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EXIGÊNCIAS LEGAIS E NORMATIVAS



Estatuto da Cidade
Lei Federal n. 10.257/01

• gestão democrática como diretriz deve ser feita 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;

• trouxe INSTRUMENTOS para que seja feita esta gestão 
participativa, como órgãos colegiados de política urbana, 
conselhos, conferências, debates, audiências e consultas 
públicas, iniciativa popular de projeto de lei e de planos, 
programas e projetos de desenvolvimento urbano (art. 43, I a 
V). 
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EXPERIÊNCIAS PEDAGÓGICAS



Após a aprovação do 
Estatuto da Cidade

• O novo modelo para a política urbana pressupõe um razoável 
conhecimento técnico por parte dos diversos segmentos 
sociais, que precisam estar capacitados para a intervenção 
nos espaços e negociações em torno da terra e infr-estrutura
urbana;

• Kit das cidades – trabalha o mesmo conteúdo sob várias 
formas e graus de aprofundamento, e ampara processos de 
multiplicação do estatuto da Cidade no nível local



kit das cidades

•Enfrentamento da diversidade de 
situações urbanísticas existentes no 
Brasil, que pressupõem que a 
discussão deve ser feita baseada nas 
especificidades locais; 
•Oportunidades de desenvolvimento 
de uma diversidade de formas de 
aprendizado (visual, oral, auditivo, 
vivencial, escrito), que são também 
complementares entre si; 
•Possibilidades de progressividade 
no aprendizado. 



jogo do estatuto
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EXIGÊNCIAS LEGAIS E NORMATIVAS



Resolução do 
ConCidades no 25/05

• objetivo de orientar, minimamente, como deve ser um 
processo participativo na elaboração de planos diretores

• Núcleo gestor compartilhado
• Conselho Municipal integra o Núcleo
• Ações de sensibilização, mobilização e 

capacitação
• Elaboração de diagnósticos
• Materiais utilizados disponibilizados 

com 15 dias de antecedência
• Audiências públicas suficientes –

temática, regional, setorial – e com 
alternância do local de discussão

• Locais acessíveis
• Lista de presença e atas

• Divulgação do cronograma e locais 
das reuniões com antecedência

• Publicação e divulgação dos 
resultados dos debates e das 
propostas

• Processo levou em conta outros 
processos democráticos – fóruns, 
conferências...

• Articulação e integração com o 
orçamento municipal

• Proposta foi aprovada em conferência 
ou evento similar

• Divulgação e distribuição da proposta 
do Plano Diretor



Como acontece a 
participação da sociedade?

O Estatuto da Cidade exige que haja participação popular em
todas as etapas do Plano Diretor - ConCidades Resoluções 25 
e 34

O importante é ter regras públicas: 

- Decreto dizendo como será feita a participação – regras
públicas e passíveis de cobrança e fiscalização por todos; 

- Participação do poder público, dos vereadores, dos 
operadores do direito. Se esses participarem no processo de 
regulamentação do processo participativo, ele pode ser 
estabelecido por lei, tomando-se o cuidado de evitar que
essas regras sejam excessivamente rígidas. 



Como acontece a 
participação da sociedade?

Democracia representativa: 
• Núcleo gestor, um grupo de 

representantes do poder público e da 
sociedade  responsáveis por preparar, 
conduzir e monitorar o processo de 
construção do plano. Ele deve estabelecer 
as formas e modos de construí-lo, bem 
como os prazos para cada etapa. Esse 
grupo deve ter técnicos do poder público, 
mas também representantes  da 
sociedade civil, para que as decisões não 
sejam tomadas apenas no gabinete. 

Democracia direta: 
• Oficinas de sensibilização, capacitação, 

debates por bairro, região ou envolvendo 
todo o município, como Audiências 
Públicas

• Plenárias ampliadas para tomar decisões, 
como Conferências, Consultas Públicas



Todos devem participar!

Todos devem:

• participar em todo o processo, pois assim pode contribuir na sua
elaboração e estar melhor preparado para entender a proposta.

• fiscalizar se todas as discussões do Plano Diretor estão sendo
participativas e envolvendo todos os setores da sociedade. Isto é 
importante até mesmo porque você precisará avaliar este processo
quando o Projeto de Lei chegar na Câmara Municipal.

• se capacitar e contribuir para a capacitação da sociedade, para que
ela possa compreender que as decisões tomadas no Plano Diretor irão
afetá-la diretamente seu cotidiano. 

>> Acompanhando todo o processo, é uma forma de pode garantir que os
interesses da comunidade que representa sejam debatidos, 
negociados e pactuados. 



Como fiscalizar
a participação social

• Se os prazos estabelecidos são suficientes e respeitam o tempo de 
mobilização da população. Desconfie de planos com prazos apertados
e poucas reuniões agendadas.

• Se a metodologia está sendo participativa, de forma a permitir que
todos tenham possibilidade de se manifestarem, de falarem e 
decidirem, de forma democrática. 

• Se as atividades estão sendo realizadas em locais de fácil acesso, 
servidos de transporte público, em horários adequados, 
preferencialmente noturnas ou em finais de semana.

• Se está sendo garantida a diversidade de pessoas que participam das 
discussões. A Resolução 25/05, estabelece que os debates deve ser 
organizados por segmentos sociais, por temas e por bairros, 
garantindo a participação dos diversos grupos sociais. 



• Se está havendo participação e deliberação da 
sociedade através de um grupo de 
representantes, mas também de forma direta, 
em grandes eventos com plenária ampliada. A 
Resolução 25/05 sugere que a proposta de 
Plano seja aprovada em uma Conferência ou 
evento similar com plenária ampliada.

Como fiscalizar
a participação social



• Se o número e a forma das Audiências Públicas foi 
suficiente.

• Se aconteceram atividades de capacitação ao longo do 
processo, que permitiram que a população fosse 
capacitada sobre os temas e fortalecida para poder 
participar e tomar decisões de forma qualificada e 
equilibrada.

Como fiscalizar
a participação social



• Se as informações foram divulgadas através de ampla
comunicação pública, para todos, com antecedência e 
com material disponível, em linguagem acessível.

Devem ser divulgados com antecedência de 15 dias: 
- o cronograma
- os locais das reuniões
- apresentações dos estudos e propostas sobre o Plano 

Diretor
- e os resultados dos debates e das propostas adotadas nas

diversas etapas do processo.

Como fiscalizar
a participação social
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COMO PARTICIPAR EM CADA ETAPA



ETAPAS DO EXECUTIVO

Como participar em cada etapa da 
construção do Plano Diretor no 

Executivo



1   Preparação e lançamento



2   Leitura da “cidade que temos”

Como:
• Diagnóstico técnico
• Oficinas com a população, 

geralmente por região ou... 
• Parte do conhecimento que

cada um já tem 
• Pode usar fotos, mapas, 

desenhos, entrevistas, 
depoimentos ou simplesmente
registrar as impressões da 
população. 



3   Escolha dos temas e objetivos

• O resultado da leitura técnica e comunitária deve ser
apresentado para os cidadãos juntamente com uma
seleção de temas prioritários a serem trabalhados pelo
Plano. 

4   Propostas para “a cidade que 
queremos”

• Nova rodada de oficinas com a população para debater e 
definir os objetivos a serem alcançados e as propostas. Ao 
final dessa etapa, a equipe técnica deve apresentar 
propostas para cada tema e objetivo prioritário.



5   Definição dos instrumentos 
urbanísticos
• Nem todos os instrumentos do Estatuto da Cidade precisam

estar no Plano Diretor, apenas os necessários para cumprir os
objetivos. 

• Os instrumentos devem ser regulamentados para que sejam
auto-aplicáveis. 

Você deve cuidar para: 
• não sejam adotados instrumentos que não estão ligados a 

nenhuma proposta; 
• não haja propostas sem instrumentos; 
• instrumentos aplicados de forma contraditória
• instrumentos sem delimitação física no território. 



6   Redação do Projeto de Lei

Você deve defender que o Plano contenha:

• que o conteúdo mínimo exigido pelo Estatuto da 
Cidade;

• que os conteúdos da Reforma Urbana estejam 
contemplados;

Lembre-se: decisão com plenária ampliada!

>> Se o processo não foi participativo no Executivo, ele 
deve ser no Legislativo. Por isso é importante 
sempre avaliar seu conteúdo, entendê-lo e saber 
quais os pontos essenciais que devem estar no PL 
para introduzi-los, se for possível ainda no processo 
de elaboração junto ao Executivo.



PLANO DIRETOR

NO LEGISLATIVO

O Projeto de Lei chegou no 

Legislativo



Alguns procedimentos a considerar

A tramitação do PL não pode ser sumária e 
superficial (o famoso “rolo compressor”), 
mas também não pode se alongar
indefinidamente, sem cronograma e 
prazos (o chamado “sentar em cima”).



• O processo de participação já realizado deve ser avaliado e 
respeitado;

• O legislativo precisa estar capacitado e isento para promover
audiências públicas e analisar a proposta de acordo com os
interesses coletivos;

• O conteúdo mínimo e a auto-aplicabilidade da lei devem ser
garantidos;

• As modificações que vierem a ser feitas devem ser coerentes
e apresentadas publicamente, com transparência. 

• O PL deve ser votado em dia e horário que permitam a 
presença da imprensa e de todos os segmentos que
participaram do processo. 

Alguns procedimentos a considerar



Etapas no Legislativo

• preparação; 

• avaliação do processo participativo e do 
conteúdo;

• planejamento das audiências públicas no 
Legislativo; 

• reformulação do PL; 

• votação; 

• implementação. 



O que o Executivo deve enviar junto 
com o Projeto de Lei

• Síntese e a documentação detalhada do processo
participativo.

• Leitura técnica (urbanística e jurídica) e comunitária da 
cidade, incluindo uma síntese. 

• Estratégia traçada para alcançar os objetivos definidos no 
Plano Diretor. 

• Documento que justifique a proposta como um todo, de 
maneira detalhada, mostrando como ela se articula com a 
política municipal.



Preparação para a avaliação do PL e 
do processo participativo

• criar uma Comissão Especial de Plano Diretor na Câmara de Vereadores -
organizar o processo de discussão do assunto, de reunir os conhecimentos
necessários para analisar o PL, propor alterações, se for o caso, e, depois, de 
acompanhar a implementação do Plano Diretor.

• garantir uma assessoria técnica qualificada e especializada. Se não há
nenhuma assessoria jurídica e urbanística capacitada para uma avaliação
técnica do Plano Diretor, talvez este seja um bom momento para contratar
técnicos capazes de apoiar o trabalho da Câmara em planejamento
territorial. 

•Capacitar-se e promover capacitação da 
população

>> Mas atenção, o assessor técnico não
substitui o vereador! 



Avaliação do processo participativo

• Check list do processo no 
Executivo

Se der negativo?

• a Câmara deve promover maior 
número de debates e organizar 
espaços amplos de tomada de 
decisão. 

• se não houve nenhuma 
participação da sociedade, a 
Câmara deve considerar a 
possibilidade de devolver e 
pedir que o Executivo refaça.



Avaliação do processo participativo

Se der positivo?

• o número de debates promovidos pela Câmara 
pode ser menor. 

• Mas isso não elimina a necessidade e a obrigação 
legal da Câmara promover Audiências Públicas, 
pois este é o último momento em que qualquer 
cidadão pode se manifestar sobre a proposta. 

• Em qualquer caso, o Plano Diretor não deve ser 
votado em regime de urgência. 



O que fazer se o Plano chegar na 
última hora?

Se a Câmara Municipal fica sem prazo para promover um 
adequado processo de tramitação: 

• Isto NÃO significa que a Câmaras Municipais devem aprovar 
em regime de urgência, sem debater adequadamente o 
projeto!

Os vereadores devem:
• estabelecer um cronograma consistente para analise e 

discussão do PL
• procurar o Ministério Público para justificar o atraso, pois a 

Câmara não é, neste caso, a responsável pela demora. 

>> O QUE NÃO PODE: aprovar um projeto inconsistente ou mal 
debatido, aí a culpa será exclusivamente do legislativo. 



PARTICIPAÇÃO NO LEGISLATIVO



Autonomia da Câmara

Se foi ou não, um processo participativo junto ao Executivo, 
não importa. A Câmara de Vereadores deve
obrigatoriamente promover um processo participativo, pois a 
Câmara é autônoma em relação ao Executivo. 

Audiências públicas: 
é obrigatório realizá-las!

Check list Resolução 25/05 do ConCidades



Regras municipais

>> Atenção! As regras sobre a tramitação do Projeto de Lei 
de Plano Diretor na Câmara podem variar de município
para município. O Regimento Interno da Câmara e a Lei 
Orgânica Municipal geralmente dão orientações sobre
como deverá ser essa tramitação, e muitas vezes até, 
sobre quantas Audiências Públicas são obrigatórias. Por
isso, é fundamental consultá-los!



Dicas para uma participação 
diversificada!

• verificar se todas as entidades foram convidadas. Se necessário, 
telefone, convide formalmente através de uma carta. Mas é 
importante fazer o mesmo procedimento para todas, tratando-
as da mesma forma.

• Organizar o local é interessante que seja feita em um lugar
amplo, com cadeiras em roda. Providências desse tipo fazem
com que grupos menos acostumados a se falarem em público, 
coloquem-se mais à vontade.

• Na entrada, é necessário identificar-se, mas ninguém deve ser
impedido de entrar. Por exemplo, não exagere, pedindo uma
série de documentos difíceis de se ter. Seja flexivel.



Dicas para uma participação 
diversificada!

• Cuide da participação das mulheres, 
criando um espaço para deixarem seus
filhos, assistidos por profissionais. Dessa
forma, as mulheres podem participar e 
trarão o seu olhar para o Plano Diretor. 
Além disso, você pode colaborar para o 
equilíbrio de gênero, possibilitando que
sejam eleitas como representantes, pois
é comum que o número de 
representantes homens seja maior que o 
de mulheres no Brasil.

• Cuide da acessibilidade. Uma boa 
audiência tem tradução para surdos, 
rampas de acesso para pessoas com 
deficiência na locomoção, entre outros. 
Para isso, escolha bem o lugar onde a 
atividade vai se realizar.



Como sistematizar as informações

• As informações das reuniões e debates devem ser
também documentadas. 

• Elas podem ser gravadas e transcritas, a reunião pode ter
uma ata, o importante é não deixar de registrar o que está
sendo demandado, para posteriormente responder aos
participantes o que foi pactuado para a resolução dessa
demanda. Nem sempre gravar é a melhor solução, pois
inibe os participantes. 

• As demandas que surgem na reunião devem ser
sistematizadas em conjunto com outras demandas de 
outros debates públicos, e as demandas que chegam em
documentos por escrito na Câmara.



Exemplo: São Paulo – cedido pelo Gabinete do Vereador Nabil Bonduki

Metodologia de análise das demandas 

Total de demandas enviadas à Câmara

NORTE Nº de demandas

CV Casa Verde - Cachoeirinha 5

FO Freguesia do Ó - Brasilândia 8

JT Jaçana - Tremembé 2

MG Vila Maria - Vila Guilherme 6

PJ Pirituba - Jaragua 9

PR Perus 14

ST Santana - Tucuruvi 10

TOTAL 54

LESTE Nº de demandas

AF Aricanduva - Vila Formosa 0

CT Cidade Tiradentes 1

EM Ermelino Matarazzo 6

GU Guaianazes 4

IQ Itaquera 10

IT Itaim Paulista 1

MO Mooca 21

MP São Miguel Paulista 2

PE Penha 11

SM São Mateus 2

VP Vila Prudente - Sapopemba 0

TOTAL 58

Nº de demandas

SP conceituais | gerais 123

CENTRO Nº de demandas

SE Sé 124

OESTE Nº de demandas

BT Butantã 90

LA Lapa 74

PI Pinheiros 300

TOTAL 464

SUL Nº de demandas

AD Cidade Ademar 31

CL Campo Limpo 6

IP Ipiranga 18

JÁ Jabaquara 5

MB M' Boi Mirim 4

PA Parelheiros 0

SO Socorro 4

SA Santo Amaro 74

VM Vila Mariana 123

TOTAL 265

TOTAL GERAL 1088



Exemplo: São Paulo – cedido por Nabil Bonduki 

Metodologia de análise das demandas 

Tabela – exemplo: Subprefeitura Lapa



Exemplo: São Paulo – cedido por Nabil Bonduki 

Metodologia de análise das demandas 

Demandas mapeadas

Parque Continental

Subprefeitura -

Lapa



Exemplo: São Paulo – cedido por Nabil Bonduki 

Metodologia de análise das demandas 

Zoneamento Atual

Parque Continental

Subprefeitura -

Lapa

Z 2



Exemplo: São Paulo – cedido por Nabil Bonduki 

Metodologia de análise das demandas

Uso predominante por Quadra –

TPCL



Exemplo: São Paulo – cedido por Nabil Bonduki 

Metodologia de análise das demandas 

Espacialização de abaixo-assinado

exemplo: Subprefeitura

Santo Amaro

Jd. Novo Mundo –

Campo Belo



Conflitos, interesses coletivos

• Deve distinguir interesses individuais de coletivos na análise das 
propostas, para avaliá-las e pactuá-las de forma a atender aos interesses 
da coletividade. 

• Deve entender quais são os conflitos. Onde são, quais os interesses em 
jogo, se são interesses individuais ou coletivos, quem são os envolvidos na 
resposta e pactuação necessária para esse conflito. 

• Para contorná-los é importante fazer reuniões, envolvendo os 
interessados. Esses encontros devem pactuar propostas alternativas, de 
forma a estabelecer uma solução pactuada entre todos. 

• Solucionar os conflitos antes das grandes plenárias torna-as legitimadoras 
do processo e permite que novos conflitos apareçam e a discussão não 
fique sempre debatendo os mesmos polêmicos pontos! 



REFORMULAÇÃO: deve ser proposto 
um substitutivo?

• A avaliação do Projeto de Lei deverá possibilitar que se desenhe que
tipo de reformulação é necessária. Se apenas ajustes pontuais, ou é 
necessário uma reformulação mais geral, que exija a elaboração de 
um projeto substitutivo.

• Deve avaliar quais os limites, riscos e dificuldades de se elaborar um 
projeto substitutivo. Se concluir que o trabalho a ser feito é muito
grande e a Câmara não tem condições de fazer, ela pode fazer com 
que o projeto volte ao Executivo e propor complementações, pois o 
Executivo tem responsabilidades sobre o Projeto de Lei. 

• É preciso também avaliar politicamente, pois às vezes as discussões
foram tão desgastantes com o Executivo, que não há condições
políticas de voltar o projeto. Então, é o caso de encampar o trabalho e 
realizá-lo na Câmara de Vereadores, mesmo que grande. 



Novas discussões com a sociedade

• É necessário apresentar o novo projeto de substitutivo à 
sociedade através de um novo processo de audiências, da 
mesma forma que já foi feito anteriormente. É uma nova 
rodada de reuniões e debates. 

• Nesse momento é importante mostrar o que mudou. 
Como era antes, como está agora. 

• É importante mostrar o que melhorou, pois todo o 
processo de debates e pactuação de conflitos é um ganho 
político, que deve ser divulgado. 

• É um momento em que os participantes se encontram no 
plano apresentado, se reconhecem no resultado 
pactuado.



Votação: quando votar?
• o Estatuto da Cidade estabelece que é responsabilidade do Executivo

e Legislativo a votação do plano diretor no prazo estabelecido, ao
menos para os municípios que têm obrigatoriedade de fazê-lo. Por
isso, não deixe o projeto ficar na gaveta, pois ele também é de sua
responsabilidade. 

• O Plano Diretor é uma lei complementar, ou seja, exige 2 votações
com maioria qualificada. Para saber no seu município o que é maioria
qualificada você deve consultar a lei orgânica. Em geral a proporação é 
2/3 ou 3/5 dos vereadores. Por isso é necessário articular-se bem para
garantir não só o prazo, mas a presença dos vereadores. Se o prazo for 
perdido, por falta de quórum, os vereadores podem ser
responsabilizados por obstruir ou retardar o processo e podem até
mesmo perder seus direitos políticos.

• Se necessário, há quem defenda que o plano pode ser votado em
regime de urgência, nos casos em que as discussões tenham sido
realmente participativas, de forma facilmente reconhecível. Mas isso
não está garantido por lei.



Emendas

• É necessário avaliar se as emendas apresentadas também 
podem atender a interesses particulares e não coletivos, 
antes de incorporá-las ao substitutivo.

• Geralmente, as emendas são apresentadas primeiro à 
Comissão responsável. O Substitutivo deve agregar ao 
máximo as propostas dos vereadores. As emendas devem 
ser nominadas, documentadas, portanto têm autoria de 
algum vereador. Isso facilita o processo de debate público 
ampliado, pois vai, ao longo do processo, formatando a 
nova proposta.

• Evite “emendas na calada da noite”!



Transparência no processo

• A Câmara pode melhorar o Projeto de Lei, e muito. O importante é 
que seja em um debate público. Assim diminuem as chances de 
vereadores proporem emendas “por debaixo do pano” 

• Ainda sim, se isso acontecer e se porventura emendas de “má fé” 
forem aprovadas, ou mesmo emendas que atendam apenas a uma
pessoa, de interesse particular, essas ainda podem não ser aceitas
pelo prefeito(a), que pode vetá-las.

• Deve colocar no PL uma exposição de motivos, descrevendo a  
participação dos vereadores e as emendas apresentadas
(endereçadas a cada um que as enviou e como foram incorporadas no 
Plano Diretor). 

• Dessa forma, a sociedade pode exercer controle e verificar os
conteúdos e o que foi incorporado. E também se os conteúdos
apresentados foram pactuados em plenária, ou à portas fechadas, na
calada da noite.



Divulgação do projeto aprovado

• Depois de aprovado na Câmara, o Projeto de 

Lei deve ser aprovado pelo prefeito, que 

assina e publica como Lei Municipal, no 

Diário Oficial. Mas é preciso uma divulgação 

maior que a oficial, através de jornais, de 

materiais didáticos, de cursos, de forma a 

popularizar o conhecimento dessas novas 

regras previstas no plano. Os vereadores 

também são responsáveis pela informação e 

capacitação sobre os temas relativos ao 

Plano Diretor mesmo após a sua aprovação.

>> Não páre por aí! Divulgue, explique, 

dissemine o conteúdo do Plano Diretor 

aprovado!



É preciso implementar!

• E o trabalho também não pára por aí. É comum
aprovarmos planos que prevêem leis complementares, 
que deverão ser trabalhadas rapidamente pelo Executivo
e também pelo Legislativo. 

• Articular Plano Diretor com Orçamento Municipal, da Lei 
de Diretrizes Orçamentárias, entre outros projetos, que
farão com que o plano seja aplicado.

•

>> Lembre-se! O Plano Diretor deve orientar os
investimentos! Por isso, você deve consultá-lo sempre, 
compreendê-lo, divulgá-lo!



Desafios da participação



A participação e a dinâmica das 
relações pessoais

• “No caso em que os canais participativos se mostram muitas 
vezes espaços destituídos de poder e que outros canais, 
como os abertos pelas relações clientelistas, continuam 
fortes e economicamente viáveis, por que não mobilizar as 
redes de apoio pessoal para disputar recursos também 
nesses espaços?”

• “Em que medida estaria em jogo uma redefinição da 
dinâmica clientelista, em que os espaços de participação 
passam a integrar – ao invés de confrontar – a lógica das 
relações privadas?”



Os significados da participação

• “Ao narrar suas lutas, o movimento partiu, não do discurso 
dos direitos ou da cidadania, mas da dimensão pragmática 
de uma luta voltada para os “resultados concretos”, no geral 
tornados palpáveis sob a forma de postos de saúde, linhas 
de ônibus, infraestrutura urbana, habitações populares, etc.
Como interpretar esse fato?”

• “Até que ponto isso seria um indício de uma despolitização 
da participação? 
Estaria correta nossa interpretação de que a participação 
parece despida de uma carga simbólica que em outras 
conjunturas permitiu associá-la a projetos mais amplos de 
transformação social?”



Participação, controle social e 
democratização das políticas públicas

• “o que efetivamente tem sido decidido nos espaços 
participativos? Quais os entraves para que a deliberação e o 
controle social efetivamente ocorram por meio desses 
espaços?”

• Qual a natureza dos conflitos que é possível e desejável 
trazer para o interior dos processos participativos? Que 
decisões podem ou devem ser submetidas a processos 
ampliados de participação?



5    

NOVIDADES DA 

EXPERIÊNCIA DE SÃO PAULO



Meios de divulgação do 
processo participativo

• Rádio

• Mídia impressa

• Informe em abrigo de ônibus e metrô

• Peça publicitária na televisão aberta

• Banners na internet

• Site da Câmara Municipal de São Paulo



Inserções no rádio (formato 30 segundos):
• outubro/: 151 
• novembro: 162
• dezembro: 77
TOTAL: 390

Divulgação do processo participativo: 
Emissoras de rádio



Inserções em mídia impressa 
de grande circulação (formato 
½ página):
• outubro: 28 
• novembro: 37
TOTAL: 65

Divulgação do processo participativo: 
Mídia Impressa



Divulgação do processo participativo: 
Mídia impressa no transporte coletivo



Divulgação do processo participativo: 
Televisão aberta

Inserções na 
televisão aberta 
(formato 32 
segundos):
• outubro: 26 
• novembro: 54
• dezembro: 31
TOTAL: 111



Inserções na internet 
(formato banner 
eletrônico):
• outubro a dezembro
TOTAL: 42.972.889

Divulgação do processo participativo: 
Banners eletrônicos na internet



Divulgação pelo site da CMSP e pelo 
www.camara.sp.gov.br/planodiretor



SESC Pinheiros - 30/nov/13





CMSP - 31/out/2013



CEU Vila Rubi - 23/nov/2013



3. SÍNTESE DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS



Audiências públicas - GERAL

45 audiências públicas
• 3.410 participantes assinaram a lista de presença;
• 724 contribuições através de falas;
• 240 documentos protocolados nas audiências
• 134 documentos protocolados na CPUMMA fora das 

audiências públicas

Das 724 contribuições através de falas:
• 331 vieram da sociedade civil organizada (Movimentos 

sociais, Associações e Conselheiros);
• 155 do Poder Público (executivo e legislativo);
• 50 de entidades profissionais e acadêmicas;
• 128 de munícipes;
• 53 sem informação



PARTICIPAÇÃO PELO SITE
www.camara.sp.gov.br/planodiretor

Período de coleta dos dados: 22/out a 15/dez:

•Número de acessos: 46.123
•Visitantes unicos (por IP): 39.408
•Páginas visualizadas: 77.207
• Pico de acesso em 1 dia: 2.123 visitas
• Propostas enviadas: 98 
• Cliques diretos em “Eu aprovo”: 51



PARTICIPAÇÃO PELO SITE 
www.camara.sp.gov.br/planodiretor



Formas de entradas das contribuições 
Audiências públicas: escritos e falas



Formas de entradas das contribuições 
Documentos protocolados



Formas de entradas das contribuições 
Envio de correspondência



Formas de entradas das contribuições 
Gabinete de Vereadores



Formas de entradas das contribuições 
Portal Eletrônico da Câmara



5. SISTEMATIZAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES 
(DIVERSAS ENTRADAS)



Sistematização das contribuições:
Diversas fontes de entrada


