
 

 

GT-POT: SISTEMATIZAÇÃO DAS PROPOSTAS PARA  CONSTRUÇÃO DA ESTRATÉGIA DE CONSTRUÇÃO COLETIVA DO PLANO DE ORDENAMENTO 

TERRITORIAL - POT 

Tópico 
Proposta Articulação Recife de 

Luta 
Proposta Preliminar PCR para discussão  Alinhamento Síntese 

1. Transparência e 
Publicidade 

 Ampla publicidade do processo 
para toda população 

 Campanha publicitária para lançamento e 
sensibilização nos meios de comunicação em 
massa e durante todo o processo nas redes 
sociais 

CONVERGENTE 

Campanha publicitária para 
lançamento e sensibilização 
nos meios de comunicação 
em massa e durante todo o 
processo nas redes sociais 

 Criação de um Portal na Internet 
para todo o processo, divulgando 
documentos, estudos, planos e 
projetos utilizados como insumo, 
atas e registros do processo 
participativo, produtos, agenda, 
cartilhas, manuais e minuta dos 
projetos 

 Site com conteúdo formativo e educativo, 
linha do tempo do processo, glossário de 
temas e conceitos, instrumentos para 
contribuição, documentos para consulta 
(registro, diagnóstico, propostas, estudos, 
planos e projetos utilizados como insumo) e 
dados sobre o processo de participação social 

CONVERGENTE 

Site com conteúdo formativo 
e educativo, linha do tempo 
do processo, glossário de 
temas e conceitos, 
instrumentos para 
contribuição, documentos 
para consulta (registro, 
diagnóstico, propostas, 
estudos, planos e projetos 
utilizados como insumo) e 
dados sobre o processo de 
participação social 
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2. Das Conferências do 
POT 

 

 Proposta do Plano Diretor 
aprovada em Conferência, ao 
final da fase pré-legislativa 

 Conferência proposta ao final da etapa 
propositiva e pré-legislativa CONVERGENTE 

Conferência proposta ao final 
da etapa propositiva e pré-
legislativa 

 Realização de Conferência para 
LPUOS e demais instrumentos 

 Realização de Audiência Pública pré 
deliberação no Concidades DIVERGENTE 

Realização de Audiência 
pública ou outro fórum a ser 
pactuado no âmbito do GT 
POT para as fases de LPUOS e 
Instrumentos 

 Integrantes do CONCIDADES 
consideradas/os delegadas/os 
natas/os 

 Conselheiros do CONCIDADES 
consideradas/os delegadas/os natas/os 

CONVERGENTE 

 

Conselheiros do CONCIDADES 
consideradas/os delegadas/os 
natas/os 

 Escolha de delegadas/os no ciclo 
de diagnóstico, representando 
segmentos e território. 

 Eleição de delegadas/os na fase de 
proposição nas Consultas Territoriais para 
devolutiva do diagnóstico – Caderno de 
Propostas Preliminar 

DIVERGENTE 

Eleição de delegadas/os na 
fase de proposição nas 
Consultas Territoriais para 
devolutiva do diagnóstico – 
Caderno de Propostas 
Preliminar 
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3. Das oficinas de 
diagnóstico e 
proposição 

 Oficinas territoriais em cada 
microrregião – na 
impossibilidade, recorte por 
unidade de paisagem (09) 

 Consultas territoriais – diagnóstico e 
proposição – por RPA (06) DIVERGENTE 

Consultas territoriais – 
diagnóstico e proposição – 
por RPA (06). Indicativo do 
detalhamento da mobilização 
de transporte nas diversas 
microrregiões e a busca da 
alternância dos locais para 
maior cobertura no âmbito do 
GT POT. 

3. Das oficinas de 
diagnóstico e 
proposição 

 Oficinas por demanda de setores 
sociais interessados e temáticas, 
conforme exemplo constante na 
proposta, com possibilidade de 
agrupamento. 

 Pré-estabelecimento de 04 Oficinas 
temáticas – a serem definidas após a 
Consulta Territorial, com o objetivo de aferir 
as discussões mais abordadas – e 04 por 
Segmentos, com agrupamento a ser definido 
no GT POT  

PARCIAL 

 

Oficinas temáticas – Pelo 
menos 06 oficinas de 
discussão temática e pelo 
menos 04 oficinas por 
segmentos a serem definidas 
no GT POT 

 

 Espaço para acolhimento de 
crianças 

 Espaço para acolhimento de crianças 
previsto, em parceria com a Secretaria da 
Mulher 

CONVERGENTE 
Espaço para acolhimento de 
crianças previsto, em parceria 
com a Secretaria da Mulher 

 Paridade de gênero na eleição de 
delegadas/os 

 Proposta de paridade na eleição – durante a 
devolutiva do diagnóstico CONVERGENTE 

Proposta de paridade na 
eleição – durante a devolutiva 
do diagnóstico 
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 Após as fases de diagnóstico e 
proposição, realização de 
seminário com reunião ampliada 
do CONCIDADE 

 Apresentação em Reunião Pública no 
CONCIDADES CONVERGENTE 

Apresentação em Reunião 
Pública no CONCIDADES 

4. Redação de texto-
base 

 Disponibilização do texto das 
minutas no site do CONCIDADES, 
com divulgação ampla e registro 
de mudanças e alterações 

 Caderno de propostas estará disponível na 
Interface de Participação Virtual, tanto na 
versão preliminar quanto na definitiva – para 
a realização da Conferência. Após a 
Conferência, ficará disponível a Minuta 
Participativa, para controle social. 

CONVERGENTE 

Caderno de propostas estará 
disponível na Interface de 
Participação Virtual, tanto na 
versão preliminar quanto na 
definitiva – para a realização 
da Conferência. Após a 
Conferência, ficará disponível 
a Minuta Participativa, para 
controle social. 

5. Do processo de 
mobilização e 
capacitação 

 

 Capacitação em módulos – PD, 
Instrumentos e LPUOS 

 Elaboração de conteúdos educativos sobre os 
dispositivos legais e instrumentos 
disponibilizados no site. 

 Consultas Territoriais e Oficinas têm previsão 
de momentos para nivelamento conceitual, 
em linguagem técnica e acessível – tanto na 
etapa do PD quanto da LPUOS+Instrumentos 

CONVERGENTE 

 Elaboração de conteúdos 
educativos sobre os 
dispositivos legais e 
instrumentos 
disponibilizados no site. 

Consultas Territoriais e 
Oficinas têm previsão de 
momentos para nivelamento 
conceitual, em linguagem 
técnica e acessível – tanto na 
etapa do PD quanto da 
LPUOS+Instrumentos 

 Capacitação deverá ter como 
 Seminário de Capacitação precedendo a 

realização da Conferência do Plano Diretor 
CONVERGENTE Seminário de Capacitação 

precedendo a realização da 
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público as/os delegadas/os 
eleitas/os e natos do 
CONCIDADES 

para delegadas/os Conferência do Plano Diretor 
para delegadas/os 

 Disponibilização de material para 
autoinstrução 

 Elaboração de conteúdos formativos e 
educativos sobre os dispositivos legais e 
instrumentos tanto na Interface de 
Participação Virtual quanto nas redes sociais 

CONVERGENTE 

Elaboração de conteúdos 
formativos e educativos sobre 
os dispositivos legais e 
instrumentos tanto na 
Interface de Participação 
Virtual quanto nas redes 
sociais 

 


