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1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS
O presente relatório, denominado Relatório da Oficina da Leitura Participativa 1, é o quarto produto do contrato
estabelecido entre a Prefeitura Municipal de Potim e a empresa Vallenge Consultoria, Projetos e Obras Ltda,
que tem como objetivo a elaboração do plano diretor do município de Potim.
O plano diretor é o instrumento básico da política de desenvolvimento do município, e sua principal finalidade
é orientar a atuação do poder público e da iniciativa privada na construção dos espaços urbano e rural na
oferta de serviços públicos essenciais, visando assegurar melhores condições de vida para a população.
A Lei Federal n. 10.257 de 10 de julho de 2001, conhecida como Estatuto da Cidade, definiu a obrigatoriedade
de os municípios com mais de 20.000 habitantes elaborarem seus respectivos planos diretores, incluindo sua
contínua atualização e revisão (art. 40 da Lei Federal n. 10.257/2001).
Embora as diretrizes federais exijam que o plano diretor seja obrigatório para municípios com mais de 20.000
habitantes, a Constituição do Estado de São Paulo é mais restritiva e, em seu art. 181, § 1º, define que todos
os municípios do estado são obrigados a elaborarem seus respectivos planos diretores, além disso devem
considerar a totalidade de seus territórios.
O Estatuto da Cidade, em seu art. 4º, parágrafo 3º, prevê o controle social como ferramenta a ser adotada no
processo de implementação da política urbana, garantindo a participação de comunidades, movimentos e
entidades da sociedade civil. Nesse sentido, com base nessas informações coletadas sobre o município de
Potim, é possível definir uma leitura da cidade, as quais são legitimadas pela participação social no processo
de elaboração do plano diretor.
É intuito do presente produto registrar a Oficina de Leitura Participativa 1, evento de participação social que
visa atender o controle social no processo de implementação da política urbana, conforme previsto nas
diretrizes federais.
É nesse cenário que se encontra o município de Potim, onde será realizada a elaboração do plano diretor de
acordo com os critérios exigidos na Lei Federal 10.257/2001 e Constituição do Estado de São Paulo.

5|
VLG0753-PLN-P4

2. OFICINA DE LEITURA PARTICIPATIVA 1
Na presente seção serão descritos os procedimentos da Oficina de Leitura Participativa 1, assim como serão
apresentadas as contribuições transmitidas pelos munícipes no evento de controle social.

DESCRIÇÃO DO EVENTO
A Oficina de Leitura Participativa 1, denominada “A Cidade que Temos”, teve o objetivo de captar o cenário
atual do município de Potim de acordo com as percepções sociais da população local.
Este encontro de participação social de construção do plano diretor aconteceu no Centro de Assistência Social
São Geraldo (CASSG), que é uma unidade de prestação de serviço da Congregação do Santíssimo Redentor,
localizada no município de Potim/SP.
A oficina iniciou-se às 14h do dia 10 de outubro de 2019 no auditório do Centro de Assistência Social São
Geraldo (CASSG).
A abertura do evento foi feita pela prefeita municipal Erica Soler Santos de Oliveira, que iniciou agradecendo
a presença de todos e informou que os trabalhos se originaram por meio de um convênio assinado com o
Santuário Nacional. Em seguida, a prefeita explanou sobre o plano diretor com base nos aspectos definidos
na Lei Federal 10.257/2001 e ressaltou sobre a importância da participação social no processo de construção
do plano.

FIGURA 1 – ABERTURA DA OFICINA PELA PREFEITA MUNICIPAL ERICA
SOLER SANTOS DE OLIVEIRA (FONTE: ACERVO DO AUTOR, 2019)

Depois de iniciada a oficina e feita a abertura oficial pela prefeita municipal, o engenheiro da Vallenge Nicolas
Ferreira assumiu a palavra e iniciou cumprimentando todos os presentes e agradecendo a presença de todos
e explicando que essa oficina teria o objetivo de ouvir a opinião da população sobre o município de Potim.
Ressaltou que com as informações coletadas seria consolidado o planejamento para se estruturar a cidade
que se deseja para o futuro. Reforçou que a presente oficina é um requisito do controle social para o
desenvolvimento do plano diretor, conforme previsto no art. 4º, § 3º, da Lei Federal 10.257/2001.
Em seguida iniciou a apresentação de slides da Oficina de Participativa 1 que estava estruturada em 4 etapas,
quais sejam: (1) apresentação inicial, (2) regras da dinâmica, (3) dinâmica e (4) encerramento.
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Na apresentação inicial foram exibidos os resultados dos trabalhos técnicos de mapeamento do município de
Potim, elaborados a partir de informações primárias existentes e a partir de informações oficiais
disponibilizadas na internet. Os mapas apresentavam a localização, a evolução da mancha urbana, a
hidrografia, a vegetação, a avaliação sobre a declividade do território municipal e a densidade de ocupação.
Em seguida foi apresentada a regra da dinâmica para a coleta da percepção social dos munícipes sobre o
município de Potim. As regras da dinâmica foram apresentadas obedecendo quatro passos: (1) formação de
grupos: nesse momento os participantes da oficina formariam grupos para trabalho em equipe para a coleta
da percepção social de cada integrante; (2) recebimento dos materiais para a realização da dinâmica: nesse
momento os participantes receberiam os materiais produzidos pela Vallenge para continuidade da dinâmica
da oficina comunitária, quais sejam: cadernetas, formulários com as perguntas a serem respondidas, mapas
de referência do município de Potim, canetas e folhas de sulfite para demais registros; (3) seleção de um
responsável para registrar a opinião do grupo: nesse momento cada grupo escolheria um integrante
responsável por registrar as opiniões dos integrantes do grupo; (4) leitura dos registros e das opiniões de cada
grupo: último momento da oficina, onde o responsável de cada grupo faria a leitura dos pontos e das opiniões
registradas pelo grupo.
No momento da dinâmica, ficou definido o espaço de tempo de 30 minutos para os munícipes responderem
as perguntas sugeridas e discutir e opinar sobre o cenário atual do município de Potim. Nesse momento, os
106 presentes na oficina dividiram-se em 11 grupos para a realização da dinâmica. As opiniões e os registros
tinham o objetivo de captar o olhar da população sobre as oportunidades e os aspectos positivos do município
de Potim, assim como as fragilidades e os aspectos negativos. Esses registros foram obtidos por meio dos
formulários, os quais possuíam três perguntas que seriam respondidas por cada grupo, quais sejam: (1) Na
sua opinião, quais são os aspectos positivos do município de Potim? (2) Você encontra tudo o que precisa
em Potim? O que você não encontra? (3) Na sua opinião, quais são os aspectos negativos do município de
Potim?
Depois de corridos os 30 minutos da dinâmica de percepção social, foram coletados os registros de cada
grupo. Na etapa final de sua apresentação, Nicolas agradeceu a presença de todos e a atuação ativa da
população na dinâmica e passou a palavra para o coordenador da Comissão Gestora do Plano Diretor de
Potim Hiancen Teixeira Vieira dos Santos.
Hiancen iniciou agradecendo a participação dos munícipes e enfatizou que a Comissão Gestora do Plano
Diretor de Potim é um órgão colegiado constituído por representantes do poder público municipal e da
sociedade civil. O coordenador da Comissão Gestora do Plano Diretor de Potim convidou os demais membros
da comissão para se apresentarem e informou que o grupo se coloca à disposição para sanar quaisquer
dúvidas que surgirem ao longo do processo de elaboração do plano diretor.
Nesse sentido, apresentaram-se Jenifer Caroline dos Santos da Secretaria de Planejamento e Meio Ambiente,
Júlio Bustamante Sá e José Ricardo Marques Teixeira da Secretaria de Mobilidade Urbana, Raphaela
Caroline Pedroso Abrantes e Renata de Oliveira Coelho da Secretaria Municipal de Administração e
Secretaria Municipal da Fazenda, Márcio de Cássio Raymundo e Rogério Paschoal da Silva representantes
do Poder Legislativo, Alexandro Cardoso dos Santos e Gláucio Ramirez Seabra representantes das Entidades
Comerciais e Turísticas, Padre Antônio Leonel de Oliveira e Padre Edson Marins de Oliveira representantes
das entidades religiosas (católica), Pastor Ivo Benedito Ribeiro e Pastor Antônio Cézar representantes das
entidades religiosas (evangélica), Rosilene dos Passos Fernandes e Sirley Maria Gonçalves Moreira
representantes das entidades religiosas e Gilberto Vicente do Carmo e Waldir Serafim dos Santos
representantes dos Movimentos Populares.
Depois de apresentada a Comissão Gestora do Plano Diretor de Potim, Hiancen convidou os munícipes que
quisessem se manifestar sobre as opiniões registradas nas fichas de oficina que pedissem a palavra. Com
isso, formou-se um ambiente de discussão proativo entre os munícipes, o que evidenciou as oportunidades e
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as forças para o desenvolvimento urbano de Potim, assim como as ameaças e as fragilidades a serem
trabalhadas. As atividades encerraram-se às 16h30.

FIGURA 2 – APRESENTAÇÃO DA COMISSÃO GESTORA DO PLANO
DIRETOR DE POTIM/SP (FONTE: ACERVO DO AUTOR, 2019)

FIGURA 3 – MANIFESTAÇÃO DOS MUNÍCIPES PARTICIPANTES DA
OFICINA (FONTE: ACERVO DO AUTOR, 2019)

RESULTADOS
Na presente subseção serão apresentados os resultados obtidos a partir da opinião dos munícipes que
participaram da Oficina de Leitura Participativa 1.
É importante ressaltar que serão apresentados os resultados já processados pela equipe técnica da Vallenge,
entretanto os resultados primários são apresentados na íntegra na Seção 3 do presente relatório.
2.2.1

NA SUA OPINIÃO, QUAIS SÃO OS ASPECTOS POSITIVOS DO MUNICÍPIO DE POTIM?

A Figura 1 apresenta o resultado da Pergunta1, “Na sua opinião, quais são os aspectos positivos do município
de Potim?”
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Serviços públicos de assistência social

13,44%
22,39%

Equipamentos públicos de educação

5,96%

CAS São Geraldo
Serviços públicos de saúde

7,46%

Equipamentos públicos de lazer
Fanfarra Municipal
19,40%

14,93%

Cidade tranquila e acolhedora
Equipamentos urbanos de infraestrutura

16,42%

Território favorável para o desenvolvimento

FIGURA 4 – RESULTADOS DA PERGUNTA 1 (FONTE: ACERVO DO AUTOR,2019)

As respostas dos 11 grupos que participaram da Oficina de Leitura Participativa 1 foram agrupadas em 9
temas, quais sejam: (1) serviços públicos de assistência social, (2) equipamentos públicos de educação, (3)
CAS São Geraldo, (4) serviços públicos de saúde, (5) equipamentos públicos de lazer, (6) fanfarra municipal,
(7) cidade tranquila e acolhedora, (8) equipamentos urbanos de infraestrutura e (9) território favorável para o
desenvolvimento.
Por meio da Figura 1 é possível observar que os serviços públicos de assistência social e os equipamentos
públicos de educação são os principais pontos reconhecidos pelos munícipes que participaram da Oficina de
Leitura Participativa 1 como aspectos positivos do município de Potim, respectivamente com 22,39% e 19,40%
da opinião dos participantes.
Dentre os serviços públicos de assistência social mencionados pelos participantes destacam-se o Centro de
Referência de Assistência Social (CRAS), o Centro Pastoral e as diversas ações sociais de iniciativa da
prefeitura. Enquanto isso, dentre os equipamentos públicos de educação mencionados pelos participantes
destacam-se as creches, o programa Jovem Aprendiz e o programa Educação de Jovens e Adultos (EJA).
Conclui-se, portanto, que os munícipes enxergam como pontos positivos da cidade as ações públicas ou de
iniciativa privada que os beneficiam diretamente, principalmente as ações relacionadas aos serviços de
assistência social, educação e saúde. Esta condição evidencia pouco conhecimento da população sobre o
território municipal de expansão do território municipal e baixa perspectiva sobre o desenvolvimento do
município.
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2.2.2

VOCÊ ENCONTRA TUDO O QUE PRECISA EM POTIM? O QUE VOCÊ NÃO ENCONTRA?

A Figura 2 apresenta o resultado da Pergunta 2, “Você encontra tudo o que você precisa em Potim? O que
você não encontra?”

Serviços especializados de saúde
Equipamentos de lazer

20,91%
26,36%

Serviços especializados de educação
Dispositivos de mobilidade urbana
Segurança
Empregos

8,18%

Saneamento básico e tratamento de água
Acesso a moradias populares
14,55%

8,18%

Equipamentos de coleta de lixo e
reciclagem
Serviços públicos eficientes
Transporte público

9,09%
12,73%

Centro de zoonoses

FIGURA 5 – RESULTADOS DA PERGUNTA 2 (FONTE: ACERVO DO AUTOR,2019)

As respostas dos 11 grupos que participaram da Oficina de Leitura Participativa 1 foram agrupadas em 12
temas, quais sejam: (1) serviços especializados de saúde, (2) equipamentos de lazer, (3) serviços
especializados de educação, (4) dispositivos de mobilidade urbana, (5) segurança, (6) empregos, (7)
saneamento básico e tratamento de água, (8) acesso a moradias populares, (9) equipamentos de coleta de
lixo e reciclagem, (10) serviços públicos eficientes, (11) transporte público e (12) centro de zoonoses.
Por meio da Figura 2 é possível observar que os serviços especializados de saúde e os equipamentos de
lazer são as principais ausências sentidas pelos munícipes que participaram da Oficina de Leitura Participativa
1, respectivamente com 26,36% e 14,55% da opinião dos participantes.
Dentre os serviços especializados de saúde mencionados pelos participantes, destacam-se como ausência
mais sentida pelos munícipes a inexistência de pediatria, geriatria, cardiologia, ortopedia, assim como o
programa do governo estadual, as unidades de Ambulatório Médico Especializado (AME). Enquanto isso,
dentre os equipamentos de lazer, destacam-se como ausência mais sentida pelos munícipes, parques
ecológicos, espaços culturais, cinema e academias ao ar livre.
Conclui-se, portanto, que os munícipes enxergam como deficiente a oferta por serviços especializados de
saúde e equipamentos de lazer. Diante disso, é certo que muitas das vezes os a população de Potim precisa
buscar essas ofertas em municípios vizinhos.
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2.2.3

QUAIS SÃO OS ASPECTOS NEGATIVOS DO MUNICÍPIO DE POTIM?

A Figura 3 apresenta o resultado da Pergunta 3, “Quais são os aspectos negativos do município de Potim?”.

Acúmulo de lixo e falta de conscientização da
população
Ausência de dispositivos de mobilidade urbana

15,60%
31,21%

Ausência de médicos especialistas
Falta de emprego
Ausência de saneamento básico (água)
14,18%

Falta de segurança
Serviços públicos de educação insuficientes
Ausência de fiscalização do poder público
Ausência de iluminação pública em alguns
pontos da cidade
Falta de moradias populares

7,80%

13,48%
8,51%

Ausência de equipamentos de lazer
Drogas e violência

9,22%

Ausência de mão de obra especializada

FIGURA 6 – RESULTADOS DA PERGUNTA 3 (FONTE: ACERVO DO AUTOR,2019)

As respostas dos 11 grupos que participaram da Oficina de Leitura Participativa 1 foram agrupadas em 13
temas, quais sejam: (1) acúmulo de lixo e falta de conscientização da população, (2) ausência de dispositivos
de mobilidade urbana, (3) ausência de medicos especialistas, (4) falta de emprego, (5) ausência de
saneamento básico (água), (6) falta de segurança, (7) serviços públicos de educação insuficientes, (8)
ausência de fiscalização do poder público, (9) ausência de iluminação pública em alguns pontos da cidade,
(10) falta de moradias populares, (11) ausência de equipamentos de lazer, (12) drogas e violência e (13)
ausência de mão de obra especializada.
Por meio da Figura 3 é possível observar que o acúmulo de lixo e falta de conscientização da população e a
ausência de dispositivos de mobilidade urbana são os principais problemas identificados pelos munícipes que
participaram da Oficina de Leitura Participativa 1, respectivamente com 15,60% e 14,18% da opinião dos
participantes.
Dentre o tema acúmulo de lixo e falta de conscientização da população mencionados pelos participantes,
destacam-se como problema mais notado pelos munícipes: acúmulo de lixo nas ruas, acúmulo de lixo nos
corpos hídricos, tubulação de esgoto entupida e inexistência de local adequado para acondicionar o lixo.
Enquanto isso, dentre a ausência de dispositivos de mobilidade urbana, destacam-se como ausência como
problema mais notado pelos m munícipes: inexistência de pavimentação nas ruas, vias deterioradas, calçadas
despadronizadas, inexistência de ciclovia e sinalização insuficiente.
Conclui-se, portanto, que os munícipes enxergam como deficiente o acúmulo de lixo desordenado da cidade.
Positivamente, cabe ressaltar que para a solução desse problema os próprios munícipes citam a necessidade
de conscientização da população, solução que viria a partir de uma ação de mobilização social pontual.
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3. ANEXOS
ATA DA OFICINA DE LEITURA PARTICIPATIVA 1
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APRESENTAÇÃO DA OFICINA DE LEITURA PARTICIPATIVA 1

SLIDE 1
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SLIDE 3

SLIDE 4
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SLIDE 6

SLIDE 7

SLIDE 8
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SLIDE 15

SLIDE 16

SLIDE 17
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SLIDE 21

SLIDE 22
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SLIDE 23

SLIDE 24

SLIDE 25

SLIDE 26

SLIDE 27

SLIDE 28

SLIDE 29
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CONTRIBUIÇÃO DOS PARTICIPANTES DA OFICINA DE LEITURA PARTICIPATIVA 1
GRUPO 1
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GRUPO 2
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GRUPO 3
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GRUPO 4

27|
VLG0753-PLN-P4

28|
VLG0753-PLN-P4

29|
VLG0753-PLN-P4

GRUPO 5
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GRUPO 6
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GRUPO 7
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GRUPO 8
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GRUPO 10
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LISTA DE PRESENÇA DA OFICINA DE LEITURA PARTICIPATIVA 1
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