhor. 

4. Apresentação sobre o Plano Diretor 

Foi feita pela Carolina, que destacou, no conceito de Plano Diretor, quais são 

as regras e diretrizes que estão presentes no cotidiano da população, como 

padrões construtivos, problemas ambientais e zoneamento, numa linguagem 

bem simples e acessível. Falou que o Plano Diretor trata dos espaços que 
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são comuns à toda a comunidade – pegando as falas das calçadas feita 

pelos moradores – e de como esses espaços precisam de regras para se 

manterem bonitos, agradáveis e seguros. 

5. Perguntas de Diagnóstico 

Foi feita usando uma variação da metodologia planejada, depois de separar 

os participantes em grupos, para registrar melhor as respostas, considerando 

os bairros que estavam representados e a quantidade de moradores de cada 

um. Foi feito um grupo com cerca de 15 pessoas, todos moradores do Alto 

do Cristo, e um segundo grupo que foi aumentando com a chegada de mais 

participantes e ao final estava com cerca de 13 pessoas. 

 

Foram obtidas as seguintes respostas, organizadas por bairro, para as 

perguntas: “para qual bairro você/sua família vai quando sai de casa 

para TRABALHO / EDUCAÇÃO / SAÚDE / LAZER?” e “qual o meio de 

transporte que você mais utiliza?” 

 

ALTO DO CRISTO: 

Trabalho: Alto do Cristo (muitas donas de casa). 

Educação: Campo dos Velhos – José da Mata e Luis Felipe 

Saúde: CSF Alto do Cristo, Regional, Derby/Pedrinhas 

Lazer: Rua da Várzea, Arco e São Francisco (Centro), Shopping (Dom 

Expedito), Alto do Cristo e Patrocínio. 

Meios de Transporte: a pé (6), moto (6), carro (1), VLT (1), bicicleta (1) 

 

COHAB III: 

Trabalho: Centro, Grendene. 

Educação: Federal, estadual, particulares, Cohab III 

Saúde: Regional. 

Lazer: Margem Esquerda, Arco, Praças do Bairro. 

Meios de Transporte: carro, VLT, moto (menos), a pé (não tem quase nada). 

 

JUNCO: 

Trabalho: Centro, Grendene, comércio particular no próprio bairro. 

Educação: Escolas particulares, Centro, Betânia 

Saúde: Posto de saúde do bairro. 

Lazer: Shopping, Arco (Centro). 

Meios de Transporte: moto, carro, VLT (menos). 

 

VILA UNIÃO: 

Trabalho: Centro, Grendene, comércio no bairro, fábrica de cimento. 
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Educação: no bairro, Universidades, Cohab III, Junco, Terrenos Novos e 

Domingos Olímpio 

Saúde: CSF Vila União e Regional 

Lazer: praças do bairro, Terrenos Novos, Centro, Arco, Margem Esquerda, 

Shopping 

Meios de Transporte: VLT, Topique, a pé, moto, bicicleta* 

 

DOMINGOS OLÍMPIO: 

Trabalho: Centro, UVA. 

Educação: Vila União, Junco, Universidades, Domingos Olímpio 

Saúde: Regional, Junco. 

Lazer: Centro, Renato Parente, Alto do Cristo 

Meios de Transporte: carro, mototáxi, a pé (dentro do bairro). 

 

PADRE IBIAPINA: 

Trabalho: Centro, Grendene, comércio no próprio bairro, Fábrica de Cimento. 

Educação: Centro, Universidade 

Saúde: Regional. 

Lazer: Centro 

Meios de Transporte: moto, a pé. 

 

Como a escuta foi com número muito reduzido de representantes de todos 

os bairros, exceto o Alto do Cristo (que tinha um grupo muito homogêneo de 

participantes), podemos considerar essas respostas como os principais 

destinos, de acordo com a percepção dos moradores participantes da 

oficina. 

 

6. Elaboração das Propostas 

Os dois grupos receberam papéis coloridos para escrever suas propostas 

respondendo a seguinte pergunta: quais são as propostas que a 

comunidade quer apresentar para o plano diretor? 

 Os grupos foram orientados a apresentar apenas 7 propostas cada um, 

sendo os temas de livre escolha. A seguir registramos as propostas tal qual 

ficaram redigidas pelos moradores, com a ajuda da equipe, organizadas por 

temas e por bairro: 

 

ALTO DO CRISTO: 

• Priorizar os pedestres (no trânsito) e “padronizar” calçadas 

• Incentivar microempreendedores e formação para jovens – geração de 

empregos. 

• Criar rede de coleta de esgoto onde não tem. 
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• Criar linha de transporte público que passe pelo bairro. 

• Criar linha de ônibus escolar para crianças que estudam em outro 

bairro. 

• CRAS (construir). 

 

Problemas identificados no bairro: 

• Saneamento básico (esgoto a céu aberto, principalmente na parte 

baixa) 

• Algumas ruas com problemas de pavimentação 

• Trânsito mal ordenado: Av. Sancho Canafístula e Av. Pericentral 

• Problemas de manutenção: praças, arborização, vias (Praça na Rua 

Galdino Araújo) 

• Calçadas irregulares 

• Escola Auzimar de Sá Ponte com problemas de manutenção 

(proposta da Bia, criança). 

 

JUNCO: 

• Área de lazer (urgente). 

• Bairro privilegiado, nobre. 

• Manutenção das ruas. 

 

DOMINGOS OLÍMPIO: 

• Precisa de saneamento 

• Áreas de lazer 

• Iluminação pública 

• Estações de VLT próximas ao bairro 

• Infraestrutura viária – calçada e ruas 

• Muitos vazios urbanos – especulação e terrenos públicos 

• Transporte público – rotas que contemplem o bairro 

• Falta de equipamento de saúde 

• Construção de Ecopontos – campanha de educação ambiental 

 

VILA UNIÃO: 

• Saneamento 

• Drenagem 

• Proporcionar melhoria de habitação 

• Areninhas 

• Campanha de educação ambiental 

 

PADRE IBIAPINA: 
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• Saneamento básico 

• Necessita área de lazer 

• Infraestrutura nas ruas, calçadas e asfalto 

• Infraestrutura atrás da igreja 

 

Aqui também os grupos precisaram de apoio da equipe para escrever as 

propostas, pois poucas pessoas se sentiram confortáveis para escrever. 

 

Essa etapa durou cerca de 20 minutos no grupo do Alto do Cristo (mais 

homogêneo) e cerca de 45 minutos no outro grupo (mais plural). 

 

Ao final todas as propostas foram lidas e validadas, por bairros. 

 

7. Lanche e confraternização 

Transcorreu de forma tranquila. Os moradores manifestaram satisfação por 

terem participado do encontro e elogiaram a metodologia participativa. 

8. Observações equipe social 

Apesar de pouco representado em termos quantitativos, os moradores dos 

bairros Padre Ibiapina, Vila União, Junco e Domingos Olímpio que 

participaram da oficina demonstraram bastante engajamento e propriedade 

ao falar dos problemas da comunidade. Muitos eram articuladores da 

Prefeitura e falaram tanto do seu bairro de residência como do deu bairro de 

atuação, quando estes não coincidiam. Isso elevou qualitativamente as 

discussões no grupo. 

A oficina contou também com a participação de duas jovens moradoras, uma 

inclusive estudante de arquitetura, que demonstraram potencial de liderança 

e multiplicadoras do Plano Diretor.  

Quanto ao grupo de moradores do Alto do Cristo, apesar de bom em termos 

quantitativos, poderia ter sido mais representativo se houvesse mais 

diversidade no perfil dos participantes. 

Ainda assim a oficina transcorreu de forma bem sucedida e foram coletadas 

informações, percepções e propostas de forma satisfatória. 
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Foto 168. Convite divulgado para a oficina no Território H. 

 

 

Foto 169. Apresentação da Revisão do PDS aos participantes. 
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9. Território I 

 

BAIRROS:  
Dom José, Sumaré e 

Juazeiro 
PARTICIPANTES: 22 

DATA: 22/01/2020 HORA: 17h30 

LOCAL: Escola Antenor Naspolini 

EQUIPE 

02: 

Equipe Social: Rafael Morais 

Equipe Técnica:  Sarah Farias e Janaina 

Equipe Prefeitura:  Úrsula Nobrega, Wellington Galvão 

 

1. Acolhimento e Credenciamento 

O Encontro ocorreu como programado e iniciou dentro do horário combinado. 

 

A maior parte dos participantes foram jovens entre 12 a 16 anos de um 

projeto social em Sobral, também foram alguns moradores de Dom José. 

2. Abertura 

Úrsula e Wellington fizeram a abertura dando as boas-vindas e falando do 

objetivo do encontro.  

3. Dinâmica de Apresentação 

Úrsula seguiu sua apresentação de boas-vindas e conduziu as 

apresentações. Durante as falas, as palavras mais ouvidas em relação aos 

bairros foram: 

diversão, comunidade, integração e oportunidade. 

4. Apresentação sobre o Plano Diretor 

Sarah fez a apresentação, seguindo o roteiro dos slides, e não teve 

interrupções. 

5. Perguntas de Diagnóstico 

Rafael apresentou para os moradores as perguntas sobre deslocamento em 

relação aos seguintes temas: trabalho, educação, lazer e saúde. 

 

O método de captação da resposta foi através de post-its disponibilizados, e 

as respostas foram escritas pelos próprios participantes e coladas em um 

mural.  

 

Abaixo, segue a consolidação das respostas: 

 

Educação  Saúde 
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Qtd Origem Destino  Qtd Origem Destino 

3 
Dom 

José 
Centro  3 Dom José Dom José 

2 
Dom 

José 
Dom José  1 Dom José 

Sumaré/ Santa 

casa / UPA / 

Regional 

1 
Dom 

José 

Várzea da Pedra, 

depois de 

Sumaré 

 4 Sumaré Centro 

2 Sumaré Centro  2 Sumaré Junco 

1 Sumaré 

Conjunto Santo 

Alto Gerardo 

Cristino 

 9 Sumaré Sumaré 

6 Sumaré Sumaré     

       

Lazer  Trabalho 

Qtd Origem Destino  Qtd Origem Destino 

2 
Dom 

José 
Centro  3 Dom José Centro 

1 
Dom 

José 

Companhia dos 

Idosos (Dom 

José) 

 1 Dom José Coelce 

2 
Dom 

José 
Dom José  2 Dom José Dom José 

2 Sumaré Centro  1 Dom José Tamarindo 

1 Sumaré Centro (Clubes)  1 Sumaré Centro 

1 Sumaré Dom Expedito  3 Sumaré Dom José 

1 Sumaré 
Dom Expedito 

(Shopping) 
 4 Sumaré Sumaré 

1 Sumaré Serra     

4 Sumaré Sumaré     

1 Sumaré 
Sumaré (rua 

valéria) 
    

 

 

Em seguida, foi perguntado aos moradores qual o meio de transporte mais 

utilizado por eles. A consolidação das respostas, segue abaixo: 

 

• Moto - 06 moradores  

• Carro – 03 moradores 

• A pé – 06 moradores  

• VLT – 06 moradores 
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• Ônibus – 06 moradores 

 

6. Elaboração das Propostas 

Os participantes foram divididos em 02 grupos por bairros: Dom José e 

Sumaré, pois não havia representantes do bairro Juazeiro. Cada grupo 

recebeu papeis coloridos para escrever suas propostas respondendo a 

seguinte pergunta: quais são as propostas que a comunidade quer 

apresentar para o plano diretor? 

 Os grupos foram orientados a apresentar apenas 7 propostas cada um, 

relacionadas a um dos temas do Plano Diretor: Moradia, Infraestrutura 

Urbana, Lazer, Meio Ambiente, Trabalho, Saneamento Básico e Transporte 

Público. 

 

A seguir registramos as propostas tal qual ficaram redigidas pelos 

moradores, com a ajuda da equipe, organizadas por temas e por grupo. 

 

Moradia 

• Sumaré: Grupo 01 (Azul) – Muitas casas precárias, muitas pessoas 

residindo na mesma casa e muitos moram de aluguel. Precisa 

reformar as casas de taipa. 

• Dom José: Grupo 02 (Verde) – Projeto de reconstrução das casas de 

Taipa em alvenaria no mesmo local. Existe grupo de sem terra 

próximo ao trilho, Dom José (Alto Novo). 

 

Transporte Público 

• Sumaré: Grupo 01 (Azul) – Mais topics; aumentar as linhas de ônibus; 

projeto de educação no trânsito; colocar sinalização para pedestres. 

• Dom José: Grupo 02 (Verde) – Construção de uma linha de transporte 

coletivo (ônibus) para o bairro Dom José (Alto Novo); bicicletas 

compartilhadas na praça. 

 

Trabalho 

• Dom José: Grupo 02 (Verde) – Cooperativa de Catadores de Materiais 

Recicláveis - CMR funcionando; cursos de capacitação em mecânica 

e construção civil; praça do empreendedor.  

 

Lazer 

• Sumaré: Grupo 01 (Azul) – Teatro JME, danças (vários ritmos); praça 

do empreendedor; quadras nas escolas não abrem (difícil acesso); 

construção de mais praças; incentivos para grupos esportivos e de 

dança.  
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• Dom José: Grupo 02 (Verde) – Construção de uma biblioteca na praça 

vizinho a escola Antenor Naspoline; construção de uma 

brinquedoteca; estação de games; reforma da quadra esportiva 

vizinha à lagoa de tratamento; e atividades para os idosos (dança, 

grupos etc.). 

 

Meio Ambiente 

• Sumaré: Grupo 01 (Azul) – Educação ambiental a respeito do lixo - os 

terrenos vazios são pontos de lixo e o rio é poluído.  

• Dom José: Grupo 02 (Verde) – Guarda municipal na praça para evitar 

jogarem lixo; manutenção da lagoa de tratamento do bairro. 

 

Saneamento Básico 

• Dom José: Grupo 02 (Verde) – Rede de esgoto a céu aberto na rua 

paralela ao trilho e avenida Ermírio de Moraes e próximo a escola 

Maria José. Melhorar a rede de esgoto do Alto Novo, na parte mais 

alta; melhorar a rede de esgoto do bairro todo. 

 

Infraestrutura Urbana 

• Sumaré: Grupo 01 (Azul) – Posto policial entre os bairros Sumaré e 

Dom José, pois a unidade existente próxima à creche não atende 

ambos os bairros. Quadra do Viturino não tem iluminação e 

segurança. Rua Arco Verde tem problemas com iluminação.  

• Dom José: Grupo 02 (Verde) – Drenagem na praça próxima a rua 

Raul Monte, em frente à lagoa de tratamento; drenagem no canal 

riacho Urubu; construção de creche no bairro Dom José. 

 

Logo após a formação do painel, as propostas foram lidas e validadas e os 

moradores foram convidados para elencar qual proposta é a mais prioritária, 

na sua opinião. Eles colaram um adesivo para identificar essa proposta. As 

propostas mais votadas foram:  

 

05 votos – Praça do empreendedor  

02 votos - Incentivo ao esporte 

02 votos – Aumentar as linhas de ônibus  

02 votos – Iluminação e segurança na quadra do Vitorino 

02 votos – Iluminação na rua Arco Verde 

01 voto – Fazer a rede de esgoto que está a céu aberto na rua paralela ao 

trilho e avenida Ermírio de Moraes e próximo a escola Maria José. 

01 voto – Educação Ambiental a respeito do lixo 

01 voto - Construção de mais praças  
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01 voto – Cursos de capacitação em mecânico e construção civil.  

01 voto – Projeto para reconstrução das casas de taipas em alvenaria no 

mesmo local.  

7. Lanche e confraternização 

O lanche foi servido como programado e foi um momento de 

confraternização entre os participantes. Um articulador recebeu o certificado 

de contribuição. 

8. Observações equipe social 

O grupo formado pelos jovens tem grande relevância dentro dos bairros que 

compõem o território da oficina. A maioria desses jovens moram no bairro de 

Sumaré e suas contribuições foram relevantes e pertinentes a revisão do 

Plano Diretor. Tivemos também a presença de alguns moradores de Dom 

José que pontuaram questões e deram sugestões, mas percebemos que 

falta articulação na comunidade. 

 

 

Foto 170. Convite divulgado para a oficina no Território I. 
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Foto 171. Apresentação da Revisão do PDS aos participantes. 

 

Foto 172. Participantes discutem as demandas dos bairros. 
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Foto 173. Participantes discutem as demandas dos bairros. 

 

Foto 174. Articulador recebendo certificado de participação. 
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10. Território J 

 

BAIRROS:  Renato Parente PARTICIPANTES: 25 

DATA: 24/01/2020 HORA: 18hs 

LOCAL: Escola Maria Dias / Praça do Bairro Renato Parente 

EQUIPE 
02: 

Equipe Social: Rose Pontes 
Equipe Técnica:  Mariana, Michel 
Equipe Prefeitura: Andrinne Araújo e Marcele 

 

1. Acolhimento e Credenciamento 

Não foi possível ser realizado na escola onde estava programada a oficina. 

Fomos para lá, preparamos a sala para receber as pessoas e só 

compareceram o diretor da escola e o articulador local. Este afirmou ter 

recebido a missão de mobilização no início da tarde do mesmo dia do evento 

e, portanto, não teve tempo hábil para convidar as pessoas. Fez convites 

apenas nas redes sociais que têm participantes moradores do bairro. Então 

resolvemos ir para a praça do bairro, convidando as pessoas presentes a se 

reunir conosco, inclusive utilizando o alto-falante do trenzinho das crianças que 

estava no local. 

2. Abertura 

Conseguimos cadeiras dos comerciantes de rua que estavam na praça e 

fizemos uma roda. Também conseguimos 3 mesas e colocamos os lanches. 

Aos poucos, as pessoas começaram a chegar. 

3. Dinâmica de Apresentação 

Não houve dinâmica de apresentação, porque as pessoas chegaram aos 

poucos. Perguntamos o nome quando a pessoa se manifestava, fazendo 

pergunta ou comentando algum tema. 

4. Apresentação sobre o Plano Diretor 

Foi realizada pela Mariana e Andrinne, de modo resumido, sem uso dos slides, 

apenas com o mapa do bairro à mostra. 

5. Perguntas de Diagnóstico 
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Foram feitas perguntas objetivas sobre quais os maiores problemas no bairro 

relativos à infraestrutura, moradia, transporte coletivo, vias públicas, áreas de 

lazer, etc. 

 

Devido às condições excepcionais desta oficina, não foram feitas as perguntas 

sobre deslocamentos e meios de transporte. 

6. Elaboração das Propostas 

Também aqui a metodologia precisou ser adaptada às condições excepcionais 

desta oficina. Foi formado um único grupo que, em roda, conversou livremente 

a respeito dos principais problemas e características do bairro. À medida que 

falaram dos problemas foram construídas também as propostas, conforme 

registradas a seguir: 

• Saneamento Básico (prioritário);-. 

• Fechamento de buracos no calçamento das ruas. 

• Aumentar a iluminação das ruas, com a mudança dos tipos de 

lâmpadas. 

• Divulgar o 0800 para a coleta do lixo. 

 

Observação: a equipe técnica fez anotações complementares no mapa 

durante esta atividade. 

7. Lanche e confraternização 

Ficou servido nas mesas para as pessoas lancharem à medida que a roda de 

conversa acontecia.  

8. Observações equipe social 

O diretor da escola municipal mora no bairro é uma liderança e mais algumas 

pessoas foram mapeadas pela equipe técnica para futuras consultas e 

atividades de mobilização, com a Mariana anotando nomes e endereços. 

Aconteceram alguns momentos acalorados, com discussões entre as pessoas 

da própria comunidade por divergências de percepção a respeito atual 

administração municipal. Mas esses conflitos foram contornados 

tranquilamente quando pedimos para eles pensarem mais a longo prazo. 

A roda de conversa foi bem-sucedida porque permitiu que as pessoas da 

comunidade se sentissem à vontade para fazer suas queixas, falar sobre sua 

descrença no poder público, mas também fizeram propostas, pois entenderam 

que a reunião tratando do Plano Diretor diz respeito a um planejamento de 

longo prazo, para os próximos 10 anos, e não está restrito a uma gestão 

municipal específica.  
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Foto 175. Convite divulgado para a oficina no Território J. 

 

 

Foto 176. Apresentação da Revisão do PDS aos participantes. 
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Foto 177. Participantes discutem as demandas dos bairros. 

 

 

Foto 178. Roda de conversa sobre as demandas dos bairros. 
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Foto 179. Lista de presença do território J. 

 

 

Foto 180. Lista de presença do território J. 
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11. Território K 

 

BAIRROS:  
Centro, Pedrinhas e Jocely 
Dantas de Andrade Torres 

PARTICIPANTES: 25 

DATA: 06/02/2020 HORA: 18:30hs 

LOCAL: Associação Tamarindo 

EQUIPE: 
Equipe Técnica: Carolina Rocha 
Equipe Prefeitura: Raquel Morano e Úrsula Nóbrega 

 

A Oficina de Leitura Comunitária do Centro ocorreu no dia 06/02/2020, com um 

total de 25 pessoas. A abertura dos trabalhos da oficina ocorreu com a 

apresentação de um grupo de Capoeira do Bairro, e a apresentação institucional 

da prefeitura foi realizada pela Úrsula Nóbrega, após a introdução da Carolina 

Rocha (representante da empresa consultora) que abordou as questões 

referentes ao Plano Diretor Participativo, seguindo a apresentação em slides, até 

chegar aos temas que seriam discutidos em grupo.  

Os participantes se dividiram em três grupos que tiveram 45 minutos para discutir 

sobre os sete temas apresentados e elencar no mínimo sete propostas, após o 

período corrido, os grupos escolheram um relator para discorrer sobre as suas 

propostas.  

As discussões foram dinâmicas com a participação de todos os envolvidos no 

processo, contando com a participação de idosos, lideranças do bairro e as 

temáticas apresentadas foram bem discutidas por todos. 

 



 
 
 
 
 

189 

 

 

Foto 181. Apresentação da Revisão do PDS aos participantes. 

 

Foto 182. Roda de conversa sobre as demandas dos bairros. 
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Foto 183. Participante apresenta o resultado da leitura do mapa. 

 

Foto 184. Encerramento da oficina no Território K. 
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Foto 185. Lista de presença da oficina no Território K. 

 

 

Foto 186. Lista de presença da oficina no Território K. 
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6 – REUNIÕES SETORIAIS 

 

No âmbito da divulgação e participação social da revisão do Plano Diretor de 

Sobral foram realizadas reuniões com diversos setores da sociedade civil para 

que as demandas destes também fossem ouvidas nessa importante etapa de 

desenvolvimento do trabalho. 

 

1. Reunião Setorial com FIEC/SINDUSCON 

 

ÓRGÃO:  FIEC/SINDUSCON PARTICIPANTES: 39 

DATA: 28/01/2020 HORA: 18:00hs 

LOCAL: Auditório do Centro de Eventos de Sobral 

EQUIPE: 
Equipe Técnica: Carolina Rocha 
Equipe Prefeitura: Raquel Morano  

 

1. Abertura 

Feita pela Raquel, deu as boas-vindas a todos os participantes, explicou 
resumidamente o contexto da revisão do plano diretor, que a própria FIEC 
havia solicitado uma reunião em formato de oficina participativa assim como 
nos distritos e bairros, e que a metodologia foi focada no público-alvo, 
representantes do setor industrial e da construção civil. 

2. Apresentação sobre o Plano Diretor e Credenciamento 

Foi feita pela Carolina, perguntou se os participantes já haviam ouvido falar, e 
obteve uma reposta positiva da grande maioria. Dessa forma, utilizando os 
slides de apoio, ela deu bastante enfoque na explicação dos instrumentos da 
política urbana, como por exemplo: Outorga Onerosa do Direito de Construir, 
Transferência do Direito De Construir, Estudo de Impacto De Vizinhança (EIV) 
e Operações Urbanas Consorciadas (OUC). O público fez credenciamento foi 
feito durante a apresentação. 

3. Dinâmica de Apresentação 

Nesta parte os participantes foram convidados a falar seus nomes e alguma 
boa característica ou potencialidade da cidade de Sobral. A rodada de 
apresentação começou a ser feita em uma sala, mas, com a chegada de mais 
participantes foi necessário mudar o local da reunião para o auditório, onde e 
se deu continuidade a dinâmica de apresentação. 
Dentre as respostas, foi constante a referência a vanguarda e pioneirismo 
sobralense, o espírito de inovação e empreendedorismo do povo. O processo 
de verticalização e o potencial de crescimento da cidade através da prestação 
de serviços também foi frequentemente mencionado. Outro ponto levantado, 
foi como os novos loteamentos abrem outras frentes de investimento, geram 
emprego, possibilitam preços mais competitivos e ampliam o acesso a 
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moradia. Houveram também questionamentos sobre a pouca consideração da 
prefeitura com as propostas concebidas pelo setor da construção civil. Apesar 
das constantes reuniões, os representantes da classe afirmaram que não se 
sentem efetivamente ouvidos pelo poder público, a exemplo das reuniões 
sobre o Zoneamento, nas quais várias sugestões do setor foram enviadas e 
não foram acatadas. Por fim, foi salientado o potencial de Sobral em conciliar 
preservação e desenvolvimento sustentável, contudo sempre buscando um 
equilíbrio de interesses de preservação ambiental e do patrimônio com as 
atividades empreendedoras. 

4. Dinâmica com Perguntas Norteadoras  

Nesse momento se deu início a dinâmica de diagnóstico setorial. Os 
participantes foram divididos em grupos e receberam o material necessário 
para registar a discussão sobre três temas: Meio ambiente e uso do solo; 
Moradia, equipamentos e serviços públicos; e Trabalho e investimento. Cada 
tema abarcava 03 (três) perguntas, e os grupos tinham em torno de 15 (quinze) 
minutos por temática para debater e responder por escrito as respostas. Ao 
fim, inicialmente cada grupo deveria ser chamado a frente e expor suas 
respostas e debatê-las com os demais. No entanto, os participantes optaram 
por apenas um dos grupos apresentarem suas respectivas respostas e quando 
necessário eram complementados pelos demais. Dessa forma, foram 
compiladas tanto informações compactuadas coletivamente por todos os 
participantes, como as respostas individuais de cada grupo. 
01. Meio ambiente e Uso do solo: 
 
Pergunta 1.1: Existe algum elemento natural que seja limitante à expansão e 
ao desenvolvimento urbano? 
O rio Acaraú e a serra da Meruoca foram mencionados por todos os grupos. 
 
Pergunta 1.2: Existe algum conflito de uso entre as indústrias ou 
equipamentos de grande porte de comércio e serviço e as atividades ao redor? 
Foram citados os conflitos gerados no bairro Colinas com a implantação da 
Grendene que constitui uma barreira física que a cidade vai ter que transpor 
para continuar a crescer e a Fábrica de Cimento que causa fuligem e poluição 
sonora. O shopping e o hospital regional foram apontados pelos impactos 
positivos nos seus respectivos entornos, apesar de serem equipamentos de 
grande porte. Um dos grupos citou o Metrô e o Veículo Leve sobre Trilhos 
(VLT), e outro o Aeroporto e mencionou o impacto do cone de proteção do 
equipamento no processo de verticalização. 
 
Pergunta 1.3: O que da temática de meio ambiente impacta diretamente na 
atividade da indústria e da construção civil? 
Segundo os participantes, o zoneamento urbano, em especial as Zonas de 
Interesse Social (ZEIS) e as Zonas Especiais de Interesse Ambiental (ZEIA), 
foi realizado de forma equivocada e impositiva prejudicando futuros 
empreendimentos. Proprietários de terrenos em áreas de ZEIA, por exemplo, 
arcam com um alto Imposto Territorial Urbano (IPTU) e custos de manutenção, 
mas não podem usufruir do aproveitamento econômico. Um dos grupos 
também citou as restrições em Áreas de Preservação Ambiental (APA) e Áreas 
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de Preservação Permanente (APP). O saneamento básico insuficiente, 
principalmente quanto ao fornecimento de água tratada, foi outro ponto 
abordado. A questão do esgotamento sanitário também foi mencionada, mas 
foi salientado pelos próprios grupos da existência de um projeto de 
saneamento em andamento pela prefeitura. 
 
02. Moradia, Equipamentos e Serviços. Públicos: 
 
Pergunta 2.1: Existe previsão de projetos para investimento em moradias? 
Quais tipo e em quais áreas? 
Foram mencionados investimentos de moradia de classe média e média alta 
no bairro Derby (atual Jocelyn Dantas) como edifício Smart Derby (edifício 
residencial multifamiliar com apartamentos 02 e 03 quartos na faixa de R$ 
280.000,00 a R$ 480.000,00), o loteamento Moradas da Boa Vizinhança I e II 
no bairro das Nações (atual Antônio Carlos Belchior), a construção de casas 
nos bairros Renato Parente, Betânia (atual Jerônimo de Medeiros Prado) e 
Campo dos Velhos. Também foi citado a construção de unidades residenciais 
para o público de estudantes próximo ao Centro Universitário INTA no bairro 
Dom Expedito, e para a construção de empreendimentos próximo a Grendene. 
Também foi salientado a tendência dos investidores migraram do mercado de 
residências unifamiliares para multifamiliares verticais. 
 
Pergunta 2.2: Existe alguma demanda não atendida sobre equipamentos, 
serviços públicos, linhas de transporte, moradias, relatada pelos 
colaboradores das empresas do setor? 
O distrito industrial foi apontado como carente em relação ao transporte e 
iluminação pública, assim como o loteamento Morada dos Ventos. Os 
participantes afirmaram que a cidade com um todo é mal servida de transporte 
público, com linhas de ônibus insuficientes e falta de integração intermodal. 
Também foi levantada a necessidade de permitir a presença de bicicletas nos 
vagões do VLT, dado que muitos trabalhadores se deslocam de bicicleta. 
Nesse momento, ocorreu o informe da implantação prioritária das 03 (três) 
linhas de ônibus mais votadas via internet (do total de 07) propostas pelo Plano 
de Mobilidade de Sobral (PlanMob), assim como o processo de licitação para 
integração entre VLT e ônibus e um estudo de adaptação de um vagão-teste 
do VLT para abarcar bicicletas. 
 
Pergunta 2.3: Existe algum espaço público com potencial para adoção ou 
parceria público privada (obra ou manutenção)? 
Os participantes destacaram que a área do aeroporto regional, quando for 
desocupada, poderia ser objeto de uma Parceria Público-Privada (PPP). O 
Terminal Rodoviário de Sobral foi mencionado e, esclareceu-se que este já é 
objeto de uma concessão de serviço público. Nesse ponto também apareceu 
a necessidade de um terminal para as topiques e vans e a possibilidade de 
estacionamentos verticais para abarcar todo fluxo de veículos no bairro Centro, 
visto que o tipo de solo inviabiliza estacionamentos subterrâneos. 
 
03. Trabalho e Investimento: 
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Pergunta 3.1: Quais os setores econômicos com potencial de crescimento em 
Sobral numa visão de longo prazo? 
O primeiro setor destacado foi o da construção civil, por este permear todas 
as outras atividades. Em seguida o da mineração, e o de comércio e 
prestações de serviços visto que Sobral atende a uma demanda regional, em 
especial a de serviços médicos e a de educação, este último com potencial de 
tornar Sobral um grande polo universitário. 
Pergunta 3.2: E onde são os locais de interesse para os novos investimentos 
em Sobral? 
Os bairros Derby (atual Jocelyn Dantas), Campo dos Velhos e Betânia (após 
a saída do aeroporto) foram elencados com áreas potenciais para novos 
investimentos, assim como o Distrito Industrial. 
Pergunta 3.3: Existe em sobral algum projeto de compartilhamento de 
infraestrutura para desenvolver algum setor ou grupo de empresas? 
Os participantes tiveram dúvidas quanto a interpretação desta pergunta, foi 
necessário explicar o que seria esse compartilhamento de infraestruturas, 
como um condomínio de empresas, por exemplo o Polo Químico de Guaiuba 
na Região Metropolitana de Fortaleza que pretende abrigar 27 empresas. 
Novamente, a área disponível com a saída do aeroporto foi mencionada como 
um potencial local para se investir neste tipo de empreendimento. Um dos 
participantes então afirmou que havia, no passado, uma ideia de um 
condomínio de galpões que poderiam compartilhar da mesma infraestrutura 
de logística. Também foi salientado a demanda logística que o novo aeroporto 
vai demandar. Por fim, já ao final do debate, recordou-se de um projeto das 
gestões municipais anteriores de criação de um porto seco que aproveitasse 
e ampliasse a linha férrea existente em direção ao município Miraíma. 

5. Conclusão 
Ao fim dos debates, os participantes pretendiam ainda sugerir uma lista de propostas 
previamente elaborada por eles. No entanto, a equipe explicou que nas próximas 
etapas de trabalho haverá reuniões e espaços para debater sobre as propostas do 
plano diretor. Dessa forma, a reunião foi encerrada com o compromisso dos 
participantes de compilar em um único documento suas propostas e enviar para a 
equipe para enriquecer os próximos momentos de participação. 
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Foto 187. Reunião Setorial com FIEC/SINDUSCON. 

 

Foto 188. Reunião Setorial com FIEC/SINDUSCON. 
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Foto 189. Reunião Setorial com FIEC/SINDUSCON. 

 

Foto 190. Lista de presença – Reunião Setorial FIEC/SINDUSCON. 
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Foto 191. Lista de presença – Reunião Setorial FIEC/SINDUSCON. 

 

Foto 192. Lista de presença – Reunião Setorial FIEC/SINDUSCON. 
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2. Reunião Setorial com CDL (Câmara de Dirigentes Lojistas) 

 

ÓRGÃO:  CDL PARTICIPANTES: 35 

DATA: 05/02/2020 HORA: 18:00hs 

LOCAL: Auditório do Centro de Eventos de Sobral 

EQUIPE: 
Equipe Técnica: Carolina Rocha 
Equipe Prefeitura: Raquel Morano  

 

A Reunião Setorial junto a Câmara dos Dirigentes Lojistas do município de 

Sobral, ocorreu no dia 05 de fevereiro de 2020, as 18:00 no Auditório do CDl – 

Sobral, com o intuito de solicitar a colaboração dos lojistas na revisão, através 

da uma oficina participativa.  

A reunião contou com a participação de 35 pessoas, entre lojistas e convidados. 

A abertura da reunião foi feita pela Raquel Morano, com a fala institucional da 

Prefeitura de Sobral, informando a intenção e solicitando a colaboração para a 

apresentação e nas temáticas que seriam propostas.  

Em seguida a representante da GreenBrazil a Carolina Rocha, iniciou uma 

apresentação sobre o Plano Diretor, informou que o processo de revisão era 

participativo prioritariamente, e solicitou aos participantes a divisão em grupos 

para responderem as perguntas norteadoras que forma elaboradas para a 

reunião. Os participantes se dividiram em três grupos e tiveram 30 minutos para 

discussão, cada grupo escolheu um relator que ao final elencou as contribuições 

e argumentações sobre a revisão do Plano Diretor Participativo do município de 

Sobral.  
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Foto 193. Reunião Setorial com CDL. 

 

Foto 194. Reunião Setorial com CDL. 
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Foto 195. Reunião Setorial com CDL. 

 

Foto 196. Lista de presença da reunião setorial CDL. 
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Foto 197. Lista de presença da reunião setorial CDL. 
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3. Reunião Setorial com CMPD (Conselho Municipal do Plano Diretor) 

 

ÓRGÃO:  CMPD PARTICIPANTES: 15 

DATA: 05/02/2020 HORA: 13:00hs 

LOCAL: Auditório do Centro de Eventos de Sobral 

EQUIPE: 
Equipe Técnica: Carolina Rocha 
Equipe Prefeitura: Raquel Morano  

 

A Reunião do Conselho Municipal do Plano Diretor ocorreu no dia 05/02/2020, 

com um total de 15 pessoas, representantes das instituições que compõem o 

Conselho Municipal do Plano Diretor. A abertura dos trabalhos da reunião foi 

feito pela Raquel Morano, informando que seria realizada uma apresentação 

sobre o andamento das atividades de revisão do plano diretor no município de 

Sobral, com o intuito informar aos conselheiros como estavam sendo realizados 

e o andamento dos trabalhos até o presente momento.  

Após a fala introdutória da Raquel, a representante da empresa consultora 

Carolina Rocha realizou uma apresentação com todas as atividades que foram 

empreendidas até o momento, apresentando fotos e dados da revisão.   

Um dos conselheiros indagou sobre as informações sobre segurança e saúde, 

que não estariam presentes no Plano, logo após Carolina esclareceu que essa 

não é uma das funções de revisão do plano diretor.  

A participação dos conselheiros foi significativa, mostrando compreensão sobre 

as informações e o conteúdo apresentado, parabenizando o município pelo 

iniciativa de revisar a legislação. 
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Foto 198. Reunião Setorial com CMPD. 

 

Foto 199. Lista de presença da reunião setorial CMPD. 
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7 - CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Foram realizadas no mês de Janeiro e Fevereiro de 2020 cerca de 30 reuniões 

com a população, com oficinas de leitura nos distritos e bairros de Sobral, além 

de reuniões com o Comitê Municipal do Plano Diretor, Sinduscon e CDL. Foi 

realizado também o Fórum de Lançamento da Revisão do Plano Diretor de 

Sobral, reunindo mais de 100 pessoas no Auditório do Centro de Convenção 

da cidade, com o objetivo de divulgar esse importante momento do 

planejamento urbano para toda a comunidade. 

O processo participativo da revisão de planos diretores no Brasil é uma 

obrigatoriedade segundo a lei do Estatuto da Cidade, e muito além disso, é a 

base fundamental na qual se apoia a transformação e evolução dos espaços 

urbanos brasileiros. A participação popular guiando todos os profissionais 

envolvidos é garantia de que as diretrizes a serem desenvolvidas nesta revisão 

estejam conectadas com a realidade da cidade e das suas mais urgentes 

necessidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


