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1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

O presente relatório, denominado Relatório da Oficina da Leitura Participativa 2, é o sétimo produto do contrato 
estabelecido entre a Prefeitura Municipal de Lavrinhas e a empresa Vallenge Consultoria, Projetos e Obras 
Ltda, que tem como objetivo a elaboração do plano diretor do município de Lavrinhas. 

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 
Lavrinhas, 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 2, 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 Lavrinhas, 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. 
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2. Reuniões com a Comissão Gestora  

Na presente seção serão descritas as reuniões com a Comissão Gestora, assim como serão apresentadas 
as contribuições e análises ocorridas entre os técnicos da empresa Vallenge e da Prefeitura Municipal de 
Lavrinhas. 

 

 Reunião com a Comissão Gestora em 25/01/2022 
A reunião realizada no dia 25 de janeiro de 2022 teve como objetivo efetivar a entrega do Produto 4 e discutir 
sobre o desenvolvimento dos mapas de macrozoneamento e zoneamento, além de estabelecer os próximos 
passos do plano diretor. 

Todas as etapas de realização da Reunião com a Comissão Gestora serão apresentadas a seguir: 

 

2.1.1 Divulgação da Reunião 

Na divulgação da reunião, utilizou-se uma mensagem enviada por celular via aplicativo no dia 17 de janeiro 
de 2022, conforme apresentado a seguir. 

▪ Convite - os convites foram enviados aos integrantes do Comissão Gestora, com a finalidade de promover 

a participação, informando a data, hora e local da reunião. 

 

 

FIGURA 1 – CONVITE ENVIADO AOS MEMBROS DA COMISSÃO GESTORA  
FONTE: ACERVO DO AUTOR, 2022 

 

2.1.2 Preparação da Reunião 

Devido a um imprevisto, a Reunião junto a Comissão Gestora que era para ter sido realizada no gabinete do 

prefeito, teve que ser redirecionada para a sala da secretaria de planejamento e obras, localizada no prédio 

da Prefeitura Municipal, no Paço Municipal, número 200, bairro Centro, iniciando às 10h00 do dia 25 de janeiro 

de 2022, contando com a presença de 6 participantes, conforme ata de reunião e lista de presença inseridas 

em anexo. 
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2.1.3 Início dos Trabalhos 

O engenheiro José Augusto da empresa Vallenge iniciou a reunião agradecendo a presença de todos e 

fazendo uma breve explicação sobre o desenvolvimento de mapas de macrozoneamento e zoneamento, de 

forma que os integrantes se familiarizassem com o assunto a ser tratado durante a reunião, o que iria auxiliar 

para o desenvolvimento das próximas etapas do processo de elaboração do Plano Diretor. 

Em seguida foi iniciada a discussão, onde todos os presentes debateram o assunto, participando com sua 

opinião, tirando dúvidas e fazendo suas colocações a respeito do desenvolvimento dos mapas e juntos 

realizaram uma primeira demarcação das zonas a serem propostas no plano diretor. 

 

 
FIGURA 2 – REUNIÃO DA COMISSÃO GESTORA – VISTA 01 

FONTE: ACERVO DO AUTOR, 2022 

 
FIGURA 3 – REUNIÃO DA COMISSÃO GESTORA – VISTA 02 

FONTE: ACERVO DO AUTOR, 2022 

 

A reunião foi concluída às 11h30min. 

Todos os documentos e materiais utilizados, assim como a lista de presença encontram-se disponibilizados 

em anexo a este relatório.  

 

 Reunião com a Comissão Gestora – Curso de Capacitação em 24/02/2022 
Com o intuito de preparar e capacitar os integrantes da Comissão Gestora para a realização do segundo 
evento social denominado “Oficina 2 – A Cidade que Queremos”, foi ministrado pela empresa Vallenge 
Engenharia um Curso de Capacitação com objetivo de detalhar os conceitos e o conteúdo do Plano Diretor, 
principalmente os instrumentos de planejamento municipal e os parâmetros de parcelamento de uso e 
ocupação do solo. 

O passo a passo para a realização da Reunião com a Comissão Gestora – Curso de Capacitação será 
apresentado a seguir: 

 

2.2.1 Divulgação da Reunião 

Na divulgação da reunião, utilizou-se o convite enviado por mensagem no celular via aplicativo no dia 24 de 

fevereiro de 2022, conforme apresentado a seguir. 

▪ Convite - os convites foram enviados aos integrantes do Comissão Gestora, com a finalidade de promover 

a participação, informando a data, hora e local da reunião. 
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FIGURA 4 – CONVITE ENVIADO AOS MEMBROS DA COMISSÃO GESTORA  
FONTE: ACERVO DO AUTOR, 2022 

 

2.2.2 Preparação da Reunião 

A Reunião com a Comissão Gestora da Elaboração do Plano Diretor foi realizada na COMTUR, localizada na 

Rodovia Júlio Fortes, 1239, Centro, município de Lavrinhas/SP, iniciando às 10h00 do dia 24 de fevereiro de 

2022, contando com a presença de 6 participantes, conforme ata de reunião e lista de presença inseridas em 

anexo. 

Com a chegada dos integrantes da Comissão Gestora, foram distribuídas cartilhas com informações dos 

instrumentos básicos constantes do conteúdo mínimo do plano diretor, conforme as disposições requeridas 

pela Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2011, que institui o Estatuto da Cidade, além de alguns parâmetros de 

parcelamento, uso e ocupação do solo. 

 

FIGURA 5 – CARTILHAS DE CAPACITAÇÃO 
FONTE: ACERVO DO AUTOR, 2022 
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2.2.3 Início dos Trabalhos 

A senhora Gimena deu início a reunião agradecendo a presença de todos e explicou que essa reunião é 

importante para que a Comissão Gestora aprofunde o conhecimento sobre os parâmetros e instrumentos 

urbanísticos presentes no Plano Diretor e para que auxilie nas próximas etapas do processo de elaboração 

do Plano Diretor. 

Em seguida iniciou a apresentação de slides com o conceito de Plano Diretor e informou que a Constituição 

Federal de 1988 trouxe um capítulo específico sobre Política Urbana e nele há a obrigatoriedade de os 

municípios elaborarem o Plano Diretor. Da mesma forma a Constituição estabeleceu que fosse criada uma lei 

especifica com as diretrizes gerais da Política Urbana e, dessa forma, no ano de 2011, foi instituído o Estatuto 

da Cidade, que prevê o conteúdo mínimo do Plano Diretor e os instrumentos urbanísticos. 

Posteriormente, foram mencionados os instrumentos urbanísticos, como ferramentas de transformações 

urbanas, sendo destacados aqueles obrigatórios no Plano Diretor. Alguns dos instrumentos mencionados 

foram Parcelamento, Edificação ou Utilização Compulsórios, conhecido como PEUC, o Direito de Preempção, 

a Outorga Onerosa do Direito de Construir, as Operações Urbanas Consorciadas, a Transferência do Direito 

de Construir, o EIV, Direito Superficial, Usucapião, Zonas Especiais e Parâmetros de parcelamento, uso e 

ocupação do solo. 

Na segunda etapa, foram detalhados os instrumentos urbanísticos que se enquadram imediatamente para o 

município de Lavrinhas, sendo eles: Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV), Zonas Especiais e Parâmetros 

de parcelamento, uso e ocupação do solo, este último introduz os parâmetros de taxa de ocupação, 

coeficiente de aproveitamento, afastamento e recuo e número de gabaritos. 

Todos os presentes debateram os assuntos, participando com sua opinião, tirando dúvidas e ajudando a 

equipe da Vallenge a estabelecer as melhores estratégias para a elaboração do Plano Diretor.  

 

 
FIGURA 6 – CAPACITAÇÃO DA COMISSÃO GESTORA 

FONTE: ACERVO DO AUTOR, 2022 

 
FIGURA 7 – CAPACITAÇÃO DA COMISSÃO GESTORA 

FONTE: ACERVO DO AUTOR, 2022 

 

Ao final da apresentação da capacitação da comissão gestora, foi projetado os mapas bases de 

macrozoneamento e de zoneamento com a ideia de junto com os participantes presentes na reunião, realizar 

uma discussão sobre os limites e áreas das zonas propostas para o desenvolvimento do plano diretor. A 

discussão referente a demarcação das zonas durou cerca de 50 minutos e em seguida foi apresentado o 

quadro de parâmetros elaborado para o plano diretor. A discussão sobre o quadro de parâmetros durou cerca 

de 20 minutos e os participantes fizerem apontamentos a serem ajustados.  
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Ao final da reunião, assim que foi concluída a discussão referente ao quadro de parâmetros e ao zoneamento, 

ficou definido que as alterações seriam realizadas pela empresa Vallenge e uma nova reunião seria agendada 

para o dia 02/03/2022, com o objetivo de apresentar o material elaborado ao prefeito municipal e assim 

concluir as questões envolvendo o macrozoneamento, zoneamento e parâmetros a serem adotados na 

elaboração do plano diretor. 

A reunião foi concluída às 12h15min. 

Todos os documentos e materiais utilizados, assim como a lista de presença encontram-se disponibilizados 

em anexo a este relatório.  

 

 Reunião de consolidação dos mapas de macrozoneamento e de zoneamento em 
02/03/2022 

 

A Reunião foi realizada no gabinete do Prefeito e contou com a presença de 7 participantes, conforme ata de 

reunião e lista de presença inseridas em anexo. A reunião teve início as 10h30 do dia 02 de março de 2022 e 

teve como principal finalidade apresentar e realizar os ajustes necessários voltados ao assunto zoneamento 

do município. 

 

2.3.1 Início dos Trabalhos 

A engenheira Gimena Picolo, da empresa Vallenge, iniciou a reunião agradecendo a participação de todos os 

presentes e esclarecendo que o objetivo daquele encontro seria apresentar o mapa de zoneamento e juntos 

definir a demarcação final das zonas propostas. 

Na sequência a engenheira apresentou o mapa objeto da discussão, dando abertura para iniciarem os 

apontamentos e a discussão sobre o zoneamento, onde todos os presentes debateram o assunto, 

participando com sua opinião, tirando dúvidas e ajudando a equipe da Vallenge a estabelecer as melhores 

estratégias para a elaboração do plano diretor. A discussão referente a demarcação do zoneamento durou 

cerca de 1 hora e 10 minutos.  

Dando continuidade ao desenvolvimento da reunião, a engenheira Gimena prosseguiu apresentando o quadro 

de parâmetros elaborado para o plano diretor, iniciando uma discussão onde todos os presentes debateram 

expondo suas opiniões. A discussão sobre o quadro de parâmetros durou cerca de 20 minutos e os 

participantes fizerem apontamentos a serem ajustados. Ao finalizar o debate sobre a demarcação das zonas 

e à apresentação do quadro de parâmetros a engenheira Gimena Picolo prosseguiu agradecendo a 

participação de todos e colocando-se a disposição. 
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FIGURA 8 – REUNIÃO DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE 

ZONEAMENTO 

FONTE: ACERVO DO AUTOR, 2022 

 
FIGURA 9 – REUNIÃO DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE 

ZONEAMENTO  

FONTE: ACERVO DO AUTOR, 2022 

 

A reunião foi concluída às 12 horas e 25 minutos. 

Todos os documentos e materiais utilizados, assim como a lista de presença encontram-se disponibilizados 

em anexo a este relatório.  

Em paralelo a realização das demandas de Capacitação da Comissão Gestora, também estava sendo 

realizada a etapa de mobilização para a Oficina 2, conforme descrita na sequência. 
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3. OFICINA DE LEITURA PARTICIPATIVA 2 

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

 

 DESCRIÇÃO DO EVENTO 
A oficina 2 “A Cidade que Queremos” teve como objetivo ouvir a opinião da população sobre as alternativas 
de desenvolvimento de Lavrinhas. 

A oficina em geral relata para a população as informações de diretrizes do plano diretor e possibilita que os 
participantes tracem um retrato do município identificando “A cidade que queremos”, direcionando as ações 
necessárias para a sua transformação. Além disso, essas informações contribuirão, juntamente com outras 
atividades de debate, para as ações de transformação do município a serem previstas no Plano Diretor. 

A metodologias adotada para a execução da Oficina foi estruturada em cinco etapas, conforme segue: 

1. Preparação da Oficina; 

2. Abertura dos Trabalhos; 

3. Apresentação dos temas e regras da Oficina 2; 

4. Formação dos grupos de prognostico para responder as questões e apresentação dos resultados; 

5. Encerramento. 

Desta forma nas seções seguintes serão apresentados os tipos de mobilização social adotados para a 
divulgação do evento, assim como os registros fotográficos e as informações obtidas na Oficina 2. Em anexo 
será inserida a apresentação de slides utilizados no dia da oficina, assim como a ata e a lista de presença. 

 

3.1.1 Mobilização Social 

Com o acesso à internet cada vez mais avançado, as mídias sociais têm sido uma das grandes ferramentas 
utilizadas como mobilização, revigorando a cidadania da população na facilidade da troca de informações, de 
modo que os indivíduos, conectados em rede, possam discutir e apresentar soluções para os problemas 
cotidianamente vividos.  

No caso da elaboração do Plano Diretor de Lavrinhas, as participações por meio de mídias são possíveis 
através do site da Prefeitura e das redes sociais Facebook e Instagram da Prefeitura.  

Para a mobilização social da Oficina 2 “A Cidade que Queremos”, estes meios foram utilizados para a 
divulgação de convites, chamando a população a participar do evento, sendo especificado em todas as 
postagens o dia, horário e local onde será realizada a Oficina.  
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FIGURA 10 – PÁGINA DO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL 

FONTE: ACERVO DO AUTOR, 2022 

 
FIGURA 11 – PÁGINA PRINCIPAL DO FACEBOOK DA PREFEITURA 

MUNICIPAL 

FONTE: ACERVO DO AUTOR, 2022 

 

 

 
FIGURA 12 – PÁGINA PRINCIPAL DO INSTAGRAM DA PREFEITURA 

MUNICIPAL 

FONTE: ACERVO DO AUTOR, 2022 

 

Outra mídia muito utilizada nos dias de hoje são os aplicativos de troca de mensagens instantâneas, no qual 

as pessoas têm utilizado para se comunicar.  

O aplicativo desta categoria mais utilizado é o WhatsApp. Por oferecer um serviço de mensagens rápido e 

que funciona em qualquer lugar, essa plataforma serve para comunicação, compartilhamento de imagens, 

vídeos e documentos com outros usuários. 

Para a mobilização social da Oficina 2 “A Cidade que Queremos”, esta mídia de comunicação foi utilizada 

para divulgação e compartilhamento de convites. Os compartilhamentos foram iniciados pelos integrantes da 

Comissão Gestora, onde os integrantes compartilharam com seus contatos pessoais, vídeos, imagens e links 

convidando a população para participar da Oficina.  
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FIGURA 13 – GRUPO DO WHATSAPP DA COMISSÃO GESTORA DO 

PLANO DIRETOR DE LAVRINHAS 

FONTE: ACERVO DO AUTOR, 2022 

 

 

Além disso, foi adotada também a divulgação por meio de faixa instalada na fachada da Prefeitura Municipal, 

assim como por meio de cartazes colados nas escolas e UBSs da cidade, pontos de grande movimentação 

de pessoas, com a finalidade de atingir o maior número de moradores possível. 

 

 

 
FIGURA 14 – FAIXA INSTALADA NA FACHADA DA PREFEITURA - 

VISTA 01 

FONTE: ACERVO DO AUTOR, 2022 

 
FIGURA 15 – FAIXA INSTALADA NA FACHADA DA PREFEITURA - 

VISTA 02 

FONTE: ACERVO DO AUTOR, 2022 
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FIGURA 16 – CARTAZ INSTALADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO 

- VISTA 01 

FONTE: ACERVO DO AUTOR, 2022 

 
FIGURA 17 – CARTAZ INSTALADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO 

- VISTA 02 

FONTE: ACERVO DO AUTOR, 2022 

 

 

 
FIGURA 18 – CARTAZ INSTALADO NO PSF PINHEIROS - VISTA 01 

FONTE: ACERVO DO AUTOR, 2022 

 
FIGURA 19 – CARTAZ INSTALADO NO PSF PINHEIROS - VISTA 02 

FONTE: ACERVO DO AUTOR, 2022 

 

 
FIGURA 20 – CARTAZ INSTALADO NA EMEF PROF. TONICO 

VARAJÃO - VISTA 01 

FONTE: ACERVO DO AUTOR, 2022 

 
FIGURA 21 – CARTAZ INSTALADO NA EMEF PROF. TONICO 

VARAJÃO - VISTA 02 

FONTE: ACERVO DO AUTOR, 2022 

 

 



                                                                                                                    17| 
VLG2005-PLN-P7 

 

 

 
FIGURA 22 – CARTAZ INSTALADO NO PSF MAVISOU - VISTA 01 

FONTE: ACERVO DO AUTOR, 2022 

 
FIGURA 23 – CARTAZ INSTALADO NO PSF MAVISOU - VISTA 02 

FONTE: ACERVO DO AUTOR, 2022 

 

 

 
FIGURA 24 – CARTAZ INSTALADO NA ESCOLA MARIO COVAS - 

VISTA 01 

FONTE: ACERVO DO AUTOR, 2022 

 
FIGURA 25 – CARTAZ INSTALADO NA ESCOLA MARIO COVAS - 

VISTA 02 

FONTE: ACERVO DO AUTOR, 2022 

 

 
FIGURA 26 – CARTAZ INSTALADO NA ESCOLA MUNICIPAL JÚLIO 

FORTES - VISTA 01 

FONTE: ACERVO DO AUTOR, 2022 

 
FIGURA 27 – CARTAZ INSTALADO NA ESCOLA MUNICIPAL JÚLIO 

FORTES - VISTA 02 

FONTE: ACERVO DO AUTOR, 2022 
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FIGURA 28 – CARTAZ INSTALADO NA EMEIEF MARIA CECILIA - 

VISTA 01 

FONTE: ACERVO DO AUTOR, 2022 

 
FIGURA 29 – CARTAZ INSTALADO NA EMEIEF MARIA CECILIA - 

VISTA 02 

FONTE: ACERVO DO AUTOR, 2022 

 

 
FIGURA 30 – CARTAZ INSTALADO NA UBS RECANTO TRANQUILO 

- VISTA 01 

FONTE: ACERVO DO AUTOR, 2022 

 
FIGURA 31 – CARTAZ INSTALADO NA UBS RECANTO TRANQUILO 

- VISTA 02 

FONTE: ACERVO DO AUTOR, 2022 

 

 
FIGURA 32 – CARTAZ INSTALADO NA CÂMARA MUNICIPAL - VISTA 

01 

FONTE: ACERVO DO AUTOR, 2022 

 
FIGURA 33 – CARTAZ INSTALADO NA CÂMARA MUNICIPAL - VISTA 

02 

FONTE: ACERVO DO AUTOR, 2022 
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FIGURA 34 – CARTAZ INSTALADO NO PSF CAPELA DO JACU - 

VISTA 01 

FONTE: ACERVO DO AUTOR, 2022 

 
FIGURA 35 – CARTAZ INSTALADO NO PSF CAPELA DO JACU - 

VISTA 02 

FONTE: ACERVO DO AUTOR, 2022 

 

 
FIGURA 36 – CARTAZ INSTALADO NA PROMOÇÃO SOCIAL  

- VISTA 01 

FONTE: ACERVO DO AUTOR, 2022 

 
FIGURA 37 – CARTAZ INSTALADO NA PROMOÇÃO SOCIAL  

- VISTA 02 

FONTE: ACERVO DO AUTOR, 2022 

 

Foi elaborado também um vídeo dando uma breve explicação sobre o que é Plano Diretor e convidando a 

população a participar da Oficina 2 “A Cidade que Queremos”. Este vídeo foi divulgado e compartilhado via 

WhatsApp. A ideia do vídeo foi orientar a população de como participar desse evento tão importante para o 

desenvolvimento de Plano Diretor. 

 
FIGURA 38 – VÍDEO COMPARTILHADO VIA WHATSAPP  

FONTE: ACERVO DO AUTOR, 2022 
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A vídeo convidando a população a participar da Oficina 2, foi compartilhado primeiramente no grupo da 
Comissão Gestora, no dia 18 de fevereiro de 2022. Os compartilhamentos foram iniciados pelos integrantes 
da Comissão Gestora onde estes enviaram para seus contatos pessoais. 

 

3.1.2 Preparação da Oficina 

A segunda Oficina foi realizada na COMTUR, localizada na Rodovia Júlio Fortes, 1239, Centro, município de 
Lavrinhas/SP, com inícios às 19h00min, do dia 03 de março de 2022. Contou com a presença de 24 
participantes, dentre eles, os representantes da Prefeitura Municipal e os representantes da Empresa 
Vallenge Engenharia, conforme lista de presença e ata em anexo. 

 

 
FIGURA 39 – COMTUR 

FONTE: ACERVO DO AUTOR, 2022 

 

Na figura a seguir é possível identificar o local onde foi realizada a oficina, assim como as regiões que residem 
cada um dos participantes. 
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FIGURA 40 – MAPA DE ABRANGÊNCIA DA OFICINA 2 REALIZADA NA COMTUR 
FONTE: ELABORADO PELO AUTOR, 2022 

 

Pode-se observar que, além dos moradores dos bairros localizados em Lavrinhas, participaram da Oficina 
alguns moradores da cidade vizinha, o município de Cruzeiros-SP. 

Antes de iniciar a Oficina, a equipe da Vallenge preparou o espaço escolhido para o evento, realizando a 
higienização de cadeiras e as organizando em fileiras (formato de auditório), respeitando o distanciamento e 
seguindo os protocolos de prevenção da Covid-19. Foi colocado álcool em gel no ambiente para higienização 
dos participantes e materiais utilizados no decorrer da Oficina. As cadeiras foram posicionadas de forma que 
permitia a acomodação de um maior número de pessoas no ambiente e a facilidade na formação de grupos. 
Também foi realizada a montagem de mesas de apoio e equipamentos audiovisuais, como projetor, tela de 
projeção, notebook e um tripé com posicionamento do celular para realizar a transmissão ao vivo via 
Facebook. 

Além dos recursos materiais de infraestrutura, também foram preparadas as ferramentas de coleta das 
diversas opiniões provenientes da sociedade, sendo estas: folhas de papel, pranchetas e canetas. 

A lista de presença foi preenchida por uma representante da empresa Vallenge Engenharia, com intuito de 
evitar o compartilhamento de material entre os presentes, obedecendo as regras de prevenção e combate a 
Covid. 
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FIGURA 41 – PREPARAÇÃO DA OFICINA 2 – VISTA 1 

FONTE: ACERVO DO AUTOR, 2022 

 
FIGURA 42 – PREPARAÇÃO DA OFICINA 2 – VISTA 2 

FONTE: ACERVO DO AUTOR, 2022 

 

Esta reunião aconteceu para pactuar as propostas de desenvolvimento urbano do município de Lavrinhas 
com a população. 

Na Oficina 2 “A cidade que queremos” os munícipes foram convocados para legitimar as propostas 
relacionadas ao desenvolvimento do município e às demandas de infraestrutura urbana. Da mesma forma 
como aconteceu na Oficina 1, a população presente recebeu orientações sobre a importância da 
implementação do Plano Diretor e das propostas de desenvolvimento urbano e em seguida foi dividida em 
grupos. Cada grupo foi responsável por pontuar e expressar o ponto de vista sobre as propostas de 
desenvolvimento da cidade. 

 

3.1.3 Início dos Trabalhos 

A abertura do evento foi feita pelo prefeito municipal José Benedito da Silva, que iniciou agradecendo a 
presença de todos e informando a importância do Plano Diretor de Lavrinhas por direcionar o futuro da cidade.  

Na sequência o Secretário de Planejamento e Obras Augusto Cézar Pampaloni, tomou posse da palavra e 
agradeceu a participação de todos os presentes. Lembrou ser um momento importante para o município, por 
ser a segunda oficina do plano diretor e um marco histórico para o município de Lavrinhas trazendo um 
regramento para a cidade de forma transparente.  

A secretária de Turismo e Cultura, Daniela Edilaine de Oliveira Campos, tomou a palavra agradecendo a 
presença de todos e convidando a todos a participar com suas opiniões. 
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FIGURA 43 –ABERTURA DA OFICINA  

FONTE: ACERVO DO AUTOR, 2022 

 

Em seguida a Engenheira Gimena Picolo, da Empresa Vallenge Engenharia, deu início a programação da 
oficina, cumprimentando e agradecendo a presença de todos e explicando que essa oficina teria o objetivo 
ouvir a opinião da população sobre as propostas relacionadas ao desenvolvimento do município e o futuro do 
município de Lavrinhas. Reforçou que a presente oficina é requisito do controle social para o desenvolvimento 
do plano diretor, conforme previsto no art. 4º, § 3º, da Lei Federal 10.257/2001. 

 

 

FIGURA 44 – INÍCIO DA APRESENTAÇÃO DA OFICINA 2  

FONTE: ACERVO DO AUTOR, 2022 

 

Em seguida, a engenheira Gimena Picolo, iniciou a apresentação de slides da Oficina de Participativa 2, 
explicando que a mesma estava estruturada em 5 etapas, quais sejam: (1) apresentação inicial, (2) 
Resultados da Oficina 1, (3) regras da dinâmica, (4) dinâmica e (5) encerramento. 

Na apresentação inicial, Gimena apresentou o objetivo da realização da Oficina 2 “A Cidade que Queremos”, 
tendo como propósito ouvir a opinião da população sobre as alternativas para o desenvolvimento do município 
de Lavrinhas. 

Na segunda etapa, a engenheira Gimena apresentou os resultados da Oficina 1 “A Cidade que Temos”, onde 
foram identificadas as condições atuais do município de acordo com o olhar da população para as seguintes 
perguntas realizadas: “Na sua opinião, quais são os aspectos positivos do município de Lavrinhas?”, “Você 
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encontra tudo o que precisa em Lavrinhas? O que você não encontra?” e “Quais são os aspectos negativos 
do município de Lavrinhas?” 

 

 

FIGURA 45 – APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS DA OFICINA 1  

FONTE: ACERVO DO AUTOR, 2022 

Na terceira etapa, a engenheira Gimena apresentou as regras da dinâmica para a coleta da percepção social 
dos munícipes sobre o município de Lavrinhas, as quais foram apresentadas em quatro passos: 

(1) formação de grupos: nesse momento os participantes da oficina formaram 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 receberam 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 
Lavrinhas, canetas e folhas de sulfite para demais registros. 

(3) seleção de um responsável para registrar a opinião do grupo: nesse momento cada grupo escolheu 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 fez a leitura dos pontos e das opiniões registradas pelo grupo. 

 

 
FIGURA 46 – GRUPOS REALIZANDO A DINÂMICA – VISTA 01 

FONTE: ACERVO DO AUTOR, 2022 

 
FIGURA 47 – GRUPOS REALIZANDO A DINÂMICA – VISTA 02  

FONTE: ACERVO DO AUTOR, 2022 
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FIGURA 48 – GRUPOS REALIZANDO A DINÂMICA – VISTA 03 

FONTE: ACERVO DO AUTOR, 2022 

 

Na quarta etapa da oficina, ficou definido que os próximos 30 minutos seriam o espaço de tempo para a 
execução dos trabalhos da dinâmica. Ou seja, seria o tempo que cada grupo teria para discutir e opinar sobre 
as alternativas para o desenvolvimento do município de Lavrinhas, tendo como objetivo captar o olhar da 
população, a fim de planejar a cidade para o futuro. 

Esses registros foram obtidos por meio dos formulários entregues, os quais possuíam quatro perguntas a 
serem respondidas por cada grupo, quais sejam: (1) O que você espera do turismo e do lazer de Lavrinhas 
no futuro? (2) Qual a sua expectativa com relação as áreas ambientais de Lavrinhas? (3) O que você espera 
do desenvolvimento comercial e industrial de Lavrinhas? (4) Quais regras deverão orientar as novas 
construções e os novos loteamentos em Lavrinhas? 

Passados os 30 minutos da dinâmica de percepção social, os grupos solicitaram que fosse reservado mais 
10 minutos para que pudessem concluir as anotações e apontamentos. 

Após os grupos concluírem as anotações, a engenheira Gimena Picolo encerrou a etapa de preenchimento 
das perguntas e iniciou a leitura das respostas. Neste momento o responsável de cada grupo realizou a leitura 
dos pontos e das opiniões registadas pelo grupo. 

 

 
FIGURA 49 – LEITURA DOS REGISTROS FEITOS PELO GRUPO 1 

FONTE: ACERVO DO AUTOR, 2022 

 
FIGURA 50 – LEITURA DOS REGISTROS FEITOS PELO GRUPO 2 

FONTE: ACERVO DO AUTOR, 2022 
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FIGURA 51 – LEITURA DOS REGISTROS FEITOS PELO GRUPO 3 

FONTE: ACERVO DO AUTOR, 2022 

 
FIGURA 52 – LEITURA DOS REGISTROS FEITOS PELO GRUPO 4 

FONTE: ACERVO DO AUTOR, 2022 

 

Após a leitura feita por cada representante de seu grupo, formou-se um ambiente de discussão proativo entre 
as pessoas presentes na oficina, o que evidenciou as oportunidades e as forças para o desenvolvimento 
urbano de Lavrinhas. 

Para concluir a apresentação, a engenheira Gimena Picolo agradeceu a presença de todos, a participação 
ativa na dinâmica e reforçou aos participantes da oficina a importância do processo democrático e de controle 
social que os participantes da oficina comunitária proporcionaram. Lembrou que tudo o que foi elaborado até 
o momento, inclusive os resultados e registros da Oficina 2 estariam disponíveis no site da prefeitura municipal 
de Lavrinhas.  

Com a palavra, o prefeito municipal José Benedito da Silva agradeceu a participação de todos e enfatizou a 
importância da presença da população para a realização da oficina. Concluiu que as ideias entre os grupos 
foram semelhantes pois mostra que todos estão pensando no bem comum para a cidade. Em seguida 
convidou as pessoas ali presentes a retornarem para os próximos eventos e reforçou que os presentes 
convidem mais pessoas para agregar com mais ideias e opiniões. 

Retornando com a palavra, a engenheira Gimena Picolo apresentou a agenda prévia para o próximo evento 
relacionado a elaboração do Plano Diretor.  

Encerrando as atividades às 21h e 35 minutos., a equipe da empresa Vallenge recolheu todo o material, para 
posteriormente serem catalogados a fim de se proceder com a conclusão do prognóstico participativo, 
gerando o presente documento. 
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FIGURA 53 – ENCERRAMENTO DA OFICINA 2 

FONTE: ACERVO DO AUTOR, 2022 

 

A. Transmissão no Facebook 

Conforme apontado anteriormente, a Oficina 2 “A cidade que queremos” foi transmitida ao vivo por meio da 
página Oficial do Facebook da Prefeitura Municipal de Lavrinhas, permitindo a participação de uma maior 
quantidade de pessoas. 

Foi registrado um total de 978 pessoas alcançadas pela transmissão ao vivo. As pessoas participaram 
assistindo a oficina e enviando apontamentos nos comentários da rede social e 37 reações.  

As figuras abaixo demostram os relatórios gerados pela ferramenta do próprio aplicativo do Facebook, 
comprovando a participação dos internautas. 

 

 
FIGURA 54 – RELATÓRIO DE PARTICIPAÇÃO DA TRANSMISSÃO AO VIVO DO FACEBOOK DA 

PREFEITURA MUNICIPAL - VISTA 01 

FONTE: ACERVO DO AUTOR, 2022 
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FIGURA 55 – RELATÓRIO DE PARTICIPAÇÃO DA TRANSMISSÃO AO 

VIVO DO FACEBOOK DA PREFEITURA MUNICIPAL - VISTA 02 

FONTE: ACERVO DO AUTOR, 2022 

 

 RESULTADOS 
Na presente subseção serão apresentados os resultados obtidos a partir da opinião dos munícipes que 
participaram da Oficina de Leitura Participativa 2. 

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 4 do presente relatório. 

Conforme apresentado na seção anterior, os registros foram resultado das quatro perguntas: (1) O que você 
espera do turismo e do lazer de Lavrinhas no futuro? (2) Qual a sua expectativa com relação as áreas 
ambientais de Lavrinhas? (3) O que você espera do desenvolvimento comercial e industrial de Lavrinhas? (4) 
Quais regras deverão orientar as novas construções e os novos loteamentos em Lavrinhas? 

Os resultados conclusivos de cada pergunta serão apresentados a seguir. 

 

3.2.1 O que você espera do turismo e do lazer de Lavrinhas no futuro? 

A primeira pergunta do prognóstico-participativo foi “O que você espera do turismo e do lazer de Lavrinhas no 
futuro?”. Os resultados da pergunta, considerando a reposta de todos os grupos e munícipes participantes da 
oficina estão representados na figura a seguir. 
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FIGURA 56 – RESULTADOS DA PERGUNTA 1  
FONTE: ACERVO DO AUTOR, 2022 

 

Ao observar os resultados apontados pelos participantes da Oficina 2 “A Cidade que Queremos”, quando 
questionados sobre o turismo e lazer do município de Lavrinhas no futuro, conclui-se que ação mais proposta 
pelos participantes foi “promover festas e atrativos culturais e religiosas diurnos e noturnos”. Dentro desse 
tema, foram ressaltados a importância dos turistas que visitam a cidade terem atividades turísticas não apenas 
provenientes dos balneários, mas também de outras atividades que o município pode oferecer.  

A segunda ação mais citada pelos participantes da oficina foi “promover melhoria para infraestrutura turística”, 
com o aumento de hospedagens e restaurantes, bem como a regulamentação de leis especificas que tragam 
maior regramento e apoio aos turistas. 

Como terceira e quarta ação proposta destaca-se “incentivar a formação e contratação de profissionais de 
atendimento turístico” e “incentivar a instalação de empreendimentos turísticos”. Essas ações vêm de forma 
complementar as anteriormente citadas, visando a profissionalização do turismo no município e o apoio a 
novos empreendedores. 

As demais opiniões, mas não menos importantes, foram igualmente mencionadas entre os grupos, sendo 
elas: promover preservação e conservação das áreas ambientais, promover infraestrutura pública de incentivo 
financeiro, promover programas de educação ambiental, criar ações que incentivem a permanência do turista 
na cidade, promover o turismo ecológico, criar parcerias com cidades vizinhas para consolidar o turismo e 
incentivar produção e comércio de produtos e serviços locais. 
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3.2.2 Qual a sua expectativa com relação as áreas ambientais de Lavrinhas? 

A Figura a seguir apresenta os resultados obtidos por meio da Pergunta 2, “Qual a sua expectativa com 
relação as áreas ambientais de Lavrinhas?”, considerando a reposta de todos os grupos e munícipes 
participantes da oficina. 

 

 

FIGURA 57 – RESULTADOS DA PERGUNTA 2  
FONTE: ACERVO DO AUTOR, 2022 

 

Ao observar os resultados apontados pelos participantes da Oficina 2 “A Cidade que Queremos”, quando 
questionados sobre “Qual a sua expectativa com relação as áreas ambientais no município de Lavrinhas?”, 
conclui-se que as ações mais propostas foram: “promover a melhoria dos serviços de saneamento básico” e 
“promover fiscalização ambiental”. Isso reflete claramente a preocupação da população com a vocação 
turística do município, voltada aos balneários e rios de águas naturais, os quais estão sendo poluídos devido 
ao lançamento de efluente devido as ocupações irregulares nas margens e leitos dos cursos d´água. 

A terceira ação proposta mais citada pelos participantes da oficina foi “promover programas de educação 
ambiental”. Nesse sentido foram destacados a necessidade de conscientização da população quanto a 
importancia de se preservar os recursos naturais existentes no município visando a qualidade de vida da 
população e a continuidade do turismo. 

A terceira ação mais citada foi promover melhoria dos serviços de abastecimento de água, onde foram 
mencionados dentro desse tema o incentivo para a recuperação de nascentes e áreas de APP, bem como a 
construção de uma barragem no município. 

A quarta ação mais proposta pelos munícipes foi “definir legislação/regramento voltados a preservação do 
meio ambiente”, ou seja, trazer apoio a prefeitura na fiscalização e análise de novos projetos e ocupações no 
município. 
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Por fim, as ultimas colocações se basearam em criar programas de coleta seletiva, promover a criação de 
parques voltados para a cultura de preservação e promover parceria junto aos órgãos fiscalizadores 
(CETESB, DAEE, etc). 

Todas essas ações têm como objetivo preservar o maior bem do município, o patrimônio natural.  

 

3.2.3 O que você espera do desenvolvimento comercial e industrial de Lavrinhas? 

A terceira pergunta foi “O que você espera do desenvolvimento comercial e industrial de Lavrinhas?”. Os 
resultados da pergunta, considerando a reposta de todos os grupos e munícipes participantes da oficina estão 
representados na figura a seguir. 

 

 

FIGURA 58 – RESULTADOS DA PERGUNTA 3 
FONTE: ACERVO DO AUTOR,2022 

 

Ao observar os resultados apontados pelos participantes da Oficina 2 “A Cidade que Queremos”, quando 
questionados sobre “O que você espera do desenvolvimento comercial e industrial de Lavrinhas?”, conclui-se 
que foram citadas duas ações principais: “incentivar e regulamentar a produção e comércio de produtos e 
serviços locais e agroindustriais” e “incentivar a instalação de novos empreendimentos”. 

Nota-se uma preocupação por parte dos munícipes quanto a importância da instalação de novos 
empreendimentos desde que isso ocorra de forma organizada e regrada, evitando, portanto, o risco da 
ocorrência de impactos ambientais e de vizinhança, trazendo consequências aos moradores e aos turistas 
que visitam a cidade. 
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Em seguida, foram mencionados priorizar atividades voltadas ao comercio e turismo, promover incentivo fiscal 
para instalação de novos empreendimentos, incentivar a formação e contratação de profissionais qualificados 
e promover criação de cooperativa de reciclagem. 

Todos esses fatores se mostram essenciais para que o municio de Lavrinhas se desenvolva economicamente 
sem perder sua vocação turística. 

 

3.2.4 Quais regras deverão orientar as novas construções e os novos loteamentos em Lavrinhas? 

Na leitura comunitária, visando obter propostas e ações para o município de Lavrinhas, foi realizada a seguinte 
pergunta aos participantes: Quais regras deverão orientar as novas construções e os novos loteamentos em 
Lavrinhas? O resultado da opinião dos munícipes está representado na Figura a seguir. 

 

 

FIGURA 59 – RESULTADOS DA PERGUNTA 3 
FONTE: ACERVO DO AUTOR,2022 

 

Com base na Figura acima observa-se que as ações que se destacaram foram “regulamentar lei de 
condomínios de lotes”, “definir legislação/regramento para implantação dos novos loteamentos” e “definir 
legislação/regramento voltados a mobilidade urbana”. 

Todas essas questões foram identificadas como deficitárias na Oficina 1 e, portanto, deverão ser tratadas de 
forma objetiva por meio de diretrizes na lei do Plano Diretor. 

As demais opiniões foram apresentadas de forma igualitária, sendo elas: definir critérios para as zonas 
urbanas, rurais e demais áreas especiais, promover legislação de incentivo para a instalação de 
empreendimentos turísticos, promover melhorias voltadas para Infraestrutura de segurança, promover 
regularização de áreas voltadas ao turismo e lazer, criar coeficientes e parâmetros de uso e ocupação do solo 
e promover infraestrutura pública fiscalização. 
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3.2.5 Conclusão 

Ao observar os resultados obtidos na Oficina 2, notamos uma grande semelhança entre as opiniões dos 
participantes, o que nos possibilita concluir que a Lei do Plano Diretor deverá estabelecer as normativas para 
o desenvolvimento econômico, gestão/infraestrutura pública, habitação, meio ambiente e paisagem urbana, 
sistema viário e mobilidade urbana, patrimônio cultural e imóveis públicos.  

Dentro desses temas, deverão ser tratados de forma especial: 

(1) recursos hídricos; 

(2) turismo; 

(3) zoneamento; 

(4) macrozoneamento; 

(5) parâmetros urbanísticos; e 

(6) mobilidade urbana. 

 

Esses temas nortearão os eixos estratégicos a serem abordados no projeto de lei do Plano Diretor, para os 
quais serão especificados objetivos e diretrizes voltados ao desenvolvimento do município de Lavrinhas. 
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4. ANEXOS 
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 REUNIÃO COM A COMISSÃO GESTORA 25/01/2022 
 

4.1.1 Demarcação inicial das zonas no mapa do municipio 
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4.1.2 Ata de Reunião 
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4.1.3 Lista de presença da reunião  
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 REUNIÃO DE CAPACITAÇÃO DA COMISSÃO GESTORA 24/02/2022 
 

4.2.1 Demarcação das zonas no mapa do municipio discutidas com a comissão gestora 
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4.2.2 Ata de Reunião 
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4.2.3 Apresentação  
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4.2.4 Lista de presença da reunião  
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 REUNIÃO DE CONSOLIDAÇÃO 02/03/2022 
 

4.3.1 Demarcação das zonas no mapa do municipio  
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4.3.2 Ata de Reunião 
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 MATERIAL DE MOBILIZAÇÃO SOCIAL 
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 OFICINA DE LEITURA PARTICIPATIVA 2 
 

4.5.1 Ata da Oficina de Leitura Participativa 2 
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4.5.2 Apresentação da Oficina e Leitura Participativa 2 
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4.5.3 Contribuição dos participantes da Oficina de Leitura Participativa 2 

 

GRUPO 1 
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GRUPO 2 
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GRUPO 3 
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GRUPO 4 
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4.5.4 Lista de presença da Oficina de Leitura Participativa 2 
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