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1. INTRODUÇÃO
A elaboração e a revisão dos Planos Diretores Municipais constituem obrigações
estabelecidas a determinada parcela dos municípios brasileiros pela Lei Federal nº
10.257/2001, conhecida como o Estatuto da Cidade. Em seu artigo 40, caracteriza tal plano
como “(...) o instrumento básico da política de desenvolvimento e expansão urbana”, o qual

deve ser considerado “(...) parte integrante do processo de planejamento municipal,
devendo o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e o orçamento anual incorporar as
diretrizes e as prioridades nele contidas” (BRASIL, 2001).
O município de Votuporanga possui três versões de Planos Diretores já elaboradas.
O primeiro deles, intitulado Plano de Desenvolvimento Integrado - PDI, foi concluído em
1971, constituindo-se no primeiro grande documento orientador do desenvolvimento do
município (CUCATO; NEGRELOS, 2014). As versões posteriores, aprovadas respectivamente
por meio da Lei Municipal nº 2.829/1996 e da Lei Complementar Municipal nº 106/2007,
tiveram seus processos de elaboração já alinhados a princípios expressos no Estatuto da
Cidade (VOTUPORANGA, 1996; 2007).
O processo de revisão ora iniciado objetiva avaliar e atualizar as diretrizes de
desenvolvimento municipal estabelecidas no Plano Diretor Municipal – PDM, aprovado em
2007 e em suas posteriores alterações, de modo a garantir o atendimento, dentro dos dez
anos a partir de sua aprovação pelo Poder Legislativo, aos objetivos e princípios
estabelecidos no Estatuto da Cidade.
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2. MARCOS LEGAIS
Conforme mencionado acima, a elaboração e a revisão dos Planos Diretores
Municipais estão previstas na Constituição Federal e no Estatuto da Cidade (BRASIL, 1988;
2001). O texto constitucional outorga aos Municípios a competência exclusiva de
ordenamento territorial, sendo o Plano Diretor o principal instrumento para sua
implementação:
Art. 30. Compete aos Municípios: (...) VIII - promover, no que couber,
adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do
uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano; (...) Art. 182. A política
de desenvolvimento urbano, executada pelo Poder Público municipal,
conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno
desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de
seus habitantes. § 1º O plano diretor, aprovado pela Câmara Municipal,
obrigatório para cidades com mais de vinte mil habitantes, é o instrumento
básico da política de desenvolvimento e de expansão urbana. (BRASIL, 1988)

O Estatuto da Cidade estabelece, entre outras diretrizes: o conteúdo mínimo dos
Planos Diretores; os instrumentos urbanísticos à disposição do Poder Público para o
ordenamento territorial do município; as orientações para a articulação do Plano Diretor
com as peças orçamentárias municipais; e os mecanismos de participação social. Em relação
a este último item, determina que os Poderes Executivo e Legislativo municipais garantam:
I – a promoção de audiências públicas e debates com a participação da
população e de associações representativas dos vários segmentos da
comunidade; II – a publicidade quanto aos documentos e informações
produzidos; III – o acesso de qualquer interessado aos documentos e
informações produzidos. (BRASIL, 2001, art. 40)

As Resoluções nº 25/2005 e nº 34/2005, do Conselho Nacional das Cidades, avançam
na temática ao detalharem algumas das diretrizes elencadas pelo Estatuto da Cidade,
respectivamente as relacionadas à participação social e ao conteúdo mínimo dos Planos
Diretores (BRASIL, 2005a; 2005b).

Revisão do Plano Diretor Participativo de Votuporanga 2019

10

Secretaria Municipal de Planejamento
Rua São Paulo, 3815–Patrimônio Velho–CEP 15.500-010
Fone: (17) 3405-9700 - www.votuporanga.sp.gov.br
CNPJ: 46.599.809/0001-82

No que tange à participação da sociedade, figuram entre as recomendações da
Resolução nº 25/2005:
•

Ampla comunicação pública do processo, em linguagem acessível, por meio de
canais de comunicação social de massa disponíveis;

•

Ciência do cronograma e dos locais das reuniões, da apresentação dos estudos e
propostas sobre o plano diretor com antecedência de no mínimo 15 dias;

•

Publicação e divulgação dos resultados dos debates e das propostas adotadas nas
diversas etapas do processo;

•

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.

Quanto ao conteúdo mínimo dos planos, a Resolução nº 34/2005, aponta a
necessidade de:
•

Ações e medidas para assegurar o cumprimento das funções sociais da cidade,
considerando o território rural e urbano;

•

Ações e medidas para assegurar o cumprimento da função social da propriedade
urbana, tanto privada como pública;

•

Objetivos, temas prioritários e estratégias para o desenvolvimento da cidade e
para a reorganização territorial do município, considerando sua adequação aos
espaços territoriais adjacentes;

•

Os instrumentos da política urbana previstos pelo artigo 42 do Estatuto da Cidade,
vinculando-os aos objetivos e estratégias estabelecidos no Plano Diretor.

Cabe ressaltar também, em relação ao conteúdo dos planos, a importância dos
requisitos apresentados no artigo 42-B do Estatuto da Cidade, em face de suas implicações
no que tange ao dimensionamento dos estudos diagnósticos e elaboração de diretrizes:
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•

Delimitação dos trechos com restrições à urbanização e dos trechos sujeitos a
controle especial em função de ameaça de desastres naturais;

•

Definição de diretrizes específicas e de áreas que serão utilizadas para
infraestrutura, sistema viário, equipamentos e instalações públicas, urbanas e
sociais;

•

Definição de parâmetros de parcelamento, uso e ocupação do solo, de modo a
promover a diversidade de usos e contribuir para a geração de emprego e renda;

•

A previsão de áreas para habitação de interesse social por meio da demarcação
de zonas especiais de interesse social e de outros instrumentos de política urbana,
quando o uso habitacional for permitido;

•

Definição de diretrizes e instrumentos específicos para proteção ambiental e do
patrimônio histórico e cultural;

•

Definição de mecanismos para garantir a justa distribuição dos ônus e benefícios
decorrentes do processo de urbanização do território, de expansão urbana e a
recuperação para a coletividade da valorização imobiliária resultante da ação do
poder público.

A Lei Municipal Complementar nº 106 de 08 de novembro de 2007, o Plano Diretor,
em seu artigo 14, coloca como objetivo do Sistema de Planejamento Municipal, a “instituição

de um processo permanente e sistematizado de detalhamento, atualização e revisão do
Plano Diretor”. Em consonância com este objetivo, a referida lei previu em seu artigo 233 a
revisão periódica do Plano Diretor.
Art. 233 - Esta Lei Complementar será revisada, a cada cinco anos a partir da
data de sua publicação, respeitando-se os mesmos procedimentos
estabelecidos no § 4º do artigo 40, da Lei Federal nº 10.257, de 19 de julho
de 2001 (VOTUPORANGA, 1996; 2007).

Em cumprimento às determinações legais do Estatuto da Cidade, em janeiro de 2018,
a Prefeitura Municipal iniciou a estruturação do processo de revisão do Plano Diretor
Participativo, conforme descrito no item 5.
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3. REFERENCIAIS TEÓRICOS E METODOLÓGICOS
A adoção de referenciais teóricos e metodológicos são necessários para nortear
qualquer trabalho, em especial os de alta complexidade, tal como se configura a revisão de
um Plano Diretor Municipal. Além de organizarem as etapas e o conjunto de atividades,
permitem a adoção de conceitos e princípios que subsidiarão tanto a atualização como
novas inserções de diretrizes do plano em revisão.
Neste sentido, são apresentados nos itens abaixo um conjunto de referenciais
teóricos, estes divididos entre princípios gerais, conceitos urbanísticos, e referenciais
metodológicos, que orientarão o processo de revisão do Plano Diretor Participativo de
Votuporanga - PDP.

3.1. PRINCÍPIOS GERAIS
São propostos como Princípios gerais a orientarem transversalmente o processo de
revisão do PDP, conceitos largamente reconhecidos pela comunidade internacional como
necessários para o desenvolvimento e gestão das cidades, em particular aqueles
referenciados nos artigos 182 e 183 da Constituição Federal, e no Estatuto da Cidade.
A Constituição Federal em seu artigo 182, no capítulo da política urbana, enuncia:
Art. 182. A política de desenvolvimento urbano, executada pelo Poder
Público municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo
ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o
bem-estar de seus habitantes (BRASIL, 2001).

O referido artigo da Carta Maior brasileira designa claramente ao poder público a
execução de uma política urbana que objetive o desenvolvimento das funções sociais da
cidade e o bem-estar do cidadão. Uma cidade deve oferecer, a todos, acesso à terra urbana,
à moradia, ao saneamento ambiental, à infraestrutura, ao transporte, aos serviços públicos,
ao trabalho e ao lazer em um ambiente ecologicamente equilibrado. Desta forma, a política
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de desenvolvimento das cidades tem por objetivo sanar as exclusões e contradições sociais
no território advindas do processo de urbanização.
A Lei 10.257/2001 veio disciplinar os artigos 182 e 183 que tratam da política urbana
na Constituição Federal, elencando dezenove diretrizes básicas para a consecução no
cumprimento da função social da cidade, dentre os quais destaca-se quatro princípios
basilares: da sustentabilidade; da governança pública e participação social; da justa
distribuição dos benefícios e ônus decorrentes do processo de urbanização; e do
desenvolvimento municipal considerando o território sob sua área de influência.

3.1.1. Sustentabilidade
Embora a preocupação em conciliar o aumento da produção e a necessidade de
preservar a vida na Terra venha desde a década de 1970, o conceito de Desenvolvimento
Sustentável só foi formalizado com a divulgação do relatório Our Commom Future (Nosso
Futuro Comum), preparado pela Comissão Mundial ou Comissão Brundtland em 1987.
O relatório define Desenvolvimento Sustentável como “Aquele que atende às

necessidades do presente, sem comprometer a possibilidade de as gerações futuras
atenderem suas próprias necessidades”.
Este conceito, concentrou-se em encontrar estratégias para promover o avanço
econômico e social de modo a evitar a degradação ambiental e a superexploração dos
recursos naturais para além da capacidade de suporte dos ecossistemas terrestres. Verificase, então, a interdependência entre fatores sociais, econômicos e ambientais para o alcance
do Desenvolvimento Sustentável, surgindo, também, a expressão mais abrangente
Sustentabilidade (CASTRO, 2005).
Na década seguinte, com a Conferência da ONU sobre o Meio Ambiente e
Desenvolvimento, conhecida como Rio-92, com a participação de 179 países, o
Desenvolvimento Sustentável ganha enfoque internacional como o modelo a ser buscado,
nomeando a Agenda 21 Global como um plano estratégico de ação internacional para
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orientar um novo padrão de desenvolvimento para o século XXI, cuja base é o esforço
coordenado dos vários atores de um País, Estado, Município, na construção da
sustentabilidade ambiental, social e econômica (PELICIONE, 2004; SALLES, 2004).
Em 2015, após discussões da Rio + 20, em 2012, o conceito tornou-se referencial para
uma agenda prioritária da ONU – a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável – por
meio da qual foram estabelecidas 169 metas reunidas em 17 Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável - ODS (figura 1), voltadas para a conquista de uma vida com dignidade e com
oportunidades para todos até 2030 (ONU, 2015).
A Confederação Nacional dos Municípios, reconhecendo a importância da Agenda
2030 para o desenvolvimento municipal, publicou em 2016, o “Guia para Localização dos
Objetivos do Desenvolvimento Sustentável nos Municípios Brasileiros”, e em 2017, o “Guia
para Integração dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável nos Municípios Brasileiros”.
Diversos municípios do país já formalizaram sua adesão à Agenda 2030, destacando-se, no
Estado de São Paulo, a Capital e São José do Rio Preto (CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS
MUNICÍPIOS, 2016; 2017).
Figura 1: Objetivos do Desenvolvimento Sustentável - ODS.

Fonte: ONUBR [imagem obtida em: <https://nacoesunidas.org/pos2015/>, acesso em: 14
fev. 2019]
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3.1.2. Participação Social e Governança Pública
A adoção de estratégias voltadas a promover a Participação Social e a Governança
Pública trata-se, atualmente, de requisito legal a ser implementado nas tarefas de
elaboração, execução e monitoramento de diversas políticas públicas conduzidas pela
Administração Municipal. O Estatuto da Cidade – Lei Federal nº 10.257/2001 – inclui as
iniciativas voltadas ao Planejamento e Desenvolvimento Urbano neste rol de políticas, ao
preconizar que:
Art. 2º A política urbana tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento
das funções sociais da cidade e da propriedade urbana, mediante as
seguintes diretrizes gerais: (...) II – gestão democrática por meio da
participação da população e de associações representativas dos vários
segmentos da comunidade na formulação, execução e acompanhamento de
planos, programas e projetos de desenvolvimento urbano; (BRASIL, 2001)

Verifica-se, em geral, que o comprometimento com princípios relacionados à
Governança Pública, tais como efetividade, transparência, accountability (controle social da
prestação de contas e corresponsabilidade), participação, equidade1, conformidade legal e
integridade/ética, maximiza a capacidade gerencial requerida para a implementação das
políticas públicas, garantindo a prevalência do interesse público (OLIVEIRA; PISA, 2015).

3.1.3. Justa distribuição dos benefícios e ônus decorrentes do processo de urbanização
O Estatuto da Cidade, por meio do inciso IX, do artigo 2º, elencou à condição de
diretriz geral da Política Urbana a “justa distribuição dos benefícios e ônus decorrentes do

processo de urbanização” (BRASIL, 2001). Oliveira (2001) aponta que, por meio desta diretriz:

1

A equidade está fundamentada nas relações sociais que determinam as chances de toda a população
obter acesso aos equipamentos e serviços públicos, bem como aos recursos ambientais. Melhorar a qualidade
de vida dos grupos socialmente vulneráveis, buscando romper o ciclo negativo da pobreza e da degradação
do meio ambiente, implica em garantir os direitos universais que permitam aos diferentes grupos sociais o
desenvolvimento de suas capacidades, proporcionando condições melhores para o desenvolvimento social
(CEZARE, 2009).
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(...) busca-se a garantia de que todos os cidadãos tenham acesso aos serviços,
aos equipamentos urbanos e a toda e qualquer melhoria realizada pelo
poder público, superando a situação atual, com concentração de
investimentos em determinadas áreas da cidade, enquanto sobre outras
recaem apenas os ônus. Em geral, estas áreas, onde já não se realizavam
investimentos, coincidem com os setores urbanos ocupados pela população
pobre, que permanecem, muitas vezes, ‘abandonadas’ pelo poder público.
(OLIVEIRA, 2001)

Tal diretriz merece destaque, pois remete à necessidade de que as desigualdades
históricas e as causadas no decorrer do processo de urbanização sejam consideradas e
enfrentadas por ações do Poder Público. Deve orientar, assim, o planejamento e a aplicação
dos instrumentos urbanísticos no município, de modo a efetivar o princípio da Equidade no
âmbito do desenvolvimento local.

3.1.4. Integração e Desenvolvimento Regional
Segundo orientação do Guia de Elaboração para o Plano Diretor Participativo (BRASIL,
2004), considerar a inserção regional do município é um aspecto importante na visualização
dos fatores que condicionam e/ou potencializam o seu desenvolvimento. No mesmo
sentido, a Confederação Nacional dos Municípios (2006) sugere a elaboração do mapa de
inserção regional para que a relação do município com o território sob sua área de influência
possa ser melhor visualizada e, consequentemente, analisada.
Seguir essas orientações de métodos a serem adotados no plano diretor implica,
primeiro, em definir brevemente o que se entende por Região. Na perspectiva dos órgãos
oficiais supracitados, Região é entendida como um recorte territorial mais amplo que os
limites do município, o que possibilita a análise de uma porção do espaço onde um conjunto
cidades está compreendido. Além das cidades, também estariam contidos nesse recorte:
suas interconexões (as rodovias, vias de comunicação telefônica, estradas, etc.) e os fluxos
materiais e imateriais que as percorrem. Desta perspectiva regional é possível refletir não
apenas sobre o arranjo produtivo estabelecido entre os núcleos urbanos e as áreas rurais
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contidas no recorte adotado, mas também sobre os arranjos sociais e políticos existentes. A
essa complexa articulação socioespacial, capturada pela leitura regional, dá-se o nome de
rede urbana.
Entender os aspectos gerais da rede urbana na qual Votuporanga está inserida,
extraindo deste contexto os benefícios possíveis, de modo que a integração já vivenciada
culmine propriamente em desenvolvimento2, é um dos princípios que devem nortear todas
as etapas de revisão do PDP.

3.2 CONCEITOS URBANÍSTICOS
Os referenciais destacados como Conceitos Urbanísticos consistem em noções de
planejamento urbano destinadas à orientação geral das propostas e diretrizes a serem
construídas no âmbito do processo de revisão do PDP.

3.2.1. Cidade compacta
O estabelecimento de diretrizes voltadas à configuração de um modelo compacto de
cidade, tem por objetivo geral otimizar a prestação e o uso dos serviços e das infraestruturas
urbanas ofertadas pelo Estado, numa perspectiva que alinha a racionalidade dos
investimentos públicos aos interesses coletivos.
O ordenamento territorial urbano assim orientado deve resultar em uma gestão
municipal menos onerosa em termos orçamentários sem implicar, no entanto, em perda
qualitativa dos serviços ofertados.
Antagônica ao modelo de cidade dispersa, apoiado no uso do automóvel (que
historicamente mostrou-se ineficiente sob vários aspectos, sobretudo o ambiental) o

2

Ao longo do processo de revisão do PDP, o conceito de desenvolvimento será entendido como um
processo que não contempla apenas a perspectiva econômica, mas também a social e a ambiental, numa
perspectiva de mudança social positiva (SOUZA, 2004).
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conceito de cidade compacta está intrinsecamente ligado ao conceito de cidade sustentável,
uma vez que quanto mais compacta, mais densa, menor o consumo de energia per capita e
maior a otimização das infraestruturas urbanas disponíveis (LEITE; AWAD, 2002).
Frente a esses benefícios elencados, faz-se necessário salientar que o planejamento
que estimula o adensamento populacional e construtivo, deve antever o surgimento de
conflitos e entendê-los como consequência inerente ao processo. Assim como o processo
geral de urbanização (definido grosso modo como a aglomeração relacional de pessoas e
objetos em um mesmo local) implicou historicamente em constantes choques de interesses,
a proposição de um (re)adensamento urbano não estará imune aos conflitos. Logo, a
harmonização dos diferentes interesses daqueles que habitam e produzem a cidade deve
ser tarefa permanente do planejamento urbano geral, sobretudo daquele orientado pela
diretriz da cidade compacta (MARICATO E VAINER, 2000, MARICATO, 2001; MARICATO E
TANAKA, 2006; ROLNIK, 2011).
Segundo Maleronka (2018), reverter o padrão de urbanização dispersa e caminhar no
sentido da cidade compacta é tarefa que ultrapassa o horizonte de uma gestão municipal,
já que se parte de uma ideia abstrata para atingir o objetivo no longo prazo por meio da
regulamentação de instrumentos jurídicos e urbanísticos específicos. A pesquisadora
exemplifica essa ideia afirmando que:
Assim, um caminho pode ser desenvolver propostas mais focalizadas, que
concentrem a densidade em um projeto específico. Tais projetos não vão
reverter nenhum padrão, mas podem servir como demonstração. Por
exemplo: a prefeitura pode fomentar – via PPP, concessão ou simplesmente
calibrando instrumentos da lei de parcelamento, uso e ocupação do solo –
empreendimentos de grande porte, com uso misto e parte destinada à
habitação social, em terrenos próximos a estações de transporte bem
localizadas (MALERONKA, 20183).

3

Informação obtida em <https://www.archdaily.com.br/br/888612/cidade-compacta-cidadedispersa-entenda-o-que-e-a-forma-urbana?ad_medium=widget&ad_name=recommendation> Acessado em
08/05/2019.
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3.2.2. Policentralidade
Adotar o modelo policêntrico como orientação geral das diretrizes deste PDP implica
incentivar a consolidação das centralidades emergentes, assim como estimular a
constituição de novas centralidades ao longo da malha urbana.
No processo de urbanização brasileiro, de maneira geral, os centros das cidades
marcam seu local de origem, o primeiro a se consolidar e a partir do qual os núcleos urbanos
expandiram-se. Esta região central configurou-se como aquela mais bem-dotada de
infraestruturas e serviços públicos, bem como o lugar privilegiado para a instalação de
comércios e serviços do setor privado. Inúmeros fatores derivados das aglomerações
construtivas e populacionais justificaram ao mesmo tempo em que reforçaram essa
centralidade ao longo do tempo, produzindo um espaço com elementos únicos em relação
ao entorno (SPOSITO, 1996; BENEVOLO, 1999).
No decorrer da urbanização a cidade espraia-se, sem, contudo, transportar os
elementos da centralidade para as novas áreas. Na ponta desse espraiamento, sobretudo
aquele carente de um planejamento adequado, o que se observa é a produção de um espaço
periférico onde tais elementos são rarefeitos ou mesmo inexistentes, espaços que servem
apenas para a habitação, muitas vezes, precárias (MARICATO, 2001).
Nesse sentido, estimular a policentralidade implica em redistribuir os benefícios da
urbanidade central (centros comerciais, equipamentos públicos, etc.), com intuito de
beneficiar os moradores das áreas não centrais na medida em que os desobriga de
deslocarem-se para o centro como única alternativa de acesso a produtos e serviços
públicos e privados.
De uma perspectiva mais abrangente, capaz de conectar os conceitos de
policentralidade e cidade compacta, pode-se afirmar que:
O redesenvolvimento destes territórios representa a volta da cidade para
dentro. Refazê-la, ao invés de expandi-la. Compacta-la. Deixá-la mais
sustentável é transformá-la numa rede estratégica de núcleos policêntricos
compactos e densos, otimizando infraestruturas e liberando territórios
verdes. (LEITE; AWAD, 2002, p.14).
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3.2.3. Diversificação de usos do solo
Para que a compactação e a policentralidade da cidade sejam atingidas, a
regulamentação da ocupação e uso do solo precisa ser elaborada mediante uma lógica que,
num só tempo, estimule sua diversificação e minimize os conflitos considerando as restrições
e vulnerabilidades socioambientais do território, bem como suas potencialidades e
demandas socioeconômicas.
Para Souza (2004), a divisão espacial com base na separação entre diferentes usos da
terra (zoneamento pelo uso do solo) ou, também, de acordo com as intensidades dos
diferentes usos e conforme parâmetros urbanísticos definidores da densidade urbana e da
volumetria (zoneamento pela densidade), são as tradicionais, mas não as únicas formas de
praticar o zoneamento. Paralelamente a estas formas, indispensáveis para garantir distância
confortável entre áreas residenciais e industriais, por exemplo, um zoneamento de
prioridade4 (ou “zoneamento includente”, como explica o autor) deve ser implementado
como uma modalidade desse instrumento de planejamento urbano “no que diz respeito à

promoção de uma melhor qualidade de vida para o maior número possível de citadinos ”
(SOUZA, 2004, p.268).
A diversificação do uso do solo é a base da integração e complementaridade dessas
diferentes orientações ao zoneamento, que abrangem as perspectivas sociais, ambientais e
econômicas, entendendo que cada uma delas deve ser privilegiada de modo a garantir,
harmoniosamente, a cidadania, a sustentabilidade e a economia na cidade.

4

“O zoneamento de prioridades assume o princípio que (...), no que se refere aos investimentos
públicos em infraestrutura, o Estado, em vez de privilegiar os bairros já privilegiados, deveria pôr ênfase na
satisfação das necessidades básicas dos mais pobres em matéria de equipamentos urbanos” (SOUZA, 2004,
p.262). Essa perspectiva de zoneamento relaciona-se com o princípio da justa distribuição dos benefícios e
ônus decorrentes do processo de urbanização, tratado no Estatuto da Cidade, em que as diferenças são
consideradas na busca da superação das desigualdades.
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3.2.4. Mobilidade urbana
Um último conceito urbanístico que, não só norteia o PDP, como ampara
funcionalmente a aplicabilidade dos demais conceitos tratados aqui, é o da mobilidade
urbana. Sem a garantia da manutenção e melhoria dos fluxos que perpassam os territórios
da cidade, dificilmente obterão êxito os instrumentos que estimulam a compactação, as
policentralidades ou a diversificação do uso e ocupação do solo.
Muitas análises possíveis podem ser tecidas a partir da correlação desses conceitos
urbanísticos. O Ministério das Cidades, por exemplo, apontou em 2004 uma diretriz
importante para os planos diretores ao relacionar a policentralidade com os modais de
transporte e as distâncias percorridas pelos habitantes da cidade:
Uma cidade pode ser considerada organizada, eficiente e preparada para
atender aos cidadãos quando as pessoas conseguem morar perto de seu
local de trabalho e acessar os serviços essenciais, sem deslocamentos
motorizados, realizando pequenas viagens a pé ou de bicicleta; ou acessálos pelos modos coletivos de transporte. Formar e consolidar subcentros
urbanos, ou a multicentralidade, resulta em diminuir o número de viagens.
Não se pode reconstruir uma cidade; mas quando se posicionam melhor os
equipamentos sociais, informatizam-se e descentralizam-se os serviços
públicos e ocupam-se os vazios urbanos, modificam-se objetivamente os
fatores geradores de viagens. Trata-se, portanto de procurar não gerar
necessidade de deslocamento motorizado, para a população (BRASIL, 2004).

Por fim, garantir a mobilidade urbana na cidade com vistas a assegurar o direito de ir
e vir do cidadão, e sua consequente apropriação, sem torná-la, conquanto, ineficiente do
ponto de vista econômico e produtivo é um desafio histórico do planejamento urbano no
país. Desafio este que expõem os conflitos entre os interesses sociais e econômicos daqueles
que produzem e habitam a cidade. Superar essa dualidade implica, necessariamente, na
avaliação e revisão da hierarquia viária vigente do município, sob uma perspectiva
preocupada em dinamizar, racionalizar e compatibilizar os mais diferentes tipos de
deslocamento (pedestres, transportes individuais e coletivos etc.) que se dão pelo tecido
urbano.
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3.3 REFERENCIAIS METODOLÓGICOS
A organização das etapas do processo de revisão do PDP baseia-se nas disposições
da legislação aplicável e em documentos orientadores publicados pelos seguintes órgãos e
instituições:
•

Ministério das Cidades

•

Ministério do Turismo

•

Centro de Estudos e Pesquisas de Administração Municipal - CEPAM

•

Confederação Nacional dos Municípios - CNM

•

Instituto Brasileiro de Administração Municipal - IBAM

Constituem também material de orientação documentos oficiais produzidos no
âmbito dos processos de revisão dos Planos Diretores dos seguintes municípios:
Catanduva/SP (2006 e 2018), Ilha Solteira/SP (2008), São Paulo/SP (2014), Jundiaí/SP (2016,
2018 e 2019), Campinas/SP (2016), Piracicaba/ SP (2018), Porto Alegre/RS (2010) e São José
do Rio Preto/SP (2019).
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4.

OBJETIVOS
Neste item estão elencados os objetivos gerais e específicos identificados que

nortearão o processo de revisão do Plano Diretor Participativo - PDP.

4.1.

OBJETIVO GERAL

O processo de revisão do PDP, tem como objetivo geral, revisar e atualizar o Plano
Diretor vigente, Lei Complementar Municipal nº. 106 de 08 de novembro de 2007 e suas
alterações, por meio da participação social da população, e técnica de funcionários das
diferentes áreas da Prefeitura Municipal de Votuporanga e de outras instituições do
município.

4.2.
•
•
•
•
•

•
•

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Fomentar a boa governança pública, por meio da estruturação da participação
institucional e popular no processo de revisão do plano diretor;
Estruturar a participação dos técnicos dos setores da administração pública
municipal na elaboração do PDP;
Incluir distritos, comunidades isoladas e rurais no processo de revisão do PDP;
Caracterizar o município e propor diretrizes a partir das dimensões de
desenvolvimento social, econômico, urbano, socioambiental e institucional;
Revisar o macrozoneamento instituído pelo PDM 2007 e identificar as
incompatibilidades com o microzoneamento da Lei Municipal nº. 2830/1996, Lei
do Parcelamento, uso e ocupação do solo, visando propor novos modelos de
macro e microzoneamento;
Incorporar à Lei do PDP, a regulamentação do parcelamento, uso e ocupação do
solo (Lei Municipal nº 2830/1996);
Propor um conjunto de diretrizes voltadas à configuração de um modelo espacial
compacto de cidade, objetivando otimizar e maximizar a prestação de serviços e
infraestrutura urbana, a realização de investimentos públicos e a gestão
orçamentária do município;
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•

•
•
•
•

Regulamentar os instrumentos urbanísticos a serem identificados como
prioritários para garantia da função social da cidade e da propriedade e da justa
distribuição dos benefícios e ônus decorrentes do processo de urbanização;
Regular a expansão urbana por meio da definição e regulamentação de classes de
perímetro urbano;
Propor diretrizes para a regulamentação de novas tecnologias aplicadas ao
desenho urbano e às tipologias construtivas;
Propor um Sistema Integrado de Planejamento Municipal – SIPLAM;
Estruturar a base cartográfica visando a eficiência do planejamento municipal;

• Identificar fragilidades e potencialidades da estrutura organizacional da Prefeitura
Municipal, de modo a propor novos métodos de gestão das políticas setoriais;

5. ESTRUTURAÇÃO DO PROCESSO DE REVISÃO DO PLANO DIRETOR
PARTICIPATIVO
Considera-se ponto de partida para a atual revisão do PDP, a publicação do Decreto
Municipal nº 10.129, de 05 de janeiro de 2018, que criou o Grupo de Trabalho do Plano
Diretor, composto por servidores públicos municipais oriundos de diversas pastas “(...) com

a finalidade de dar suporte técnico e operacional na Revisão do Plano Diretor”
(VOTUPORANGA, 2018a).
Posteriormente, em 02 de outubro de 2018, por meio da promulgação da Lei
Complementar Municipal nº 403/2018, foi criada uma estrutura permanente na Secretaria
Municipal de Planejamento – SEPLAN, voltada a subsidiar o processo de revisão, composta
pela Divisão de Análise de Plano Diretor e a Divisão de Projetos de Desenho Urbano
(VOTUPORANGA, 2018b). Foram também disponibilizados para nomeação, com o objetivo
de compor a equipe de coordenação da revisão do PDP, três Cargos de Provimento em
Comissão de Assessor de Gabinete vinculado à Secretaria Municipal de Planejamento.
Ainda em outubro, por meio da edição do Decreto Municipal nº 10.757, de 15 de
outubro de 2018, foram nomeados os membros do Conselho da Cidade, órgão colegiado
municipal cujas competências incluem:
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Art. 20 (...) I - acompanhar a implementação do Plano Diretor, analisando e
propondo soluções sobre questões relativas à sua aplicação; II - avaliar e
opinar sobre proposta de alteração da Lei do Plano Diretor; III - acompanhar,
fiscalizar e avaliar a execução de planos e projetos de interesse do
desenvolvimento urbano e rural, inclusive dos planos setoriais; IV - opinar
sobre Projetos de Lei de interesse da política urbana e rural, antes de seu
encaminhamento à Câmara Municipal; (...) (VOTUPORANGA, 2017)

Em novembro de 2018, a equipe de servidores da SEPLAN designados para atuar
diretamente na coordenação da revisão, Equipe de Coordenação do Plano Diretor
Participativo – Equipe PDP, deu início à organização do processo de revisão do PDP, por
meio da elaboração de um cronograma inicial descrevendo as atividades a serem realizadas
até a aprovação da Metodologia. Tais atividades tiveram como focos principais: o
dimensionamento, formalização e operacionalização de uma estrutura institucional para a
condução do processo (instâncias executivas, deliberativas e de aconselhamento); e a coleta
e sistematização de dados e informações para a elaboração da Metodologia.
As bases da estrutura institucional e do cronograma de atividades propostos pela
Equipe de Coordenação foram discutidas com o Gabinete da Prefeitura Municipal e,
também, apreciadas pelo plenário do Conselho da Cidade, em sua 1ª Reunião Ordinária,
realizada em 03 de dezembro de 2018. No item a seguir, apresenta-se a estrutura
institucional formalizada, descrevendo as atribuições de cada instância. No item 5.2, são
retratadas as etapas do plano e elencadas as principais atividades de organização realizadas
previamente à aprovação da Metodologia.

Revisão do Plano Diretor Participativo de Votuporanga 2019

26

Secretaria Municipal de Planejamento
Rua São Paulo, 3815–Patrimônio Velho–CEP 15.500-010
Fone: (17) 3405-9700 - www.votuporanga.sp.gov.br
CNPJ: 46.599.809/0001-82

5.1.

ESTRUTURA INSTITUCIONAL PARA A REVISÃO DO PDP

O conjunto de instâncias executivas e colegiadas responsáveis pela condução e o
acompanhamento do processo de revisão do PDP foi formalizado pelo Decreto Municipal
nº 10.880, de 06 de dezembro de 2018, conforme ilustra a figura 2.
Figura 2: Estrutura Institucional para revisão do PDP

As referidas instâncias participarão das 4 etapas do Plano Diretor Participativo, quais
sejam Metodologia, Diagnóstico, Propostas e Diretrizes e Anteprojeto de Lei.
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5.1.1. Equipe de Coordenação da revisão do Plano Diretor Participativo – Equipe PDP
Constituída por servidores da SEPLAN, tem por atribuições: coordenar a execução das
atividades envolvidas na elaboração dos conteúdos e produtos necessários à revisão do PDP,
nos termos da legislação vigente; organizar e conduzir as reuniões públicas a serem
realizadas; promover a participação efetiva de órgãos públicos, entidades civis e
movimentos populares no processo de revisão do Plano Diretor Participativo; e dar ampla
publicidade às atividades realizadas e aos documentos produzidos.

5.1.2. Grupo de Assessoramento para a revisão do Plano Diretor Participativo – GASEPLAN
Constituído de servidores da SEPLAN, tem por finalidade assessorar técnica e
operacionalmente a Equipe PDP na execução de suas atribuições.

5.1.3. Grupo Técnico para a revisão do Plano Diretor Participativo – GT-PDP
Constituído por dois servidores municipais de cada secretaria municipal e da
Superintendência de Água, Esgotos e Meio Ambiente, tem por atribuições: prestar apoio
técnico à Equipe PDP; compartilhar, com a Equipe PDP, informações e dados utilizados e
produzidos pelos órgãos municipais em suas atividades de planejamento, acompanhamento
e implementação das políticas públicas setoriais; analisar e emitir pareceres sobre
documentos elaborados pela Equipe PDP, destacadamente no que tange a questões
vinculadas à área de atuação dos seus respectivos órgãos; participar de reuniões voltadas à
discussão de questões vinculadas à área de atuação dos seus respectivos órgãos.

Revisão do Plano Diretor Participativo de Votuporanga 2019

28

Secretaria Municipal de Planejamento
Rua São Paulo, 3815–Patrimônio Velho–CEP 15.500-010
Fone: (17) 3405-9700 - www.votuporanga.sp.gov.br
CNPJ: 46.599.809/0001-82

5.1.4. Corpo de Conselheiros
Constituído de cidadãos ou instituições votuporanguenses com reconhecida
experiência ou representatividade na temática em questão, tem por finalidade o
aconselhamento acerca da condução geral do processo de revisão do Plano Diretor
Participativo. Os conselheiros participarão em cada etapa do processo de revisão do Plano
Diretor Participativo, das reuniões de análise e validação dos produtos elaborados pela
Equipe PDP, GT-PDP e GA-SEPLAN, a serem apresentados às instâncias decisórias do Comitê
de Delegados e do Conselho da Cidade – CONCIDADE. O corpo de conselheiros também
será convidado a participar e contribuir nas reuniões abertas à comunidade, em especial nas
oficinas de leitura comunitária e nas reuniões ordinárias e extraordinários do Comitê de
Delegados.

5.1.5. Comitê de Delegados
Constitui a instância decisória colegiada responsável por discutir e aprovar o
conteúdo dos documentos sistematizadores a serem elaborados nas etapas do processo de
revisão do Plano Diretor Participativo. Composto por Delegados Titulares e Suplentes
indicados por órgãos públicos, entidades civis e movimentos populares com atuação no
município.

5.1.6. Conselho da Cidade – CONCIDADE
Órgão colegiado municipal criado pela Lei Municipal Complementar nº 106/2007, o
Plano Diretor, vinculado à Secretaria de Planejamento, responsável por acompanhar a
implementação e elaborar propostas relacionadas à política de desenvolvimento municipal.
Compõe juntamente com o Comitê de Delegados da instância decisória do processo de
revisão do PDP, em que serão convocados a participar das oficinas participativas da leitura
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comunitária bem como das reuniões ordinárias de aprovação dos produtos das etapas do
Plano Diretor.

5.2. ETAPAS DO PROCESSO DE REVISÃO DO PLANO DIRETOR.
O processo de revisão do Plano Diretor Participativo está dividido em 4 etapas,
Metodologia, Diagnóstico, Propostas e Diretrizes e Anteprojeto de Lei. Cada etapa estará
detalhada neste documento nos itens 6, 7, 8 e 9.
A elaboração da Metodologia tem por objetivo traçar e descrever os caminhos a
serem percorridos para atingir o objetivo e resultados das etapas de Diagnóstico, Propostas
e Diretrizes e Anteprojeto de lei. Nesta etapa serão determinadas e descritas a estrutura
institucional, ações, atividades e produtos a serem realizados e elaborados nas demais
etapas.
A etapa de Diagnóstico é destinada ao levantamento de dados, indicadores e
realidades, caracterizando qualiquantitativamente a oferta de equipamentos e serviços
públicos do município, bem como sua inserção regional. Tem como objetivo também
analisar o modelo espacial do município com vistas a identificar as demandas relativas ao
ordenamento territorial, tais como o zoneamento e a aplicação dos instrumentos de política
urbana previstos no Estatuto da Cidade.
Nesta etapa será realizada uma leitura técnica, executada pelos técnicos e operadores
das políticas públicas do município, e uma leitura comunitária, onde a população será
chamada a contribuir por meio da participação em oficinas, trazendo sua percepção sobre
a realidade do Município, identificando problemas, causas e possíveis soluções.
Na terceira etapa, o objetivo é traçar as Propostas e Diretrizes para todas as políticas
públicas municipais, em especial àquelas relativas aos seus aspectos físico territoriais. Nesta
etapa, a população novamente será convidada a contribuir, agora com diretrizes e propostas
para os próximos anos, por meio do preenchimento de um Formulário Digital.
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A última etapa, o Anteprojeto de Lei, é a compilação de todas as outras etapas, no
formato de uma Lei Municipal Complementar, que será encaminhada a Câmara Municipal
de Vereadores de Votuporanga. Nesta etapa, deverão ser realizadas audiências públicas,
para apresentação e apreciação da população, do anteprojeto de lei, antes de ser
encaminhado para votação pelos vereadores.
A figura 3 ilustra as etapas do processo de revisão do PDP.
Figura 3. Etapas do processo de revisão do Plano Diretor Participativo.
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6. ETAPA DE METODOLOGIA - ATIVIDADES INICIAIS DE ORGANIZAÇÃO DO
PROCESSO DE REVISÃO DO PDP
A Resolução CONCIDADES nº 25/2005, no parágrafo primeiro do seu art. 3º, orienta
os Municípios que:
Art. 3º (...) § 1º - A coordenação do processo participativo de elaboração do
Plano Diretor deve ser compartilhada, por meio da efetiva participação de
poder público e da sociedade civil, em todas as etapas do processo, desde a
elaboração até a definição dos mecanismos para a tomada de decisões.
(BRASIL, 2005)

Objetivando alinhamento às normativas federais, a organização inicial do processo
de revisão do PDP foi oficializada mediante discussão e aprovação, no Conselho da Cidade,
das Deliberações CONCIDADE nº 002 e 003, de 03 de dezembro de 2018, que tratam,
respectivamente, do “(...) cronograma inicial do processo de revisão do Plano Diretor

Participativo” e da “(...) Minuta de Edital de Chamamento Público para a composição do
Comitê de Delegados que acompanhará o processo de revisão do Plano Diretor
Participativo, e dá outras providências”.
A aprovação das deliberações pelo CONCIDADE objetivou, especificamente, a
formalização do conjunto das atividades necessárias à execução da etapa de elaboração da
Metodologia, com ênfase na criação das condições para sua aprovação por um órgão
colegiado representativo em relação à diversidade social e territorial do município – o
Comitê de Delegados.
Foram também previstas, no cronograma inicial, atividades voltadas à capacitação e
integração dos diversos atores envolvidos (servidores públicos, membros de organizações
civis e população em geral), visando sensibilizá-los para a participação no Comitê de
Delegados e no processo de revisão como um todo. A figura 4 apresenta o histórico e um
resumo das atividades iniciais executadas e previstas até a aprovação da metodologia.

Revisão do Plano Diretor Participativo de Votuporanga 2019

32

Secretaria Municipal de Planejamento
Rua São Paulo, 3815–Patrimônio Velho–CEP 15.500-010
Fone: (17) 3405-9700 - www.votuporanga.sp.gov.br
CNPJ: 46.599.809/0001-82

Figura 4. Atividades iniciais executadas e previstas até a aprovação da Metodologia.

Nos itens 6.1 e 6.2, estão elencadas as atividades iniciais realizadas previamente à
aprovação da Metodologia, que estão detalhadas no “Relatório das Atividades Iniciais do
Processo de Revisão do Plano Diretor Participativo”, que se encontra no sítio eletrônico
oficial da prefeitura www.votuporanga.sp.gov.br.

6.1. MOBILIZAÇÃO INSTITUCIONAL
•

Reunião com o Prefeito: Apresentação e fechamento do cronograma das
atividades iniciais do PDP;

•

Reunião com os secretários e superintendente da SAEV Ambiental: indicação de 2
representantes, por secretaria, para o Grupo Técnico do Plano Diretor Participativo
– GT-PDP;

•

1ª Reunião Ordinária do Conselho da Cidade: Aprovação do edital de
chamamento público para o Comitê de Delegados e do Cronograma das
atividades iniciais do PDP;
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•

2ª Reunião Ordinária do Conselho da Cidade: aprovação da lista final dos inscritos
para o Comitê de Delegados;

•

1ª Reunião Técnica do GT-PDP: Apresentação das etapas do PDP, objetivo do GTPDP e do “Formulário GT-PDP - Conhecendo as Secretarias”;

•

Reuniões Técnicas Setoriais com as Secretarias e SAEV: aplicação de questionário
baseado nas respostas do “Formulário GT-PDP - Conhecendo as Secretarias” com
vistas ao fechamento do escopo da metodologia e distribuição das
responsabilidades para a etapa de diagnóstico.

6.2. MOBILIZAÇÃO PÚBLICA
•

Evento de Lançamento do processo de Revisão do PDP: lançamento oficial do
processo de revisão do Plano Diretor Participativo pelo Prefeito Municipal João
Eduardo Dado Leite de Carvalho;

•

Divulgação do Chamamento Público para a composição do Comitê de Delegados
e das Oficinas Participativas do Plano Diretor: cartazes, entrevistas do Secretário
Municipal de Planejamento nas emissoras das rádios; carro de som nas zonas
leste, oeste, norte e sul do município; visitas aos Conselhos Municipais, Fundo
Social de Solidariedade, órgãos e entidades civis do município;

•

Realização de 4 Oficinas Participativas do Plano Diretor: oficinas realizadas nas 4
regiões do município (norte, sul, leste e oeste), para apresentação do processo de
revisão do PDP e divulgação do Chamamento Público para a composição do
Comitê de Delegados;

•

Reunião com os vereadores na Câmara Municipal: apresentação do processo de
revisão do PDP;

•

1ª Reunião Ordinária do Comitê de Delegados: Assembleia de posse dos
delegados.
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7. ETAPA DE DIAGNÓSTICO
Entendidas como estratégias de desenvolvimento urbano, as práticas do
planejamento e, consequentemente, da gestão pública urbana, devem ser alimentadas por
diagnósticos pautados em pesquisa social básica (SOUZA, 2004). Nesse contexto, a etapa do
Diagnóstico tem por objetivo tecer o retrato mais atualizado possível do município sobre o
qual serão discutidas e elaboradas as Propostas e Diretrizes, fase seguinte do processo de
revisão do PDP.
Ressalta-se de antemão que essa é uma tarefa limitante, dado que seria pretensão
descabida almejar que a totalidade dos aspectos que conformam a realidade do município,
esteja contida dentro desta ou de qualquer tipo de análise.
Por outro lado, essa limitação não implica necessariamente na realização de um
diagnóstico insatisfatório ou tendencioso, pelo contrário, estimula que o mesmo procure
meios de mitigar esse problema de ordem analítica e aproximar ao máximo a representação
da realidade. Para tanto, esta etapa estará assentada sobre duas perspectivas de leituras: a
Técnica e a Comunitária. Cada uma delas proporcionará a representação da realidade
municipal sob sua própria ótica que, juntas, complementar-se-ão para a elaboração de um
retrato democrático e multifacetário de Votuporanga, onde os aspectos mais relevantes à
administração pública e seus habitantes estejam devidamente elencados.
A Confederação Nacional dos Municípios define assim a importância da Leitura
Técnica:
A análise do município contribui para conhecer a sua realidade, ou seja, para
revelar a diversidade e as potencialidades da área urbana e rural; as
irregularidades e diversos interesses em conflito; e, as desigualdades entre
as áreas mais desenvolvidas e as mais carentes (entre zona urbana e rural; ou
entre bairros de uma cidade). A leitura técnica possibilita, ainda, a reflexão
sobre os problemas territoriais e ambientais, as vocações e tendências do
município, e as possibilidades de estabelecer alianças e parcerias, na
proposição e gestão de alternativas para o desenvolvimento municipal
(CNM, 2006, p.3).
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Frente a essa recomendação, e entendendo o plano diretor como ação do Estado,
coordenada por um corpo de profissionais com conhecimentos técnicos de diferentes áreas,
a Leitura Técnica é a que orienta o início da construção deste Diagnóstico.
Esse papel orientador não menospreza, no entanto, os resultados que se pretendem
obter com a Leitura Comunitária, pelo contrário, esta leitura, que é “a percepção da realidade

do município feita pelos seus cidadãos” (CNM, 2006, p.3), terá uma contribuição mais
relevante se existir um trabalho técnico antecedente, de captação e sistematização desta
percepção, com o intuito de que ela tenha possibilidades reais de tornar-se diretrizes ao fim
do PDP.
Os métodos utilizados para as duas leituras estão descritos nos itens 7.3 e 7.4. Ambos
estão direcionados de modo a alimentar com experiências, informações, dados, indicadores
e índices o quadro diagnóstico do município, em que a realidade compartilhada entre
técnicos e a comunidade estará exposta. Dois estudos de caraterização, elaborados a partir
de duas escalas de análise distintas, foram definidos para a realização do Diagnóstico:
Estudos de Caracterização Socioeconômica no Contexto Regional e Estudos de
Caracterização Territorial.
Por fim, almeja-se que no PDP a sistemática organizacional do poder público,
sobretudo o municipal, não seja considerada apenas em seus aspectos externos, ligados
propriamente à territorialização das políticas públicas e consequentemente aos seus
impactos na vida do cidadão, mas também em seus aspectos internos, ligados a organização
institucional que rege a execução das políticas públicas.
Esta temática, relacionada ao desenvolvimento institucional, será considerada
transversalmente ao longo do diagnóstico porque entende-se que a atuação do poder
público, no sentido da conformação de uma realidade socioespacial mais justa, depende de
uma organização institucional eficiente, na qual as partes que a compõem cumpram papéis
objetivos e complementares, utilizando-se de métodos de planejamento em suas ações.
Diagnosticar eventuais problemas de organização institucional propondo suas
possíveis soluções, e caminhar no sentido da implementação de um sistema de
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planejamento permanente e integrado, são as ações que pretendem ser subsidiadas pela
adoção desse tema transversal no Diagnóstico e etapas seguintes do PDP.

7.1. ESTUDOS DE CARACTERIZAÇÃO SOCIOECONÔMICA NO CONTEXTO
REGIONAL
O principal objetivo deste estudo é levantar informações sociais e econômicas de
Votuporanga e de seu contexto regional, formado pela rede urbana onde o município está
inserido, a fim de analisar seu papel na dinâmica intermunicipal estabelecida. Por ser
espacialmente mais abrangente e sustentado por informações produzidas por órgãos
estatísticos oficiais, este estudo será alimentado, sobretudo, pela perspectiva da Leitura
Técnica.
Entende-se por dinâmica intermunicipal os fluxos materiais (como pessoas e
mercadorias) e imateriais (como informações e conhecimento) que se estabelecem entre os
municípios por meio das conexões estruturais da rede urbana e que, invariavelmente, são
direcionados e reverberam dentro dos limites territoriais dos municípios que a compõem.
Portanto, o espaço intramunicipal, enfoque naturalmente priorizado pelo plano diretor,
precisa também ser observado por essa ótica.
Assim, a expectativa é de que esse estudo possa subsidiar diretrizes ponderadas pelo
entendimento regional e, para além disso, articular, de forma concreta e direcionada, a
atuação do poder público municipal com outros municípios e com políticas das esferas
estadual e federal.
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7.1.1. Metodologia e exposição das informações
A rede urbana de Votuporanga, contendo as fronteiras municipais e as
regionalizações oficiais5 utilizadas neste estudo de caracterização, estão representadas nas
figuras 5 e 6.
Além das delimitações estaduais, regionais e municipais, a hidrografia, as estradas e
as localizações das malhas urbanas foram obtidas no IBGE. Outras fontes oficiais de
informações alimentarão o rol de indicadores elencados no próximo item, e poderão ser
representadas em mapas produzidos pela SEPLAN.
Serão levantados indicadores sociais e econômicos para os seguintes municípios e
regiões: Votuporanga, São José do Rio Preto, Região de Governo de Votuporanga, Região
Administrativa de São José do Rio Preto (quadro 1), Região de Governo de Votuporanga
exclusive Votuporanga.
Os indicadores serão analisados por períodos temporais, sempre tendo em vista o
entendimento da evolução socioeconômica de Votuporanga em seu contexto regional.
Sempre que possível e necessário, os indicadores de todos os recortes serão comparados
inicialmente em forma de gráficos e tabelas, e, complementarmente, em forma de mapas.
Cabe ressaltar que além da análise comparativa convencional do município com seu
entorno, incluir São José do Rio Preto na análise de alguns indicadores justifica-se uma vez
que, do ponto de vista da inserção regional de Votuporanga, a cidade tanto polariza sua
Região de Governo quanto é polarizada por sua Região Administrativa, sobretudo pelo seu
centro: São José do Rio Preto; numa movimentação que não é excludente, mas
complementar.
Um estudo que apoia empiricamente essa premissa é o “REGIC - Região de Influência
das Cidades”, produzido pelo IBGE para a mensuração e entendimento da hierarquia urbana
no país. Neste, Votuporanga é classificada como Centro de Zona Nível A e exerce influência

5

Regionalizações oficiais são aquelas oficialmente vigentes e consideradas pela Secretaria de
Planejamento e Gestão do Governo do Estado de São Paulo
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direta nas cidades locais6 que a cerca. Estas não ultrapassam 13,5 mil habitantes, conforme
tabela 1.
Quadro 1. Região Administrativa de São José do Rio Preto com destaque para Região de
Governo de Votuporanga.
Região Administrativa
Regiões de Governo

São José do Rio Preto
Catanduva

Fernandópolis

Jales

São José do Rio
Preto

Votuporanga

Ariranha

Estrela d'Oeste

Aparecida d'Oeste

Adolfo

Álvares Florence

Catanduva
Catiguá
Elisiário
Irapuã
Itajobi
Marapoama

Fernandópolis
Guarani d'Oeste
Indiaporã
Macedônia
Meridiano
Mira Estrela

Bady Bassitt
Bálsamo
Cedral
Guapiaçu
Ibirá
Icém

Américo de Campos
Cardoso
Cosmorama
Floreal
Macaubal
Magda

Novais

Ouroeste

Aspásia
Dirce Reis
Dolcinópolis
Jales
Marinópolis
Mesópolis
Nova Canaã
Paulista

Ipiguá

Monções

Pedranópolis

Palmeira d'Oeste

Jaci

Nhandeara

Populina

Paranapuã

José Bonifácio

Parisi

Pontalinda

Mendonça

Pontes Gestal

Rubinéia
Santa Albertina
Santa Clara
d'Oeste
Santa Fé do Sul
Santa Rita d'Oeste
Santa Salete
Santana da Ponte
Pensa
São Francisco
Três Fronteiras
Urânia
Vitória Brasil

Mirassol
Mirassolândia

Riolândia
Sebastianópolis do Sul

Monte Aprazível

Valentim Gentil

Neves Paulista
Nipoã
Nova Aliança

Votuporanga

Novo
Horizonte
Palmares
Paulista
Paraíso
Municípios
Pindorama
Sales
Santa Adélia
Tabapuã
Urupês

São João das Duas
Pontes
Turmalina

Nova Granada
Onda Verde
Orindiúva
Palestina
Paulo de Faria
Planalto
Poloni
Potirendaba
São José do Rio
Preto
Tanabi
Ubarana
Uchoa
União Paulista
Zacarias

6

Segundo a REGIC, Centros de Zona são cidades de menor porte com atuação restrita a sua área
imediata e exercem funções de gestão elementares. São divididas em dois níveis (A e B) de acordo com a
abrangência de suas áreas de atuação. Cidades locais são aquelas cuja centralidade e atuação não ultrapassam
seus limites territoriais e têm população normalmente inferior a 10.000 habitantes (IBGE, 2007)..
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Figura 5. Região Administrativa de São José do Rio Preto

Fonte: produzido pela SEPLAN pelo software livre QGIS.
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Figura 6. Região de Governo de Votuporanga

Fonte: produzido pela SEPLAN pelo software livre QGIS.
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Tabela 1. População estimada em 2018 nos municípios da Região de Governo de
Votuporanga
Municípios
Votuporanga
Valentim Gentil
Riolândia
Cardoso
Nhandeara
Macaubal
Cosmorama
Américo de Campos
Álvares Florence
Sebastianópolis do Sul
Magda
Floreal
Pontes Gestal
Monções
Parisi
Fonte: IBGE7

Habitantes
93.736
13.115
12.342
12.303
11.427
8.093
7.316
5.956
3.712
3.470
3.136
2.934
2.577
2.252
2.153

Por outro lado, Votuporanga está inserida na Região Administrativa de São José do
Rio Preto, centralizada pela cidade de mesmo nome, e é por ela influenciada. Toda essa
dinâmica hierárquica está sintetizada no organograma da figura 7.

Figura 7. Quadro da rede urbana - Matriz das regiões de influência de São Paulo

Fonte: IBGE, 2007, p. 25 (editada)

7

Informação obtida em <https://cidades.ibge.gov.br> Acessado em 15/05/2019.
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7.1.2. Rol de indicadores a serem trabalhados
Os indicadores abaixo foram elencados a partir de duas grandes perspectivas: social
e econômica. A partir da análise das informações levantadas, pretende-se fazer diagnósticos
a respeito das dinâmicas demográficas e produtivas de Votuporanga e região ao longo do
tempo:
a.

Crescimento Geométrico da População Total, Urbana e Rural

b. Saldo Migratório
c.

Grau de Urbanização

d. Taxa de Fecundidade e Mortalidade
e.

Evolução dos Grupos Etários: 0 - 14; 15 - 59; e 60 e mais

f.

Índice de Envelhecimento

g. Índice Paulista de Vulnerabilidade Social - IPVS
h. Participação dos Setores da Economia (Agropecuária, Indústria e Serviços) no
Total do Valor Adicionado
i.

Participação dos Setores da Economia (Agropecuária, Indústria e Serviços) no
Total de Empregos Formais.

j.

Rendimento Médio dos Empregos Formais

k.

Rendimento Médio dos Empregos Formais por Setor da Economia (Agropecuária,
Indústria e Serviços)

l.

PIB – Produto Interno Bruto, e PIB per capta

m. IDHM – Índice de Desenvolvimento Humano Municipal
n. Índice Firjan de Desenvolvimento Municipal
o. Índice Firjan de Gestão Fiscal e Orçamento Municipal

7.2. ESTUDOS DE CARACTERIZAÇÃO TERRITORIAL
O espaço intramunicipal, objeto final de regulação das políticas direcionadas no PDP,
define a escala analítica neste estudo.
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Do ponto de vista da Leitura Técnica, a pretensão é levantar e avaliar indicadores
sociais da população, em recortes específicos do espaço territorial do município, e sua
relação direta com a oferta e qualidade dos equipamentos e infraestruturas públicos.
Já a contribuição da Leitura Comunitária na caracterização territorial tem por objetivo
verificar em que medida o espaço urbano produzido atende às necessidades da população
nos recortes representados na figura 7 (p.56).
Ao término deste estudo, pretende, se possível, diagnosticar o uso e a ocupação do
espaço urbano e rural do município, tendo em vista o cumprimento da função social da
cidade e da propriedade.
Convém ressaltar que, frente aos impactos negativos decorrentes do processo de
urbanização, direcionar atenção especial aos aspectos qualitativos do ambiente natural e
construído é um esforço indispensável durante o exercício do planejamento urbano. Nesse
sentido, esse estudo buscará caracterizar, também, os recursos naturais e os serviços
ecossistêmicos existentes no município, bem como analisar os impactos da expansão urbana
sobre os mesmos.

7.2.1. Metodologia e exposição das informações
A elaboração de produtos cartográficos coloca-se como método mais eficiente para
a execução dos objetivos propostos neste estudo de caracterização, uma vez que
proporciona a representação visual do território e, consequentemente, das relações sociais
que sobre ela se assentam.
Na perspectiva da Leitura Técnica, o conjunto de mapas a ser utilizado nesta etapa
advém de uma base cartográfica solidamente implantada na Prefeitura pela antiga Divisão
de Cadastro Físico, atualmente incorporada pelo Departamento de Planejamento Urbano.
Os mapas municipais são georreferenciados através do Datum SAD69. Considera-se
necessária a atualização da base cartográfica para o Datum SIRGAS2000, uma vez que este
é o sistema oficial adotado pelo IBGE desde 2005.
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Dois softwares serão utilizados na produção dos mapas neste estudo de
caracterização: AutoCAD e QGIS. O primeiro é o software utilizado pela Secretaria de
Planejamento Urbano para elaboração dos desenhos cartográficos. Alguns mapas já
existentes serão atualizados através da base cartográfica do município, assim como novos
serão produzidos por meio da adição de informações territoriais fornecidas pelas Secretarias
municipais.
Já o QGIS é um software livre e será utilizado para a elaboração de mapas
coropléticos, com o objetivo de espacializar informações obtidas por meio de fontes oficiais,
como IBGE e Secretarias Municipais. Além disso, o software será utilizado para a
manipulação de imagens obtidas através do Drone Phantom 4 Pro, satélite LANDSAT8 e da
Missão Topográfica Radar Shuttle - SRTM - com objetivo de analisar as características de
superfície da área urbana e rural do município.
Na perspectiva da Leitura Comunitária, mapas do município serão utilizados como
ferramentas a partir das quais cidadãos poderão apontar problemas e potencialidades de
seu espaço de vivência cotidiano. O resultado deste mapeamento será comparado com as
análises técnicas com o intuito de complementá-las e qualificá-las pela ótica do cidadão.

7.2.2. Rol de questões a serem trabalhadas.
O rol de questões que se segue foi elaborado com o intuito de abarcar temáticas
relevantes ao planejamento urbano, de forma a garantir que a maioria dos aspectos passíveis
de serem objeto de intervenção ou regulamentação pelo PDP, esteja devidamente
diagnosticada. Nesse sentido, será dada especial atenção ao levantamento de informações
que subsidiem e justifiquem a aplicação dos instrumentos jurídicos e urbanísticos do
Estatuto da Cidade, entendido como marco legal orientador a ser utilizado na busca de uma
cidade mais justa.
Para fins de organização, tanto da exposição quanto da análise, essas questões foram
divididas em dois subtemas que se seguem:
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7.2.2.1. Da população no espaço
Com a intenção de averiguar, tecnicamente, os padrões quantitativos e qualitativos
da distribuição da população pelo território, pretende-se inicialmente trabalhar com os
recortes territoriais estabelecidos pelo Censo do IBGE de 2010 (setores censitários8), bem
como o rol indispensável de informações sociais básicas sobre a população que residia em
tais recortes naquele ano.
No entanto, frente o tempo decorrido e ao crescimento urbano da última década em
Votuporanga, recorrer unicamente ao IBGE como fonte, implicaria numa caracterização
pouco fiel à realidade do município, tendo em vista que parte relevante do que antes eram
áreas periurbanas9 ou rurais, hoje são áreas urbanas e comportam pessoas e construções
que não compunham a realidade captada pelo Censo de 2010.
Esse talvez seja o maior obstáculo que se coloca para a leitura dos aspectos sociais
do município. A fim de superá-lo, vislumbra-se a contribuição das Secretarias Municipais e
SAEV Ambiental que possuem informações básicas sobre a população, principalmente
daquela que reside em áreas urbanas produzidas após 2010.
Os diagnósticos obtidos a partir dessa análise técnica só serão validados após
complementação dos resultados obtidos com a Leitura Comunitária.
Os seguintes indicadores serão considerados:
a. Densidade demográfica: Relação entre o total da população urbana e rural e suas
respectivas áreas (perímetro urbano e zona rural). Essa discussão servirá, entre
outras coisas, de subsídio para as posteriores discussões sobre o conceito
urbanístico de Cidade Compacta, entendido aqui como importante norteador de

8

A depender das contribuições das Secretarias e do trabalho desenvolvido pela própria Equipe PDP,
outros recortes poderão ser utilizados para o Diagnóstico
9
Periurbanas são áreas onde, independente do contexto analisado, três elementos fundamentais
podem ser observados: o papel de intermediação dessas áreas em relação aos fluxos urbano-rurais; as suas
características transicionais; além dos conflitos e oportunidades concernentes ensejados por suas
características distintas (Pereira, 2013).
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uma urbanização mais eficiente do ponto de vista da gestão municipal e menos
segregada do ponto de vista social.
b. Distribuição espacial da Renda: Permite localizar a população mais e menos
vulnerável, partindo da premissa de que a renda determina em grande parte o grau
de vulnerabilidade do indivíduo na sociedade. A discussão do tema pretende
subsidiar diretrizes para geração de trabalho e renda em áreas específicas do
município e setores da economia, bem como políticas de segurança alimentar e de
assistência social.
c. Índice Paulista de Vulnerabilidade Social - IPVS: A partir da consideração de fatores
que interferem diretamente na capacidade da população de controlar as forças
que afetam o seu bem-estar, e partindo do pressuposto de que a segregação
espacial é um fenômeno que implica na manutenção da desigualdade, o SEADE,
por meio do IPVS, mensura a vulnerabilidade da população nos municípios
paulistas. Essa análise é realizada, na escala intramunicipal, com base nos setores
censitários do Censo de 2010, bem como nas informações captadas durante a
realização da pesquisa.
d. Caracterização da população geral: Características de gênero, idade, raça e
escolarização serão tratadas aqui com a intenção de visualizar onde há
predominância de determinados grupos sociais e, consequentemente, discutir
sobre a correta disposição dos equipamentos urbanos destinados a eles, bem
como sobre a elaboração de programa específicos para o atendimento de
eventuais demandas não supridas pelo poder público.
e. Caracterização dos responsáveis pelo domicílio: Considerando-se importante o
debate sobre algumas condições do responsável pelo núcleo familiar, abordam-se
aqui questões relacionadas ao gênero, faixa etária, alfabetização e renda dessa
parcela da população. A espacialização destas características é relevante para
entendimento da dinâmica socioespacial, na medida em que permite visualizar as
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características de quem, em tese, mantém sob sua tutela parte significativa da
população, como crianças, idosos ou desempregados.

7.2.2.2. Do espaço produzido
Os diagnósticos gerados a partir do tratamento das questões que se seguem, têm
por objetivo traçar o quadro atual do espaço físico de Votuporanga, sobre o qual a
população se assenta, influi e é influenciada. A determinação das questões foi elaborada de
modo que seu tratamento possa gerar subsídios para a próxima etapa de Propostas e
Diretrizes.
a. Expansão da ocupação e perímetro urbano: Através da análise de mapas que
retratam tanto a evolução do espaço urbano produzido quanto do perímetro
urbano ao longo das últimas décadas, pretende-se entender a dinâmica dessa
expansão urbana e seus impactos socioambientais. A partir da identificação de
padrões, almeja-se a possibilidade de levantar um prognóstico a respeito da
dinâmica expansiva da cidade para os próximos dez anos, o que servirá de
base para a discussão de propostas e elaboração de diretrizes, sobretudo para
as regiões periurbanas, normalmente as mais impactadas no processo.
b. Configuração do espaço rural: Com o objetivo de submeter, igualmente, os
espaços urbanizados e não urbanizados do município às ações do
planejamento do PDP, será realizado um diagnóstico específico do espaço
rural, onde suas características mais relevantes serão levantadas e analisadas.
A partir deste diagnóstico, pretende-se estabelecer propostas e diretrizes que
avancem no detalhamento dos usos do espaço rural por meio de zoneamento
específico.
c. Densidade Construtiva: O tratamento dessa temática será norteado pelo
levantamento e análise de dois índices: Taxa de Ocupação e Coeficiente de
Aproveitamento. O estudo desses índices permitirá caracterizar as áreas da
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cidade segundo o seu adensamento construtivo, e poderá servir de subsídio,
entre outras possibilidades, para questões relacionadas à aplicação de
instrumentos que estimulem a produção de uma cidade compacta e
polinucleada.
d. Distribuição espacial dos equipamentos públicos de Saúde, Educação,
Segurança Pública e Assistência Social: O mapeamento dos elementos citados
neste título, como escolas e postos de saúde, quando relacionados com as
características e demandas populacionais identificadas, respectivamente, no
item 7.2.2.1 e na Leitura Comunitária, subsidiará uma análise quantitativa e
qualitativa da distribuição destes equipamentos e serviços, proporcionando
novas diretrizes visando a expansão ou o melhor aproveitamento dos mesmos
pelo território.
e. Cobertura de infraestrutura e serviços básicos de água, esgoto, galerias pluviais,
energia elétrica, coleta de resíduos, pavimentação e telecomunicação: O
mapeamento da cobertura dos elementos que constituem os itens citados
neste título, quando relacionados com as demandas e distribuição da
população pelo território, permitirá uma análise das eventuais demandas
sociais não atendidas pelo poder público, bem como das áreas já cobertas e
que podem ser alvos de adensamento populacional.
f. Sistema de Drenagem: Busca-se identificar e mapear os pontos críticos de
assoreamentos, erosões e inundações do território urbano e rural, e propor
soluções sustentáveis em longo prazo com base em intervenções bemsucedidas já realizadas.
g. Sistema Viário: Partindo da premissa de que a mobilidade é um aspecto
fundamental para o planejamento urbano, tanto na perspectiva social (porque
contribui para a autonomia do cidadão) quanto na perspectiva econômica
(porque determina a fluidez da produção) pretende-se analisar a hierarquia
viária do perímetro urbano do município, seu funcionamento interno e suas
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conexões intermunicipais com rodovias e estradas rurais. Almeja-se com isso
a proposição de diretrizes que harmonizem os diferentes interesses de seus
usuários.
h. Áreas e Prédios Públicos de Propriedade do Município, Estado e União: Este
levantamento possibilitará uma análise a respeito das terras e imóveis
(sobretudo os não utilizados e os subutilizados) públicos contidos nos limites
do município que, posteriormente, poderão ser alvo de estratégia de ocupação
habitacional, expansão e adequação dos equipamentos e serviços públicos.
i.

Uso e Ocupação do solo: A visualização dos diferentes usos (residencial,
comercial e serviços) dados aos imóveis urbanos, possibilitada a partir do
mapa cadastral oficial do município, permitirá análises a respeito de aspectos
específicos da configuração urbana (verticalização, níveis de impactos
decorrentes do uso, etc.) que servirão de fundo para discussões dos conceitos
urbanísticos norteadores do PDP. No plano institucional, almeja-se propor
adaptações ao já consolidado cadastro físico municipal para torná-lo também
multifinalitário, bem como atrelá-lo a um Sistema de Informações Geográficas
- SIG, vislumbrando que no futuro ele seja peça fundamental do Sistema
Integrado de Planejamento Municipal - SIPLAM.

j.

Vazios Urbanos, terrenos e imóveis subutilizados: Pretende-se identificar esses
objetos localizados dentro do perímetro urbano e aferir sobre sua ociosidade
real, tendo em vista o cumprimento da função social da cidade e da
propriedade. Essa análise poderá subsidiar discussões a respeito da
regulamentação de instrumentos urbanísticos que garantam ao cidadão o
direito à cidade e à terra urbana.

k. Zoneamento e Parcelamento: Procura-se analisar as leis de zoneamento e
parcelamento regulamentadas no município levantando os principais conflitos
existentes entre o Macrozoneamento (instituído pelo Plano Diretor de 2007) e
o Microzoneamento (instituído pela Lei de Parcelamento, uso e ocupação do
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solo de 1996). O objetivo da análise é harmonizar, na medida do possível, os
conflitos identificados, apresentando uma nova proposta de zoneamento,
parcelamento, uso e ocupação do solo.

7.3. PLANO DE AÇÃO DA LEITURA TÉCNICA
A leitura técnica tem a finalidade de levantar dados e informações utilizados por cada
secretaria e analisar a legislação municipal relativa ao desenvolvimento urbano, que
permitam a caracterização do município a partir das dimensões de desenvolvimento social,
econômico, urbano, socioambiental e institucional que estabelecem relação com os
Objetivos do Desenvolvimento Sustentável - ODS (quadro 2).
Quadro 2. Relação das dimensões com os ODS
Dimensão

Políticas Públicas

ODS

Educação
Saúde
Desenvolvimento

Assistência social

social
Segurança pública
Defesa civil
Cultura
Desenvolvimento

Patrimônio histórico

da cultura e lazer
Esporte e lazer
Fonte: Autores
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Quadro 2 (cont.). Relação das dimensões com os ODS
Dimensão

Políticas Públicas

ODS

Desenvolvimento

Trabalho, emprego, renda

Econômico

Empreendedorismo
Comércio e serviços
Indústria
Turismo
Desenvolvimento rural
Segurança alimentar

Desenvolvimento

Água

Urbano

Esgoto
Drenagem
Pavimentação
Iluminação
Rede de comunicação/internet
Mobilidade
Habitação
Conflitos de usos
Sistemas de lazer e áreas
verdes
Represa
Áreas de proteção

Desenvolvimento

Horto florestal

Socioambiental

Reservas urbanas
Arborização
Poluição ambiental
Resíduos sólidos
Recursos hídricos
Sistema

Integrado

de

Desenvolvimento

Planejamento Municipal

Institucional

Instrumentos

de

Gestão

Democrática
Fonte: Autores
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Outra finalidade importante é envolver os funcionários municipais no processo de
análise crítica dos dados e na revisão do PDP afim de internalizar, na prática, o planejamento
estratégico no cotidiano das secretarias.
A leitura técnica será dividida em três perspectivas: regional, setorial e de
ordenamento territorial. A primeira tem a finalidade de caracterizar o município em seu
contexto regional sob a perspectiva socioeconômica utilizando bases dados secundárias,
como IBGE e SEADE. A segunda, tem o foco no levantamento de dados e informações com
as Secretarias Municipais e SAEV Ambiental (GT-PDP) e outros órgãos correlatos. A terceira,
tem o objetivo de identificar vetores de crescimentos, regiões de fragilidade ambiental,
conflitos de uso e ocupação do solo, zoneamento, hierarquia viária, instrumentos da política
urbana, entre outros relacionados ao modelo espacial, com o GA-SEPLAN e órgãos
correlatos.
A leitura técnica setorial será norteada pelo método Delphi, que consiste em consulta
à especialistas por meio de rodadas de opinião e devolutivas, permitindo a contribuição, de
forma ativa, dos funcionários municipais de diferentes áreas para uma melhor compreensão
da realidade e, principalmente para orientar a tomada de decisões (FACIONE, 1990). O
método Delphi é definido por Linstone & Turoff (2002, p. 3) como método para estruturar
um processo de comunicação eficaz de modo a permitir que um grupo de indivíduos lide
com um problema complexo.
Desse modo, as atividades propostas para a leitura técnica setorial consistem em: 2ª
Reunião do GT-PDP, para acordar o cronograma e explicar como será o trabalho; envio de
questionário baseado nas informações do formulário e das reuniões setoriais da etapa
anterior (1ª rodada); devolutiva com a sistematização dos dados e caracterização prévia de
cada dimensão do quadro 2 (2ª rodada); 3ª Reunião do GT-PDP para validação do pré
diagnóstico e abertura para envio de propostas pelas secretarias (quadro 3 e figura 11).
A leitura técnica de ordenamento territorial será realizada por meio de reuniões de
trabalho com auxílio de mapas, com o GA-SEPLAN, e caso necessário, devido ao tema
abordado, poderá ser convidado outros órgãos correlatos.
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Estão previstas, no mínimo, 7 reuniões: conceitos urbanísticos; uso do solo e
zoneamento (duas reuniões), parcelamento do solo, expansão urbana, hierarquização viária
e instrumentos de políticas públicas (quadro 3 e figura 11).
Além disso, compreenderá análise comparativa das leis municipais que disciplinam o
ordenamento territorial, em especial, Lei Municipal nº 2.830 de 1996 (zoneamento,
parcelamento, uso e ocupação do solo), Lei Complementar nº 106 de 2007 (Plano Diretor
vigente) e respectivas alterações.
Quadro 3. Atividades da Leitura Técnica
Leitura
Regional

Setorial

Ordenamento
Territorial

Atividades
Levantamento e análise de dados do contexto regional
(Equipe PDP)
Elaboração de questionário a partir da sistematização das
reuniões setoriais da etapa anterior
2ª Reunião GT PDP – Planejamento das atividades
1ª rodada: Envio de questionário por e-mail e ofício para
Secretarias Municipais e SAEV Ambiental
Sistematização e Análise dos dados enviados em texto e
mapas, considerando as dimensões (pré diagnóstico):
1. Desenvolvimento Social
2. Desenvolvimento da Cultura e Lazer
3. Desenvolvimento Econômico
4.Desenvolvimento Urbano
5. Desenvolvimento Socioambiental
6. Desenvolvimento Institucional
2ª rodada: Envio do pré diagnóstico para apreciação
Inserção das contribuições da 2ª rodada
3ª Reunião GT PDP – Validação do Diagnóstico
Envio de referências conceituais para o GA-SEPLAN
Reuniões de Trabalho GA-SEPLAN e órgãos correlatos:
1. Conceitos Urbanísticos
2. Uso do Solo e Zoneamento (1)
3. Uso do Solo e Zoneamento (2)
4. Parcelamento
5. Expansão Urbana
6. Hierarquização Viária
7. Instrumentos de Política Urbana

Período Preliminar
junho, julho, agosto
maio
junho
junho

julho

agosto
agosto
setembro
Junho
junho, julho, agosto,
setembro
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7.4. PLANO DE AÇÃO DA LEITURA COMUNITÁRIA
A leitura comunitária tem como finalidade, tanto o reconhecimento participativo dos
principais problemas, interesses e anseios da população sobre o lugar onde vivem, quanto
sensibilizá-la e envolvê-la no processo contínuo de planejamento e tomada de decisão,
estabelecendo espaços de diálogo e interação que estimulem os participantes à reflexão
coletiva e à identificação conjunta de problemas e potencialidades.
Todo o processo será norteado pelo conceito da aprendizagem social que propicia
espaços de articulação de ações que têm como premissa a ideia de “aprender juntos para

fazer juntos” (JACOBI, GRANDISOLI e TOLEDO, 2015, p. 14). Dessa maneira, todos os
envolvidos têm a oportunidade de aprofundar seus conhecimentos, ampliar caminhos de
diálogo, estabelecer laços de confiança, cooperação e melhores maneiras de gerenciamento
de conflitos, contribuindo para que os participantes aceitem a diversidade de interesses e
conhecimentos na resolução de problemas complexos (JACOBI, 2011; 2013), como é o caso
da revisão do PDP.
A leitura comunitária terá dois momentos: Seminários de Capacitação, voltados
principalmente, ao Comitê de Delegados e CONCIDADE, e Oficinas Comunitárias para toda
população, estimulando o envolvimento dos Delegados e dos Conselhos Municipais.

7.4.1. Capacitação do Comitê de Delegados e CONCIDADE
Tendo em vista que o Comitê de Delegados e o Conselho da Cidade (CONCIDADE)
são grupos representativos da população com diferentes atores sociais e a diversidade de
temas que decorrem do processo da revisão do PDP, a capacitação tem como objetivo
fornecer informações e conceitos relativos ao planejamento urbano e ao ordenamento
territorial, de modo a instrumentalizar os delegados e os conselheiros para que o processo
de tomada de decisão seja pautado em conceitos e princípios preconizados pelo Estatuto
da Cidade.
A capacitação será dividida em 3 seminários (quadro 4):
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Seminário I – Será abordado a função e os limites do PDP. A oficina também terá uma
dinâmica que permitirá a manifestação das expectativas e a visão dos delegados em relação
ao processo de revisão do PDP, além da possibilidade do reconhecimento de interesses
comuns e fomentar o respeito às diversidades de opiniões.
Seminário II – apresentação e mesa de debate sobre os conceitos urbanísticos
abordados pelo PDP (item 3) e ordenamento territorial (zoneamento e uso do solo).
Seminário III – apresentação e mesa de debate sobre os principais instrumentos de
política urbana existentes, que regulam o território e a gestão democrática da cidade.
Quadro 4. Datas preliminares dos Seminários
Seminário I

29/06/2019 (sab. das 8h30 às 11h30)

Seminário II

20/07/2019 (sab. das 8h30 às 11h30)

Seminário III

14/09/2019 (sab. das 8h30 às 11h30)

Auditório - Instituto Federal
Campus Votuporanga
Av. Jerônimo Figueira da Costa, nº
3014

7.4.2. Oficinas Comunitárias
Para as oficinas comunitárias serão adotadas ferramentas participativas, como World
café, Mapas Falantes e Mapa Socioambiental, que favorecem a aprendizagem e o
desenvolvimento de diagnósticos coletivos.
O World café permite organizar um processo para trocar informações e construir
conhecimento social coletivo sobre questões que envolvem a cidade, por meio da discussão
em grupos. Estimula a participação de todos, com os participantes distribuídos em mesas
no qual o debate é em torno de perguntas norteadoras. Cada mesa aborda um aspecto ou
tema relacionado ao assunto trabalhado. O processo é organizado de forma que os
participantes circulem por todas as mesas fazendo emergir o conhecimento coletivo sobre
a realidade (figura 8).
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Figura 8. Dinâmica da World Café

Fonte:
Ilustração
traduzida,
retirada
do
site
<https://innovationforsocialchange.org/metodologias-para-la-innovacion-social-el-worldcafe/> Acesso em: 16/05/2019.

Os Mapas Falantes e os Socioambientais, considerados metodologias participativas
de diagnóstico, planejamento e gestão, serão elaborados coletivamente por meio da
representação gráfica das demandas e problemas, combinando a visão e conhecimentos de
cada um sobre o tema.
Além disso, será disponibilizado uma tabela com colunas de problema,
potencialidades e propostas para que os participantes discorram sobre as demandas
apontadas nos mapas.
Previamente à realização das oficinas comunitárias, será aberto um prazo para a
inscrição de alunos e professores de instituições de ensino superior com atuação no
município e indicação de técnicos das Secretarias Municipais como facilitadores nas
atividades a serem desenvolvidas nas oficinas comunitárias. O regulamento para as
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inscrições será amplamente divulgado, sendo a definição da equipe realizada em reunião
específica para esse fim. A equipe de facilitadores participará de capacitação voltada a
subsidiar a condução das atividades.
As oficinas comunitárias serão divididas em: regionais, garantindo a territorialidade
do plano; e temáticas, abordando populações específicas.
As regionais ocorrerão nos recortes territoriais (norte, sul, leste, oeste, centro, zona
rural, Vila Carvalho e Simonsen), representados no mapa da figura 9 e no quadro 5. As
oficinas temáticas abordarão questões sobre crianças, adolescentes e jovens; idosos;
mulheres; deficientes; negros; e LGBTI+ (figura 11).
Quadro 5. Lista dos principais bairros das regiões das Oficinas Comunitárias
NORTE
Pozzobom
Jardim Pro Povo
Jardim Morini
Parque Resid. Santa Amélia
Jardim Residencial Prado
Jardim Canaã
Park Resid. Colinas
Parque das Nações
Jardim Itália

LESTE
Jardim Bom Clima
Jardim Alvorada
Vale do Sol
Bairro do Café
São Cosme
São Damião
Vila Paes,
Jardim Universitário
Jardim Baldissera
Jardim Eulália,
Conj. Hab. Votuporanga C
Cidade Jardim I e II

SUL
Conj. Hab. Jamir D’Antonio
Residencial Vilar
Jardim Resid. Portal do Sol
Jardim Marin
Bairro Marão
Cidade Nova
Bairro São João
Bairro da Estação
Jardim Monte Alto
Jardim das Palmeiras
Sonho Meu
CENTRO
Patrimônio Velho
Patrimônio Novo
Santa Luzia
Vila São Vicente
Vila Marim
Nova Boa Vista
Parque Brasília

OESTE
Parque Resid. Friozi
Chácara Aviação
Vila América
Chácara das Paineiras
Jardim Resid. Dharma
Chácara das Paineiras
Parque Resid. San Remo
Jardim Orlando Mastrocola
Cecap II
Jardim das Carobeiras
Parque Boa Vista I e II
Belo Horizonte II e II
Parque Resid. Anna Munhoz Alvares
Parque Vida Nova Votuporanga III

Fonte: elaborado pela Secretaria Municipal de Planejamento – SEPLAN
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Figura 9. Mapa das regiões das Oficinas Comunitárias Regionais

Fonte: elaborado pela Secretaria Municipal de Planejamento – SEPLAN
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Nas oficinas regionais as mesas do world café serão divididas pelas dimensões
(explicadas no quadro 2), onde os participantes terão além das perguntas norteadoras, mapa
local, mapa do município, tabela para registrar problemas, potencialidades e propostas.
A divulgação das oficinas será realizada, principalmente, por meio do site da
Prefeitura; WhatsApp e e-mail das entidades cadastradas; membros do CONCIDADE, Comitê
de Delegados e Conselhos Municipais; mídias sociais oficiais da prefeitura; rádios locais; e
carro de som. O quadro 6 demonstra as datas preliminares para as Oficinas Comunitárias.
Quadro 6. Datas preliminares* das Oficinas Comunitárias
OFICINA

LOCAL

DATA

HORARIO

CENTRO

CEM "DEPUTADO NARCISO PIERONI"
Rua Itacolomi, 3095 – Centro – CEP – 15.500-390

05/08/2019
(segunda-feira)

18h30 as 21h30

VILA CARVALHO

SALÃO DA CAPELA SÃO JOÃO BATISTA DA VILA CARVALHO
Paroquia Senhor Bom Jesus das Paineiras

07/08/2019
(quarta-feira)

19h00 as 22h00

OESTE

CEM “PROFª CLARY BRANDÃO BERTONCINI”
Rua Rio Grande, 1719 – Chácara Paineiras

13/08/2019
(terça-feira)

18h30 as 21h30

LESTE

CEM "PROFª MARIA IZABEL MARTINS DE OLIVEIRA"
Av. Vale do Sol, 4873 - Jd. Paulista

15/08/2019
(quinta-feira)

18h30 as 21h30

NORTE

INSTITUTO FEDERAL – CAMPUS VOTUPORANGA
Av Jerônimo Figueira da Costa, 3014

17/08/2019
(sábado das

8h30 as 11h30

RURAL

Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Votuporanga

20/08/2019
(terça-feira)

18h30 as 21h30

SIMONSEN

CEM OROZIMBO FURTADO FILHO – SIMONSEN
Rua: Boa Vista, 1281

22/08/2019
(quinta-feira)

18h30 as 21h30

SUL

POLO UAB
R. Pernambuco, 1736

24/08/2019
(sábado)

8h30 as 11h30

JOVENS

E.E PROFª. UZENIR COELHO ZEITUNE
Rua Pará, 2987 - Vila Guerche

26/08/2019
(segunda-feira)

8h00 as 12h00

DEFICIENTES

APAE VOTUPORANGA
Rua Tietê, 4860 - Parque São Pedro

27/08/2019
(terça-feira)

18h30 as 21h30

IDOSO

CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO “Francisco Pignatari”
Rua Presidente Juscelino K. de Oliveira, 4.236

28/08/2019
(quarta-feira)

13h30 as 16h30

MULHERES,
NEGROS E LGBTI

CEM PROF. FAUSTINO PEDROSO
R. Vila Rica, 2943

29/08/2019
(quinta-feira)

18h30 as 21h30

*Data serão confirmadas posteriormente mediante à disponibilidade dos locais
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7.5. SÍNTESE E CONCLUSÕES DAS LEITURAS TÉCNICA E COMUNITÁRIA
Com os resultados das leituras técnica e comunitária é possível caracterizar o
município de Votuporanga por diversos pontos de vista compreendendo, desse modo, as
dinâmicas territoriais, principais demandas, problemas e potencialidades.
Para sintetizar as duas leituras será utilizada a matriz FOFA (SWOT em inglês), que é
uma ferramenta estrutural da administração para planejamento estratégico (figura 11). O
termo FOFA é a abreviação de força, oportunidade, fraqueza e ameaça que são pontos
analisados considerando duas perspectivas, a interna e a externa (figura 10). A perspectiva
interna propõe a identificação de forças e fraquezas, tanto da gestão pública quanto do
ordenamento territorial. Já a perspectiva externa propõe a identificar as oportunidades e
ameaças, devendo considerar fatores ambientais e regionais (FERNANDES, et al., 2012).
Figura 10. Matriz FOFA (SWOT)

Fonte: autores
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Este exercício é fundamental para o processo de elaboração de propostas e
construção das diretrizes do PDP, pois é preciso identificar os desafios a serem enfrentados
para traçar as melhores estratégias para superá-los.

7.6. APROVAÇÃO DO DIAGNÓSTICO
Ao final das atividades será realizado uma minuta do Diagnóstico que deverá passar
pela aprovação do Executivo, Corpo de Conselheiros, Comitê de Delegados e o CONCIDADE
(figura 11).
A aprovação pelo Executivo e Corpo de Conselheiros será realizada em reunião de
trabalho.
A aprovação da minuta pelo Comitê de Delegados e o CONCIDADE ocorrerá por meio
das seguintes etapas:
•

Convocação e envio da Minuta para análise;

•

Período para envio de considerações (sugestões e alterações) pelo Comitê
de Delegados e CONCIDADE. Em razão da necessidade de cumprimento
do cronograma e organização dos trabalhos da Assembleia, não serão
aceitas considerações enviadas após o prazo estabelecido (quadro 7), de
modo que, os pontos que não forem questionados no período, serão
considerados aprovados;

•

Período de análise pela instância técnica das considerações enviadas. Caso
sejam identificados, nas sugestões ou alterações, questões que demandem
maiores esclarecimentos, a Presidência do Comitê de Delegados poderá
criar grupos de trabalho com integrantes do próprio Comitê de Delegados,
CONCIDADE e técnicos, para esclarecimento e construção conjunta de
soluções;

•

A Assembleia de Aprovação do Diagnóstico será realizada para discutir e
alinhar as sugestões e alterações enviadas previamente.
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O quadro 7 demonstra as etapas de aprovação com as respectivas datas preliminares.
Quadro 7. Datas preliminares* da Aprovação da Diagnóstico
Atividade
Reunião com Prefeito, Secretário Municipal de
Planejamento, Corpo de Conselheiro e Equipe PDP
Convocação e envio da Minuta do Diagnóstico para
análise pelo Comitê de Delegados e CONCIDADE
Período para o envio de considerações
Período de análise pela instância técnica
Assembleia de Aprovação do Diagnóstico

Datas Preliminares
01/10/2019
04/10/2019

De 07/10/2019 a 18/10/2019
De 21/10/2019 a 25/10/2019
26/10/2019
(sábado das 8h30 às 21h30)
*Data serão confirmadas posteriormente mediante à disponibilidade dos locais
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Figura 11. Atividades da Etapa de Diagnóstico
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8. ETAPA DE PROPOSTA E DIRETRIZES
Considerando que ao pensar no problema, pensamos também em soluções, o
levantamento das propostas e diretrizes10, já será realizado a partir da etapa de diagnóstico,
tanto pela população como pelos técnicos municipais.
A população contribuirá com propostas durante as Oficinas Comunitárias, por meio
do mapeamento participativo e pelo formulário online que estará disponível no site da
prefeitura.
As Secretarias Municipais e SAEV Ambiental terão um prazo de 20 dias, a partir da 3ª
Reunião do GT-PDP, para revisar as diretrizes do plano diretor vigente (2007) e elaborar
novas diretrizes.
A sistematização das propostas e diretrizes recebidas será realizada por meio das
seguintes

categorias:

infraestrutura,

serviços,

normatização,

estudos

técnicos

complementares, desenvolvimento institucional, desenvolvimento regional (articulação com
outros municípios e/ou instâncias federativas).
As propostas recebidas serão analisadas sob o ponto de vista da viabilidade técnica,
orçamentária e jurídica, por meio de reuniões de trabalho com as Secretarias Municipais e
SAEV Ambiental.
Para análise das propostas recebidas e contribuição de novas diretrizes, relativas ao
ordenamento territorial, serão realizadas reuniões específicas com o GA-SEPLAN.
Ao final das análises está prevista Audiência Pública para apresentação do balanço
das propostas recebidas, por categoria e análise preliminar das principais propostas e
diretrizes.
O quadro 8 e a figura 12 demonstram as atividades previstas nesta etapa e período
preliminar:

10

Entende-se como propostas toda contribuição recebida por meio dos canais de comunicação
estabelecidos pela Prefeitura durante esta etapa de revisão do PDP. A análise dessas propostas, e
consequentemente, a incorporação ou não ao PDP, dependerá de fatores técnicos, orçamentários e jurídicos
que determinam o campo de atuação do Plano Diretor. Este processo é o que transforma as propostas em
diretrizes do Anteprojeto de Lei, etapa seguinte e final do processo de revisão do PDP.
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Quadro 8. Atividades e datas preliminares* da etapa de Propostas e Diretrizes
Atividade
Período de contribuições por meio de formulário
eletrônico
Período de contribuições pelo GT-PDP
Sistematização das propostas e diretrizes
Envio da tabela de análise das propostas para o GT PDP
e GA SEPLAN
Reuniões de análise Setoriais
Reuniões de análise de Ordenamento Territorial
Audiência Pública

Datas Preliminares
De 05/08/2019 a 06/10/2019
De 17/09/2019 a 04/10/2019
outubro
25/10/2019

novembro
novembro
11/12/2019 (quarta-feira das
18h30 as 21h30)
*Data serão confirmadas posteriormente mediante à disponibilidade dos locais

8.1. APROVAÇÃO DE PROPOSTAS E DIRETRIZES
Ao final das atividades será realizada Minuta de Propostas e Diretrizes que deverá
passar pela aprovação do Executivo, Corpo de Conselheiros, Comitê de Delegados e o
CONCIDADE (figura 12).
A aprovação pelo Executivo e Corpo de Conselheiros será realizada em reunião de
trabalho.
A aprovação da minuta pelo Comitê de Delegados e o CONCIDADE ocorrerá por meio
das seguintes etapas:
•

Convocação e envio da Minuta para análise;

•

Período para envio de considerações (sugestões e alterações) pelo Comitê
de Delegados e CONCIDADE. Em razão da necessidade de cumprimento
do cronograma e organização dos trabalhos da Assembleia, não serão
aceitas considerações enviadas após o prazo estabelecido (quadro 7), de
modo que, os pontos que não forem questionados no período, serão
considerados aprovados;

•

Período de análise pela instância técnica das considerações enviadas. Caso
sejam identificados, nas sugestões ou alterações, questões que demandem
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maiores esclarecimentos, a Presidência do Comitê de Delegados poderá
criar grupos de trabalho com integrantes do próprio Comitê de Delegados,
CONCIDADE e técnicos, para esclarecimento e construção conjunta de
soluções;
•

A Assembleia de Aprovação das Propostas e Diretrizes será realizada para
discutir e alinhar as sugestões e alterações enviadas previamente.

O quadro 9 demonstra as etapas de aprovação com as respectivas datas preliminares.
Quadro 9. Datas preliminares da Aprovação* da Minuta das Propostas e Diretrizes
Atividade
Reunião com Prefeito, Secretário Municipal de
Planejamento, Corpo de Conselheiro e Equipe PDP
Convocação e envio da Minuta das Propostas e
Diretrizes para análise pelo Comitê de Delegados e
CONCIDADE
Período para o envio de considerações
Período de análise pela instância técnica
Assembleia de Aprovação das Propostas e Diretrizes

Datas Preliminares
16/12/2019
10/01/2020

De 11/01/2020 a 24/01/2020
De 27/01/2020 a 07/02/2019
08/02/2019
(sábado das 8h30 às 21h30)
*Data serão confirmadas posteriormente mediante à disponibilidade dos locais
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Figura 12. Atividades da Etapa de Propostas e Diretrizes
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9. ETAPA DE ELABORAÇÃO DO ANTEPROJETO DE LEI
Nesta etapa serão desenvolvidas duas atividades: escrita do anteprojeto de lei com a
PGM, a partir do documento de propostas e diretrizes; e audiência pública (quadro 10 e
Figura 13).
Quadro 10. Atividades e datas preliminares* da etapa de Elaboração do Anteprojeto de Lei
Atividade
Escrita do Anteprojeto de Lei com a PGM
Audiência Pública do Anteprojeto de Lei

Datas Preliminares
janeiro a março de 2020
04/03/2020 (quarta-feira
18h30 as 21h30
*Data serão confirmadas posteriormente mediante à disponibilidade dos locais

das

A estrutura da Lei do PDP deverá ser composta, a princípio, por 6 (seis) Títulos: (I) do
Plano Diretor e da Política de Desenvolvimento do Município de Votuporanga; (II) das
Políticas Públicas; (III) da Política do Ordenamento Territorial; (IV) dos Instrumentos de
Política Urbana; (V) do Desenvolvimento Institucional; e (VI) Disposições finais e transitórias.
Abaixo apresenta-se a estrutura mínima preliminar do anteprojeto de lei, que poderá
ser alterada a partir das discussões e temas abordados nas etapas anteriores, com as
contribuições técnica e comunitária.

I. Do Plano Diretor e Da Política de Desenvolvimento do Município de Votuporanga.
•

Princípios e marcos regulatórios da política urbana de Votuporanga;

•

Diretrizes gerais da política urbana municipal.

II. Das Políticas Públicas, compreendendo os objetivos, diretrizes e estratégias das
políticas de:
•

desenvolvimento social (educação, saúde, assistência social, cultura,
patrimônio histórico e cultural, esporte e lazer, defesa civil e segurança
pública);
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•

desenvolvimento econômico sustentável, científico e tecnológico (trabalho,
emprego e renda, segurança alimentar, desenvolvimento rural, turismo,
comércio, serviços, indústria, ciência e tecnologia);

•

meio ambiente (áreas de proteção ambiental, arborização, áreas verdes,
parques e reservas urbanas, recursos hídricos, patrimônio ambiental);

•

sistema de saneamento ambiental (tratamento e abastecimento de água,
coleta e tratamento de esgoto, drenagem pluvial, resíduos sólidos, limpeza
urbana, saneamento rural);

•

sistemas

de

infraestruturas

(pavimentação,

iluminação,

rede

de

telecomunicações, equipamentos urbanos e paisagem urbana);
•

sistema de mobilidade (acessibilidade, transporte coletivo, gestão do
trânsito, transporte de cargas, sistema viário);

•

Habitação (regularização fundiária, provisão habitacional, requalificação
urbana e habitacional, assistência técnica).

III. Da Política do Ordenamento Territorial, compreendendo diretrizes, objetivos e
estratégias para a estruturação de um modelo espacial baseado nos princípios e conceitos
urbanísticos descritos no item 3 deste documento.
•

Macrozoneamento;

•

Uso do solo urbano e rural;

•

Zoneamento rural;

•

Zoneamento urbano;

•

Parcelamento do solo urbano e rural.

IV. Dos Instrumentos de Política Urbana, compreendendo objetivos, diretrizes e
estratégias da política de gestão democrática urbana.
•

Instrumentos de planejamento;

•

Instrumentos jurídico e urbanísticos;
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•

Instrumentos da regularização fundiária;

•

Instrumentos tributários e financeiros;

•

Instrumentos jurídicos e administrativos;

•

Instrumentos de democratização da gestão urbana.

V. Do Desenvolvimento Institucional Municipal, compreendendo os objetivos,
diretrizes e estratégias para o desenvolvimento institucional do município.
•

Sistema Integrado de Planejamento Municipal - SIPLAM;

•

Instâncias de gestão democrática da cidade.

VI. Disposições Finais e Transitórias.
•

Prazos;

•

Anexos e Mapas legais.

9.1. APROVAÇÃO DO ANTEPROJETO DE LEI
O Anteprojeto de Lei deverá passar pela aprovação do Executivo, Corpo de
Conselheiros, Comitê de Delegados e o CONCIDADE (figura 13).
A aprovação pelo Executivo e Corpo de Conselheiros será realizada em reunião de
trabalho.
A aprovação do Anteprojeto de Lei pelo Comitê de Delegados e o CONCIDADE
ocorrerá por meio das seguintes etapas:
•

Convocação e envio da Minuta para análise;

•

Período para envio de considerações (sugestões e alterações) pelo Comitê
de Delegados e CONCIDADE. Em razão da necessidade de cumprimento
do cronograma e organização dos trabalhos da Assembleia, não serão
aceitas considerações enviadas após o prazo estabelecido (quadro 7), de
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modo que, os pontos que não forem questionados no período, serão
considerados aprovados;
•

Período de análise pela instância técnica das considerações enviadas. Caso
sejam identificados, nas sugestões ou alterações, questões que demandem
maiores esclarecimentos, a Presidência do Comitê de Delegados poderá
criar grupos de trabalho com integrantes do próprio Comitê de Delegados,
CONCIDADE e técnicos, para esclarecimento e construção conjunta de
soluções;

•

A Assembleia de Aprovação do Anteprojeto de Lei será realizada para
discutir e alinhar as sugestões e alterações enviadas previamente.

O quadro 11 e figura 13 demonstram as etapas de aprovação com as respectivas datas
preliminares.
Quadro 11. Datas preliminares* da Aprovação do Anteprojeto de Lei
Atividade
Reunião com Prefeito, Secretário Municipal de
Planejamento, Corpo de Conselheiro e Equipe PDP
Convocação e envio do Anteprojeto de Lei para
análise pelo Comitê de Delegados e CONCIDADE
Período para o envio de considerações
Período de análise pela instância técnica
Assembleia de Aprovação do Anteprojeto de Lei

Datas Preliminares
março de 2020
06/03/2020

De 07/03/2020 a 21/03/2020
De 23/03/2020 a 27/03/2020
28/03/2020
(sábado das 8h30 às 21h30)
*Data serão confirmadas posteriormente mediante à disponibilidade dos locais
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Figura 13. Atividades da Etapa de Anteprojeto de Lei
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10. CRONOGRAMA GERAL
Etapa

Atividade

Diagnóstico

Levantamento e análise de dados do contexto regional – Leitura Técnica
Regional (Equipe PDP)
Elaboração dos questionários da Leitura Técnica Setorial (1ª rodada)
2ª Reunião GT PDP – Leitura Técnica Setorial
Envio do Questionário da Leitura Técnica Setorial (1ª rodada) para todas as
secretarias
Envio de referências conceituais para a 1ª Reunião GA SEPLAN – Leitura Técnica
Territorial
Reuniões de trabalho GA SEPLAN – Leitura Técnica Territorial
Seminário I (capacitação dos delegados e conselheiros do CONCIDADE)
Síntese e Análise dos Questionários da Leitura Técnica Setorial
Seminário II (capacitação dos delegados e conselheiros do CONCIDADE)
Seminário III (capacitação dos delegados e conselheiros do CONCIDADE)
Divulgação das Oficinas Comunitárias
Envio da Análise dos Questionários da Leitura Técnica Setorial (2ª rodada)
Oficinas Comunitárias
3ª Reunião GT PDP (Validação do Pré Diagnóstico) - Leitura Técnica Setorial
Síntese das leituras técnicas e comunitária
Escrita da Minuta do Diagnóstico
Reunião Prefeito, Secretário SEPLAN e Corpo de Conselheiros
Convocação e envio da Minuta do Diagnóstico para análise pelo Comitê de
Delegados e CONCIDADE
Período para envio de sugestões e alterações pelo Comitê de Delegados e
CONCIDADE
Análise, pela instância técnica, das sugestões e alterações enviadas
Assembleia de Aprovação do Diagnóstico
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Etapa

Propostas e
Diretrizes

Anteprojeto
de Lei

Atividade

mai

jun

2019
2020
jul ago set out nov dez jan fev mar abr

Formulário online de propostas e diretrizes
Sugestão de propostas e diretrizes enviadas pelo GT PDP
Sistematização do formulário online e as propostas e diretrizes das Oficinas
Comunitárias
Envio para o GT PDP – Propostas e Diretrizes para análise
Reuniões de trabalho setoriais – análise das propostas e revisão das diretrizes
do Plano Diretor vigente
Reuniões de Trabalho GA-SEPLAN – Ordenamento Territorial
Audiência Balanço das propostas e diretrizes
Escrita da Minuta das Propostas e Diretrizes
Reunião Prefeito, Secretário SEPLAN e Corpo de Conselheiros
Convocação e envio da Minuta das Propostas e Diretrizes para análise pelo
Comitê de Delegados e CONCIDADE
Período de envio de sugestões e alterações pelo Comitê de Delegados e
CONCIDADE
Análise, pela instância técnica, das sugestões e alterações enviadas
Assembleia de Aprovação das Propostas e Diretrizes
Escrita do Anteprojeto de Lei
Análise pela PGM do anteprojeto de Lei
Reunião Prefeito, Secretário SEPLAN e Corpo de Conselheiros
Audiência Anteprojeto de Lei do Plano Diretor Participativo
Convocação e envio do Anteprojeto de Lei do Plano Diretor Participativo para
análise do Comitê de Delegados e CONCIDADE
Período de envio de sugestões e alterações pelo Comitê de Delegados e
CONCIDADE
Análise, pela instância técnica, das sugestões e alterações enviadas
Assembleia de Aprovação das Propostas e Diretrizes
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