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Cidade como espaço de 
disputas

Conceito de função social da cidade:
Áreas naturais cumprem a função de 
serem áreas para produção de água

Mananciais x valorização imobiliária

COMO SUPERAR ESSA DISPUTA?



O Plano Diretor é uma lei municipal 
elaborada pelo executivo, a ser 

aprovada na Câmara, que corresponde 
ao conjunto de regras básicas de uso e 

ocupação do solo, que orientam e 
regulam a ação dos agentes sociais e 
econômicos, públicos ou privados, 

sobre o território do município como 
um todo.

PACTO COMO NEGOCIAÇÃO DE 
CONFLITOS E INTERESSES 

DISTINTOS



• O Estatuto da Cidade estabeleceu como 
uma das diretrizes gerais da política 

urbana,  a gestão democrática por meio da 
participação da população e dos vários 

segmentos da comunidade na formulação, 
execução e acompanhamento de planos.

• Diferentemente dos antigos planos 
diretores, o plano diretor participativo 
legitima-se a partir de um pacto entre 

poder público e sociedade civil, 
garantido a sua execução e 

implementação.



Vinhedo (2006) e Jundiaí (2016)
Avançando através dos processos 

participativos
1. Demarcação de ZEIS, 

2. Instrumentos para combater a retenção especulativa de terras
preservação de áreas agrícolas, de interesse ambiental, 

3. Controle da expansão urbana

4. Conteúdo final da lei aprovada - comparada com o projeto de 
lei proposto pelo governo e o texto enviado para a Câmara 

COMPROVOU O PODER QUE O PROCESSO PARTICIPATIVO 
ASSUMIU



MACROZON. ATUAL

JUNDIAÍ

Perímetro urbano – Lei 2016

Macrozoneamento 
2012



Zoneamento 1984

Macrozoneamento 2006Macrozoneamento 2006

Zoneamento 
1984

VINHEDO



A PROPOSTA DE PACTO TRAZIDO 
PELO EC

DEVE SE DAR ATRAVÉS DO
PROCESSO PARTICIPATIVO

Em 2 MOMENTOS
• LEITURA DA CIDADE

• CONSTRUÇÃO DE PROPOSTAS

DURANTE O PROCESSO



NA ETAPA  LEITURA DA CIDADE
Técnica e social

Desafio é como atingir toda a população?
• NECESSIDADE DE AMOSTRAGEM REPRESENTATIVA

• LINGUAGEM ACESSÍVEL

• FERRAMENTA ADEQUADA AOS DIFERENTES PÚBLICOS

• DISTRIBUIÇÃO DOS QUESTIONÁRIOS 
(mostrar desigualdades territoriais)

• COLETA DAS RESPOSTAS

• SISTEMATIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES



Vinhedo/2007

LEITURA COMUNITÁRIA

- trouxe a visão da cidade, de seus problemas,
qualidades e conflitos estabelecidos pelos
diversos segmentos da sociedade.

- teve o objetivo de captar e sistematizar essas
informações, de forma que a população não
estivesse apenas informada sobre o Plano, mas
fosse contemplada e se reconhecesse nas
propostas.



O QUE A LEITURA COMUNITÁRIA 
APUROU COM AS PESQUISAS VINHEDO
imagem da cidade relacionada com qualidade de vida - tranqüilidade,
paz e hospitalidade - e com meio ambiente - beleza natural - e há o
desejo que essa imagem se preserve no futuro.
-Pode-se perceber reflexos evidentes da falta de planejamento, o
padrão espraiado, de ocupação horizontal, encareceu e inflacionou a
cidade:
-Para o poder público: em relação ao custo de implementação e
manutenção de equipamentos, serviços e infra-estrutura
-Para a sociedade: em relação ao elevado preço da terra causado pelo
grande número de vazios urbanos existentes.
-Pode-se perceber reflexos evidentes da falta de planejamento, o
padrão espraiado, de ocupação horizontal, encareceu e inflacionou a
cidade:
-Para o poder público: em relação ao custo de implementação e
manutenção de equipamentos, serviços e infra-estrutura
-Para a sociedade: em relação ao elevado preço da terra causado pelo
grande número de vazios urbanos existentes.



VINHEDO/2006





Vinhedo é uma cidade...
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Só para pessoas mais velhas

Com muitos problemas

Bem organizada

Preocupada com a natureza

Que cresceu desordenadamente

Com pessoas  hospitaleiras e amigas

Com poucas oportunidades para os jovens

Com muita desigualdade social

Boa para trabalhar

Que se beneficia com os condomínios

Boa para viver

Bonita

Que tem custo de vida alto

concordo totalmente concordo nem concordo/nem discordo

discordo discordo totalmente sem resposta



Principais Problemas
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Distribuição de água

Destino do lixo    

Barulho de festas nas residências

Grande número de população flutuante

Rede de esgoto

Barulho/ ruído/ noturno em bares/ restaurantes

Poluição 

Transporte urbano

Idosos desamparados

Desmatamento

Qualidade da água

Falta feira/varejão/ mercado

Localização da cidade – rota de pedágio

Crescimento desordenado

Muitos condomínios 

Adolescentes sem atividade extra escolar

Atendimento na área de saúde

Oferta de moradia

1º lugar

2º e 3º lugar



Itens mais importantes para planejamento
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Definição clara do zoneamento da cidade

Controle do padrão de construção

Controle da poluição ambiental

Que deve ser feito com o lixo cidade

Controle - corte de  árvores/desmatamento

Critérios rígidos - aprovação de condomínios

Espaços para prática de esportes

Melhoria do transito da cidade

Melhor distribuição de serviços  urbanos

Melhorar o transporte entre  bairros e centro

Critérios rígidos - aprovação de loteamento

Espaços de lazer para jovens/adultos

Atividades culturais bibliotecas

Instalação de mais postos  de saúde

Mais vagas nos hospitais

Aumentar nºde médicos  nos postos de saúde

Programas de moradia popular

1º lugar

2º e 3º lugar





1- Espraiamento da ocupação urbana e vulnerabilidade da infra-estrutura

2- Suscetibilidade ambiental, tendência de urbanização espraiada e 
qualidade efetiva dos recursos naturais

3- Vulnerabilidade dos recursos hídricos e demanda crescente por 
abastecimento de água futuro
4- Demanda por novas moradias e presença considerável de terrenos não
edificados (vazios urbanos)
5- Incompatibilidade entre legislação de uso e ocupação do solo e tendências
atuais do uso do solo urbano e rual
6- Modelo de urbanização, comportamento do uso do solo e sistemas de
mobilidade deficientes
7- Desenvolvimento industrial, pressão por novos espaços e infra-estrutura
deficiente
8- Gestão dos espaços públicos livres, ausência de espaços de lazer e 
demandas futuras para novos usos
9- Equipamentos públicos urbanos, distribuição no município e tendências 
de expansão urbana

Vinhedo/2007
Quais os pontos de destaque LEITURA TÉCNICA



REMANESCENTES 
DE VEGETAÇÃO



GEOMORFOLÓGICO



BACIAS 
HIDROGRAFICAS



















Dialoga com a 
susceptibilidade 

ambiental  



1. A DEFINIÇÃO DOS CONTEÚDOS A SEREM TRATADOS NOS PDs
2. A CLARA DEFINIÇÃO DO PROCESSO ENQUANTO 

ORGANIZADOR DA DISCUSSÃO
3. DURANTE TODO O PROCESSO: PROCESSOS DE 

FORMAÇÃO, CAPACITAÇÃO E TRANSPARÊNCIA
4. NA LEITURA DA CIDADE: A CONSTRUÇÃO DAS PAUTAS

5. NA FASE DE PROPOSTAS: 
A ESTRUTURAÇÃO DO PROCESSO DE NEGOCIAÇÃO 

ALGUMAS QUESTÕES QUE INTERFEREM NA 
QUALIDADE DO RESULTADO DO PD PARA A 

CIDADE



COMO SE CONSTRUIU O PROCESSO 
VINHEDO E JUNDIAI



ETAPAS DE PARTICIPAÇÃO
1. Preparação do processo; 
2. A CIDADE QUE TEMOS: 

Leitura da realidade do município: 
técnica, comunitária e jurídica; 

3. A CIDADE QUE QUEREMOS: Construção 
coletiva da proposta preliminar;

4. COMO CONSTRUIR A CIDADE QUE 
QUEREMOS: Proposta final;

5. PROJETO DE LEI.

COMO SE CONSTRUIU O PROCESSO



CONSTRUIR UM NUCLEO GESTOR
DELEGADOS POR REGIÃO

PROCESSO DELIBERATIVO

GARANTIR A PARTICIPAÇÃO DIRETA
ENVOLVER O CONJUNTO 

DA POPULAÇÃO

DESAFIOS DA PARTICIPAÇÃO



As regras do Jogo: participar em iguais condições
Vinhedo Jundiaí

Composição do Conselho Gestor 17 representantes:
do governo; movimentos sociais;
ONG´s, entidades técnicas,
acadêmicas e de pesquisa e;
empresários ligados à produção da
cidade.

• 40% de representantes do
Poder Público

• 60% de representantes da
Sociedade Civil

Atribuições • coordenação geral do Plano,
• Condução, Monitoramento e

Discussão da Metodologia
Participativa e Estratégia de
Mobilização Social .

• não delibera sobre o
conteúdo do Plano.

• Delibera sobre o processo de
construção do plano

• coordenação geral do Plano,
• Condução, Monitoramento e

Discussão da Metodologia
Participativa e Estratégia de
Mobilização Social.

• não delibera sobre o
conteúdo do Plano.

• delibera sobre o processo de
construção do Plano -



Composição dos Conselhos Deliberativos (delegados)
Vinhedo Jundiaí

Delegados 75

40% - Governo –
30 representantes
15% - Entidades técnicas e 
ONG´s - 11 representantes
20% – Empresários - 15 
representantes
25% – Movimentos Sociais- 19 
representantes (eleitos no I 
Forum)

101 

- 40 representantes do Poder Público
- 61 representantes da sociedade civil
(31 representantes de Movimentos Sociais – Representantes da 
população, agrupados em 13 regiões;
8 representantes de Trabalhadores representados por suas 
entidades sindicais vinculados às questões do desenvolvimento 
urbano e rural;
10 representantes de Empresários - entidades de qualquer porte, 
representativas do empresariado, relacionadas à produção do 
desenvolvimento urbano e rural
8 representantes de Entidades Profissionais, Acadêmicas e de 
Pesquisa – entidades representativas de associações de 
profissionais autônomos ou de empresas e outras entidades 
vinculadas à questão do desenvolvimento urbano e rural. 
4 representantes de Organizações não Governamentais e 
Coletivos Organizados- entidades do terceiro setor e organizações 
sociais não constituídas juridicamente, com atuação na área do 
desenvolvimento urbano e rural.)
(eleitos no II Forum)





processo de construção de um pacto territorial

Período de discussão e
Propostas

Reuniões de negociação Emendas votadas na
Câmara

Modificações entre o PL e
a Lei aprovada

Jundiai 500
(1ª fase março/2015 a
julho/2015);

363
(2ª fase – PL
dezembro/2015 a
fevereiro/2016)

160 reuniões abertas de
negociação
(75 soluções consensuadas
em plenária, 28
contrapropostas de governo
aprovadas, 33 propostas
retiradas e 23 soluções
definidas nos debates)
16 pontos restantes de
conflitos para votação no
Congresso.

11 emendas
(1 delas com 45
alterações) e 4
subemendas

Comentários
itemizados que
desenvolve no
textoZEPAM, PSA,
certidão DAE,
regularização
fundiária, aumento
de gabarito em três
corredores urbanos

Vinhedo Agosto/2006 até
novembro/2006

22 reuniões abertas de
negociação

15 emendas
modificativas e 3
aditivas

Alteração em prazos
para elaboração de
planos setoriais,
para emissão de
diretrizes,
estabelece critérios
para demanda de
HIS .

NA ETAPA  PROPOSTAS
Mesas de Negociação



CONSTRUÇÃO 
DE PROPOSTAS 
JUNDIAI
CONSTRUÇÃO 
DE CONSENSOS



CONSTRUÇÃO DE PROPOSTAS
CONSTRUÇÃO DE CONSENSOS



VINHEDO/2006





JUNDIAI/2016



Durante todo o processo: formação, capacitação e
transparênciaTemas da Oficina de capacitação 1 Temas da Oficina de capacitação 2

Jundiaí • Democracia, Participação cidadã,
Conselhos e Fundos;

• Planejamento Territorial e Gestão
Urbana;

• Politicas públicas sociais e orçamento
Municipal.

• Instrumentos da politica urbana: outorga
onerosa, PEUC, operações urbanas e
estudo de impacto de vizinhança.

• Princípios e diretrizes da politica
urbana

• Macrozoneamento e
zoneamento

• Instrumentos urbanísticos
• Parâmetros de uso e ocupação
• Sistema de gestão

Vinhedo • sensibilização para discussão sobre o
processo de urbanização como
construção social e política. Reflexão
sobre o processo de urbanização do seu
território e de suas implicações
ambientais. Compreensão sobre as
óticas de Planejamento. Origem da
constituição do Estatuto da Cidade;

• Plano Diretor, seu papel, bem como os
princípios e os objetivos do Estatuto da
Cidade;

Instrumentos do Estatuto da Cidade;



NA CÂMARA



NA CÂMARA



NA CÂMARA







PARTICIPAÇÃO garantiu pautas da população

permitiu o controle dos indices urbanisticos, controle da 
verticalização, preservação da paisagem e adensamento 

apenas onde há infra 

garantiu os instrumentos do EC na lei permitindo capturar a 
valorização

permitiu a criação de um Fundo Municipal de Politica Urbana 
com rubrica carimbada para desenv. rural, habitação e 

desenvolv. Urbano

garantiu regularização de interesse especifico com pagamento 
de compensação

redução do perímetro urbano  retirando a bacia produtora de 
água da zona urbana

demarcação de ZEIS
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