Pactuando as regras do jogo para uma
Revisão democrática do Plano Diretor de São Paulo
A revisão parcial do Plano Diretor deve ser, de fato,
participativa e democrática. Para isso é preciso
pactuar as regras do jogo. Para isso, reunimos mais de
100 organizações da sociedade civil que formularam
um conjunto de recomendações. Vamos lá!
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Regras do jogo e
cronograma
Momento para estabelecer as
etapas, o escopo, as instâncias
de participação, bem como os
instrumentos de participação e
seus formatos.
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Análise
colaborativa dos
impactos do plano
Etapa em que um Diagnóstico
da Implementação e dos
Impactos do Plano Diretor deve
ser elaborado pela Prefeitura e
debatido com a população.
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Enquanto houver necessidade de isolamento social por conta da Pandemia
entendemos que as desigualdades de acesso à internet inviabilizam a
realização de atividades participativas com igualdade de condições. Mais
do que isso, a necessidade de busca pela sobrevivência retira de diversos
cidadãos as condições básicas para participar de processos participativos.

CMPU

Conselhos

Registro de participantes

Documentos

Canais de comunicação

Entendemos que o Conselho
Municipal de Política Urbana
(CMPU) é a instância mais
adequada para pactuar as regras
do jogo e deve acompanhar
todas as etapas por meio de
reuniões periódicas, mas outros
conselhos também devem ser
mobilizados

A lista de participantes de cada
atividade realizada deverá ﬁcar
disponível publicamente sempre
em formato aberto.

Todas as contribuições
recebidas ao longo do processo
devem ser tornados públicos de
forma imediata

Somente os documentos que
forem submetidos dentro dos
canais de comunicação
estabelecidos nesta primeira
etapa deverão ser considerados.

Formulários

Oﬁcinas temáticas para debater o Diagnóstico

Resultado desta etapa

Para recepção de diagnósticos
provenientes da sociedade civil

Sugerimos o formato de grupo de trabalho nesse momento, evitando-se
o formato de audiência. De modo que cada grupo faça o debate entre
diferentes setores da sociedade e eleja prioridades a serem
apresentadas ao ﬁnal desse processo em Plenária.

Elaborar uma versão
consolidada do Diagnóstico.

Oﬁcinas Regionais

Formulário

Resultado desta etapa

Realizar Oﬁcinas Regionais de
apresentação de propostas.

Disponibilizar Formulário para
o envio de propostas.

Elaboração da 1ª Minuta de
Projeto de Lei.

Debater a 1ª Minuta

Ferramentas de participação:
disponibilizar ferramenta
para submissão de propostas,
incluindo o texto da lei e seus
anexos;

Minuta Consolidada

Propostas da
sociedade
O objetivo desta etapa deve ser
levantar propostas e
contribuições da sociedade.
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O CONTEXTO DE PANDEMIA REQUER ATENÇÃO!

Construindo o
projeto de lei
Publicação da 1ª Minuta do
Projeto de Lei com
apresentação de uma devolutiva
sobre 1) quais as propostas do
governo e, 2) quais propostas da
sociedade foram incorporadas
(totalmente ou parcialmente) e
quais não foram, acompanhadas
de justiﬁcativa técnica.

Para debater a 1a Minuta
propomos as seguintes
atividades:
Audiências Públicas:
realizar, ao menos, uma por
Subprefeitura;

Diálogos abertos
com os diferentes segmentos
da sociedade civil.

Tais propostas devem ser
sistematizadas para subsidiar
a formulação da Minuta
Consolidada de Projeto de Lei
de Revisão do Plano Diretor.
E, antes do envio da Minuta
Consolidada para Câmara dos
Vereadores, sugere-se:

Participe!
Faça parte das mais de
120 organizações que assinam
a carta:
https://shorturl.at/dmELZ

Conﬁra a carta
completa
http://shorturl.at/xBILV

Compartilhe esse documento!
O processo de revisão do Plano Diretor deve reﬂetir a construção de
uma cidade de direitos: mais justa e mais igualitária para toda a
população.

Conselho de Política Urbana:
realização de reunião
especíﬁca para levantamento
de considerações
Audiências Públicas:
para apresentação de
devolutivas justiﬁcadas
em relação às propostas
apresentadas.

