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CONTEXTUALIZAÇÃO 

O planejamento urbano no Brasil passou por uma mudança importante a partir da 

promulgação do Estatuto da Cidade, Lei Federal 10.257/2001 que regulamentou os dois 

artigos da Constituição Federal que tratam da política urbana (artigos 182 e 183). Essa lei 

representou, na realidade, a consolidação de conquistas reivindicadas há mais de três 

décadas por diversos setores da sociedade, notadamente os movimentos sociais. Além disso, 

elege o Plano Diretor como o principal instrumento de planejamento urbano, sendo obrigatório 

para municípios com população acima de 20.000 habitantes, municípios componentes de 

regiões metropolitanas e de áreas turísticas. 

O processo de revisão do Plano Diretor do município de Sobral – CE tem como pressuposto 

a participação da população e da sociedade como um todo, em seus diversos segmentos da 

comunidade e diferentes localidades possíveis de participação pública.  

A participação da sociedade é requisito obrigatório para a elaboração dos planos diretores e 

deve acontecer por meio de processos deliberativos que acompanham o desenvolvimento do 

Plano em todas as suas etapas, bem como sua aprovação e acompanhamento de sua 

implantação. O processo participativo é entendido, então, como ferramenta essencial para 

que haja a discussão e a exposição explícita de informações para todos os habitantes da 

cidade, dos distritos e localidades, havendo assim transparência na elaboração do plano em 

busca de contribuir para futuros acordos relacionados à organização territorial.  

Entende-se que o processo de revisão do Plano Diretor é um processo de continuidade do 

passado, e não que nasce pronto para ser implementado. As alterações ou propostas, 

resultam da interação e compreensão das novas necessidades da sociedade, que 

representadas por moradores, articuladores e conselhos de diversas temáticas, contribuem 

diretamente ao sugerirem propostas e avaliarem as estruturas de implementação e controle 

do planejamento. 

Fundamentada por essas diretrizes, a Revisão do Plano Diretor de Sobral (PDS) está inserida 

no escopo de atualização da política urbana municipal, segundo a Constituição Federal de 

1988 e o Estatuto da Cidade de 2001. As duas primeiras etapas desta Revisão (Plano 

Executivo de Trabalho; Relatório de Caracterização e Diagnóstico) foram desenvolvidas de 

janeiro a março de 2020. Nesse período, foram realizados eventos presenciais de 

participação social, como: fórum de lançamento da revisão do plano diretor, oficinas de leitura 

comunitária - que aconteceram em todos os bairros e distritos do município -, reuniões 
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setoriais e audiência pública. 

Entretanto, em decorrência da pandemia do COVID-19, esse processo foi interrompido, 

levando em consideração as novas medidas sanitárias de distanciamento e isolamento social 

que visam reduzir a disseminação da doença. Durante a paralisação das atividades 

presenciais, os técnicos que estavam à frente da Revisão do Plano Diretor de Sobral 

receberam capacitações técnicas - de forma remota (on-line) - relacionadas à correta 

utilização dos Instrumentos Urbanos que estão presentes no Estatuto da Cidade, além de 

avançarem nas discussões e aprofundamento acerca do que já havia sido levantado nos 

eventos presenciais e participativos. 

Em agosto de 2021, em um contexto de retomada das atividades, planejou-se os próximos 

passos relacionados aos processos participativos que culminou em dois eventos, com 

objetivo de alinhar e informar qual a situação atual da Revisão do Plano Diretor, como serão 

as atividades de retorno daqui em diante e como todos podem participar, a saber: uma reunião 

Institucional de Alinhamento para os técnicos da Prefeitura e um Webinar transmitido pela 

plataforma YouTube com livre acesso, possibilitando a participação de qualquer pessoa. 

Para além disso, com a intenção de garantir mais transparência e interação com os habitantes 

de Sobral, durante o processo de planejamento de retorno da revisão do Plano Diretor, houve 

a necessidade de tornar o site - posteriormente criado - mais convidativo, de fácil interação e 

com linguagem acessível. Além da exibição dos próximos passos e exposição de fotos dos 

eventos que já ocorreram, há cartilhas educativas e produtos já aprovados em audiência 

pública disponíveis para download. Pode-se encontrar, também, informações sobre os 

eventos futuros. O endereço eletrônico www.revisaopdsobral.com.br serve como canal de 

troca entre a SEUMA, a equipe consultora e a população da cidade e distritos. 

Devido ao avanço no controle da pandemia provocada pelo novo coronavírus, foi possível 

planejar uma metodologia participativa de acompanhamento baseada na abertura de espaços 

de diálogo - de forma presencial e virtual - para dar prosseguimento à discussão das 

propostas nas demais fases de avaliação e implementação do Plano Diretor. É importante 

pontuar que todos os eventos que acontecerão de forma presencial, atenderão de forma 

responsável todas às ordens do Decreto vigente em relação a quantidade de pessoas 

possíveis de participar. 

Atualmente, estamos na terceira etapa do processo de Revisão do Plano Diretor de Sobral 

(PDS) que objetiva elaborar um Plano de Ação, com diretrizes e propostas para o 
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desenvolvimento urbano da Cidade, articulado com os diversos segmentos relacionados à 

gestão urbana municipal. Considerando o cenário atual, que determina a realização de 

eventos e/ou encontros com um número restrito de pessoas, optou-se por elaborar uma 

Versão Preliminar do Plano de Ação e, em seguida, apresentá-la aos diversos atores sociais 

por meio de reuniões setoriais (presenciais ou virtuais) pulverizando a participação a fim de 

evitar aglomeração, possibilitando a presença de todos que desejam participar em dias 

específicos para cada setor. 

Em seguida, após o momento de exposição da Versão Preliminar do Plano de Ação e 

recebimento de contribuições, a Versão Consolidada será desenvolvida e poderá ser validada 

em Audiências Públicas que acontecerão de forma virtual ou presencial (será decidido de 

acordo com a situação vigente relacionada às medidas de controle ao COVID-19). Essas 

atividades possibilitam a continuidade do processo de revisão do Plano Diretor de forma 

segura à saúde dos participantes sem desconsiderar ou minimizar a importância da 

participação e contribuição popular efetiva.  
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INTRODUÇÃO 

O presente documento - Relatório do Processo Participativo - objetiva expor todas as etapas 

e resultados do processo de participação da sociedade civil, instituições e setor privado em 

torno da revisão do Plano Diretor de Sobral - PDS. O processo participativo no planejamento 

urbano é um pressuposto obrigatório do Estatuto da Cidade (Lei nº 10.257/2001) que visa, 

dentre outras coisas, a garantia da elaboração de um Plano Diretor que atenda às reais 

necessidades e expectativas da população. 

O Relatório está dividido em Seções, conforme descrito no Cronograma da Revisão do Plano 

Diretor, e apresenta os Processos Participativos que aconteceram em cada etapa, como: 

registros fotográficos, listas de presença, formulários, artes de divulgação de eventos bem 

como a explicação de cada estratégia e como cada uma foi utilizada. A divisão do documento 

acontece da seguinte maneira, a saber: 

● Etapa 01: Plano Executivo de Trabalho; 

● Etapa 02: Caracterização e Diagnóstico;  

● Etapa 03: Plano de Ação; e 

● Etapa 04: Minutas de Lei (Atual), com consultas publica on line no site do PDS. 

Com base em todos esses registros, é possível verificar a popularização do plano e sua 

extensão territorial que perpassa os limites da sede municipal e, com o propósito de uma 

escuta atenta, abarca diversas localidades incluindo-as na Revisão do Plano Diretor. 
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Etapa 1: Plano Executivo de Trabalho  
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1 INTRODUÇÃO 

De acordo com o Estatuto da Cidade - Lei nº 10.257 - todo plano diretor deve ser 

participativo. Portanto, no processo da revisão do Plano Diretor de Sobral foram planejadas 

e realizadas diversas atividades com o objetivo de incentivar a participação popular. A 

primeira etapa da revisão do Plano Diretor consistiu-se na elaboração de um Plano 

Executivo de Trabalho, que aconteceu por meio de uma série de atividades, visando o 

levantamento de dados, exposição dos objetivos do processo, elaboração de cronograma 

de atividades, entre outras ações que precederam o lançamento oficial da revisão do PDS 

para seus habitantes. Essas atividades encontram-se detalhadas no presente relatório. 

A primeira etapa de trabalho ocorreu entre os dias 22 de novembro e 04 de dezembro de 

2019. Suas atividades foram realizadas e organizadas em parceria com a Prefeitura de 

Sobral, a Secretaria do Urbanismo e Meio Ambiente de Sobral (SEUMA) e a empresa 

GreenBrazil Arquitetura e Engenharia LTDA-EPP. É importante destacar que todas as 

ações foram submetidas à avaliação e aprovação da Prefeitura de Sobral e da SEUMA. 

Segue abaixo a tabela de divisão das atribuições: 

Tabela 1 – Divisão de atribuições 

 Prefeitura de Sobral SEUMA GreenBrazil 

Definição do local do 
evento 

x x  

Elaboração de 
convites, cartazes, site 
preliminar, material de 

comunicação 

  
 
 

 
 
x 

Divulgação e 
mobilização da 
sociedade civil 

 
x 

 
x 

 
x 

Definição da pauta dos 
eventos 

x x x 

Sistematização das 
observações 
levantadas durante os 
eventos públicos e 
relatórios dos eventos 

   
 
x 
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2  EVENTOS E ATIVIDADES: ETAPA 01 - Novembro de 2019 

2.1 Reunião 01: Alinhamento de Equipes 

A primeira reunião ocorreu no dia 21/11/2019, ela teve como objetivo apresentar a equipe 

técnica da Prefeitura à equipe da empresa GreenBrazil e alinhar expectativas em relação 

aos trabalhos do processo de revisão do Plano Diretor. Além disso, houve o fornecimento 

por parte da SEUMA de informações e da base de dados já produzida anteriormente pela 

Equipe Técnica Municipal (ETM). Estavam presentes nessa reunião representantes da 

SEUMA, da Prefeitura Municipal de Sobral (PMS) e da empresa GreenBrazil. 

Segue abaixo a lista de presença (Figura 1) e o registro fotográfico da reunião (Figura 2). 

Figura 01 – Lista de Presença 

 

Figura 02 – Registro da Reunião 
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2.2 Reunião 02: Alinhamento de Equipes 

A segunda reunião ocorreu no dia 22/11/2019 e foi complementar à primeira. Nela definiu-

se o cronograma de eventos e entregas dos produtos. A secretária da SEUMA, Marília 

Gouveia, explanou sobre os objetivos da revisão do Plano. Nesta reunião estavam 

presentes representantes da SEUMA e da empresa GreenBrazil, a coordenadora geral do 

Programa de Desenvolvimento Socioambiental de Sobral - Prodesol, Vânia Araripe, e a 

coordenadora de Monitoramento e Controle do Prodesol, Fernanda Fernandes.  

Segue abaixo a lista de presença (Figura 3) e o registro fotográfico da reunião (Figura 4). 

Figura 03 – Lista de Presença 

 

Figura 04 – Registro da Reunião 
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2.3 Pesquisa para definição de temas de interesse para a oficina de Capacitação de 

Técnicos da ETM 

É indiscutível a importância de um corpo técnico municipal capacitado, tanto para 

elaboração como para implementação do Plano Diretor. Desta forma, foi realizada uma 

capacitação de técnicos de várias secretarias municipais, sobre as temáticas a serem 

abordadas no processo de revisão do PDS. 

As secretarias, essenciais para viabilizar uma participação social efetiva no processo de 

elaboração do plano, tiveram alinhamento e nivelamento do conhecimento técnico para 

que juntos, todos pudessem ter um mesmo ponto de partida, integrando o desenvolvimento 

do plano. Com o intuito de investigar a preferência das temáticas a serem abordadas nessa 

Oficina de Capacitação, foi elaborado e enviado um formulário on-line de pesquisa (Figura 

5), com apoio da equipe da SEUMA. Essa pesquisa foi aplicada entre os dias 22/11/19 a 

02/12/19; nela, os participantes individualmente definiram a ordem de preferência entre 8 

temas previamente sugeridos, a serem abordados presencialmente por consultores 

especializados na Etapa 2 da Revisão do Plano Diretor.  

Um total de 23 profissionais da prefeitura preencheram e enviaram suas escolhas e 

sugestões neste formulário, que posteriormente pode ser utilizado como base para a 

elaboração das oficinas a serem realizadas em fevereiro/2020. Dois temas foram 

priorizados pelos participantes: “PPP Parcerias Público – Privada” e “Meio-Ambiente”. 

Além desses, dada a sua relevância para o município, também será abordada a temática 

“ZEIS – Zonas Especiais de Interesse Social”. A figura 6 ilustra o resultado da pesquisa. 
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Figura 05 – Modelo Pesquisa Aplicada 
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Figura 06 – Resultados da Pesquisa Oficina ETM 
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3 EVENTOS E ATIVIDADES: ETAPA 01 - Dezembro de 2019 

3.1 Aprovação da Logomarca da Revisão do Plano Diretor 

A logomarca desenvolvida pela empresa consultora GreenBrazil foi desenvolvida e 

selecionada em conjunto com a Prefeitura Municipal de Sobral. Seis opções foram 

elaboradas e a escolhida irá identificar todos os trabalhos, eventos, documentos e 

postagens on-line que serão realizadas até a entrega final da revisão. A figura 7 mostra a 

logomarca aprovada e a sua aplicação nas camisetas que foram desenvolvidas para a 

equipe técnica. 

Figura 07 – Aplicação da Logomarca em Camiseta Desenvolvida para a Equipe de Trabalho do PDS 
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3.2 Reunião 03: Apresentação ao CMPD 

A reunião 03 ocorreu com o Conselho Municipal do Plano Diretor - CMPD, no dia 

04/12/2019. Seu objetivo foi apresentar aos conselheiros o início dos trabalhos da revisão 

do PDS, bem como explicar a metodologia, o cronograma e os produtos a serem 

entregues. Foi destacado o papel do CMPD como principal instituição de acompanhamento 

e implementação da execução do Plano, visto que o CMPD é composto por representantes 

de secretarias, movimentos sociais e outras instituições da sociedade civil, tendo sido 

criado para deliberar a respeito da política urbana do município, entre outras atribuições 

descritas na Lei n° 974 de 04 de novembro de 2009. Esta reunião contou com a presença 

de representantes da ETM, da empresa GreenBrazil, de técnicos da Prefeitura Municipal 

de Sobral e do CMPD. A figura 8 apresenta a lista de presença da reunião e as figuras 9 e 

10 mostram os seus registros fotográficos. 

Figura 08 – Lista de Presença, página 1 

 

 

 

 

 



  

 

 

29 
 

Rua. Canuto de Aguiar 1401 B –  Meireles – Fortaleza – Ceará – Brasil – Cep. 60160-120     TEL/FAX: (85) 3456-5000 
CNPJ: 08.968.848/0001-10                 e-mail:  revisaopds@gmail.com 

 
 

Figura 09 – Lista de Presença, página 2 

Figura 10 – Registro do Evento Figura 11 – Registro do Evento 
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3.3 Reunião 04: Apresentação ao COMDEMA 

A reunião 04 aconteceu no dia 05/12/2019, com o intuito de apresentar o início dos 

trabalhos da Revisão do Plano Diretor e explicar os produtos a serem entregues, assim 

como a metodologia e o cronograma do processo para os representantes do Conselho 

Municipal de Defesa do Meio Ambiente - COMDEMA. 

A temática do meio ambiente é uma das principais pautas de interesse do Município de 

Sobral. Nesse contexto, foi destacada nessa reunião a importância do COMDEMA na 

elaboração do plano. O conselho contém representantes do poder público e da sociedade 

civil, sendo um dos canais de participação focado na questão ambiental. 

Estiveram nesta reunião representantes da empresa GreenBrazil, da SEUMA, da AMA, do 

Prodesol, de Universidades e do COMDEMA. A figura 11 mostra a lista de presença e as 

figuras 12 e 13, os registros fotográficos da reunião. 

Figura 12 – Lista de Presença 

 

Figura 13 – Registro da Reunião  Figura 14 – Registro da Reunião
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3.4 Reunião 05: Apresentação das estratégias de comunicação 

A reunião 05 ocorreu no dia 05/12/2019 para a apresentação da metodologia do Plano de 

Comunicação da revisão do PDS ao coordenador de comunicação da prefeitura, Marcos 

Mesquita. Foram realizados os ajustes necessários a respeito da quantidade de material 

de comunicação, definidas priorizações estratégicas, selecionados veículos de 

comunicação a serem trabalhados e solicitado um mailing de pessoas da imprensa a ser 

repassado pelo Coordenador para a ETM. Deliberou-se que o coordenador de 

comunicação da prefeitura será responsável pela validação das ações de comunicação e 

da sua implementação junto à empresa contratada (GreenBrazil). Estiveram presentes 

nesta reunião representantes da SEUMA, da Prefeitura Municipal, da GreenBrazil e o 

coordenador de Comunicação da Prefeitura. A figura 14 apresenta a lista de presença e a 

figura 15 mostra um registro fotográfico desta reunião. 

Figura 15 – Lista de Presença 

 

Figura 16 – Registro da Reunião 
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3.5 Reunião 06: SEUMA 

A reunião 06  ocorreu no dia 05/12/2021 e teve como pauta a capacitação inicial sobre a 

metodologia da Revisão do PDS e definição de metas para a Etapa 1, como a aprovação 

da identidade visual do plano, Comunicação, Mobilização Social e a divisão de trabalho 

em geral. Esta reunião contou com a participação de representantes da empresa 

GreenBrazil, da SEUMA e da Prefeitura Municipal de Sobral. A figura 16 mostra a lista de 

presença, a figura 17 apresenta um registro fotográfico e a figura 18 contém a ata  desta 

reunião. 

Figura 17 – Lista de Presença 

 

Figura 18 – Registro da Reunião 
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Figura 19 – Ata da Reunião 

 

3.6 Reunião 07: Apresentação ao Conselho Municipal de Saúde. 

Decorrida no dia 17/12/2019, a reunião 07 teve como objetivo apresentar ao Conselho 

Municipal de Saúde o início dos trabalhos da Revisão do Plano Diretor de forma sucinta. 

As pessoas que compõem o Conselho Municipal De Saúde foram convidadas a participar 

como multiplicadores das informações do PDS, já que representam importantes agentes 

na articulação e no contato direto com a população dos bairros e distritos. A figura 19 

apresenta um registro fotográfico desta reunião. 

Figura 20 – Registro da Reunião 



  

 

 

34 
 

Rua. Canuto de Aguiar 1401 B –  Meireles – Fortaleza – Ceará – Brasil – Cep. 60160-120     TEL/FAX: (85) 3456-5000 
CNPJ: 08.968.848/0001-10                 e-mail:  revisaopds@gmail.com 

 
 

3.7 Fórum de Lançamento da Revisão do Plano Diretor 

O Fórum de lançamento, ocorrido no dia 15/01/2020, foi realizado com vistas à 

apresentação da revisão do Plano Diretor, abordando a importância do Plano para o 

Município e explicitando os objetivos da sua atualização. Foram enfatizados as ações e  

esforços a serem adotados para construir um processo amplamente participativo, que 

busque abranger todo o território municipal. Também explanou-se acerca da metodologia 

de participação, com a apresentação do modelo das oficinas de leitura comunitária nos 

distritos e nos bairros da sede. A figura 20 mostra um registro fotográfico do evento. 

Figura 21 – Registro do fórum de lançamento da revisão do Plano Diretor 
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4  DIVULGAÇÃO E MOBILIZAÇÃO 

A seguir, são apresentadas algumas peças de divulgação e mobilização produzidas ao 

longo da ETAPA 1 do trabalho de Revisão do PDS. 

Figura 22 – Convite para reunião de apresentação da revisão do Plano Diretor 

 

Figura 23 – Cartaz de divulgação sobre a revisão do Plano Diretor 
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Figura 24 – Folder Convite Fórum de Lançamento 

 

 

Figura 25 – Convite Oficinas de Leitura Comunitária 
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Etapa 2: Caracterização e Diagnóstico  
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1 INTRODUÇÃO  

O processo participativo na revisão do Plano Diretor de Sobral teve como pressuposto 

incentivar e viabilizar o engajamento dos cidadãos no diagnóstico e planejamento do 

Município. Para isso, buscou-se a disponibilidade de diferentes ferramentas participativas, 

as quais contemplaram tanto a população com acesso a ambientes virtuais como também 

aqueles sem acesso a recursos tecnológicos. Para este último público, os canais utilizados 

como meios para propiciar a participação popular ativa se deram através de visitas in loco 

– realização das Oficinas de Leitura Comunitária – e da disposição de urnas em locais 

específicos como uma segunda opção para o recebimento de críticas, sugestões e 

demandas. 

De forma geral, a metodologia utilizada para viabilizar a participação da população de 

Sobral na revisão do Plano Diretor envolveu: a promoção de Oficinas de Leitura 

Comunitária em todos os distritos do município e de reuniões setoriais no distrito sede, 

além da realização da primeira audiência pública do PDS, na qual foram expostas à 

população as etapas, objetivos e diagnóstico preliminar do plano. Posto isso, este 

documento tem como finalidade apresentar as etapas e resultados do processo 

participativo na revisão do Plano Diretor de Sobral. 
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2 REUNIÕES TÉCNICAS 

No processo de revisão do Plano Diretor de Sobral - PDS, as reuniões envolvendo o corpo 

técnico municipal foram fundamentais para o entendimento e socialização da realidade do 

município em seus diferentes aspectos. Os encontros realizados contribuíram para a 

construção dos diagnósticos preliminar e consolidado, bem como para a elaboração das 

diretrizes que servirão de base para o planejamento urbano do município nos próximos 10 

anos. 

As reuniões técnicas envolvendo a revisão do Plano Diretor de Sobral abordaram não 

apenas questões em torno do diagnóstico do município como também propiciaram a 

análise e discussão da metodologia a ser utilizada. Também auxiliaram na efetiva 

capacitação técnica para a realização das Oficinas de Leitura Comunitária, dentre outras 

questões importantes no processo de revisão do Plano. 

No mês de janeiro de 2020 foram iniciadas as primeiras reuniões técnicas no auditório da 

Prefeitura Municipal de Sobral. A primeira reunião técnica ocorreu em 08/01/2020 com a 

presença de técnicos de diferentes setores da Prefeitura e profissionais da empresa 

contratada para auxiliar a Equipe Técnica Municipal no processo de revisão do Plano 

(Empresa GreenBrazil). O objetivo do encontro foi analisar a proposta metodológica a ser 

aplicada nas Oficinas de Leituras Comunitárias dos distritos de Sobral, a qual foi 

estruturada pela equipe social da empresa contratada. 

Figura 26 – Reunião técnica para capacitação 
das Oficinas de Leitura Comunitária  

Figura 27 – Reunião técnica para capacitação 
das Oficinas de Leitura Comunitária 
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A segunda reunião técnica promovida contou com a participação da equipe social da 

empresa contratada, bem como de outros profissionais desta e de técnicos da prefeitura 

de Sobral. Esse segundo encontro teve como finalidade propor uma reestruturação da 

metodologia adotada para a realização das Oficinas de Leitura Comunitária dos distritos, 

de modo a adequá-la para uma a obtenção de melhores resultados nos bairros da sede 

municipal. A necessidade da adequação da metodologia para o distrito Sede se justificou 

devido ao quantitativo total de bairros da cidade (35 bairros), o que poderia inviabilizar a 

realização das Oficinas em tempo hábil. 

Ainda no mês de janeiro, foi realizada a primeira reunião técnica em caráter temático para 

discutir a revisão do Código de Obras e Posturas de Sobral. A reunião foi conduzida por 

membros da equipe técnica municipal que apresentaram aos presentes algumas questões 

importantes da lei vigente, destacando, por conseguinte, os principais pontos da Lei a 

serem revisados. 

Figura 28 – Reunião Código de Obras e 
Posturas. 

Figura 29 – Reunião Código de Obras e 
Posturas. 
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3 FERRAMENTAS PARTICIPATIVAS 

A participação da sociedade civil nas discussões envolvendo o planejamento urbano é de 

fundamental importância para a apreensão e entendimento de diferentes aspectos do 

território municipal. O conhecimento da realidade que envolve o cotidiano da população dá 

subsídios à construção de um diagnóstico mais preciso, bem como para a elaboração das 

diretrizes que conduzirão o crescimento e desenvolvimento do município nos próximos 

anos. 

A atuação social na revisão do PDS demandou a disponibilidade de ferramentas 

participativas que funcionassem como um canal de acesso dos cidadãos às discussões 

envolvendo o processo de revisão do Plano, oferecendo os meios necessários para a 

divulgação de demandas e sugestões dos cidadãos a fim de contribuir para o planejamento 

da cidade. 

No período anterior à elaboração do diagnóstico preliminar do município, foram 

disponibilizadas à população algumas ferramentas participativas, a saber: o site oficial da 

revisão do Plano Diretor de Sobral; o site oficial da Prefeitura Municipal de Sobral e, para 

aqueles que não dispunham de acesso a plataformas digitais, foi efetuada a disposição de 

urnas em alguns distritos e bairros do distrito sede. Além disso, foram realizadas as 

Oficinas de Leitura Comunitária. 

Figura 30 – Página inicial do site oficial da Revisão do Plano Diretor de Sobral 
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4  OFICINAS DE LEITURA COMUNITÁRIA 

As Oficinas de Leitura Comunitária tratam de reuniões que foram realizadas em todos os 

distritos do município de Sobral tendo como objetivo principal ampliar a participação da 

população no processo de revisão do Plano Diretor com vistas à construção coletiva do 

diagnóstico municipal bem como o levantamento das potencialidades, fragilidades e 

demandas dos distritos acerca de aspectos sociais, econômicos, ambientais, culturais, 

dentre outros que envolvem a realidade atual do município. 

A logística para a realização das Oficinas de Leitura Comunitária se deu em dois formatos 

nos quais os bairros do distrito sede foram organizados em territórios e, nos demais 

distritos, foi possível proceder à realização de uma Oficina por distrito. As Oficinas de 

Leitura Comunitária nos distritos ocorreram no período compreendido entre 09/01/2020 a 

18/01/2020, com exceção da Oficina realizada no distrito de Rafael Arruda, decorrida em 

30/01/2020. 

A divulgação das datas e locais programados para a realização das Oficinas foi feita 

através das redes sociais e de articuladores locais, os quais foram responsáveis por 

mobilizar a população local a participar dos encontros e levarem suas demandas para 

serem apresentadas à equipe técnica municipal. A figura abaixo ilustra como estavam 

disponibilizados, no site oficial da revisão do Plano Diretor de Sobral, os registros de cada 

Oficina realizada. 

Figura 31 – Registros das Oficinas de Leitura Comunitária nos distritos de Sobral (exceto distrito 
sede) 
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Mapa 01 – Divisão dos territórios no Distrito Sede para a realização das Oficinas de Leitura Comunitária 

 

Como citado anteriormente, as Oficinas realizadas no Distrito Sede foram sistematizadas 

no formato de territórios tendo como intuito otimizar o tempo para a promoção das Oficinas. 

Visto que a cidade possui 35 bairros, esse fato poderia vir a comprometer os processos de 

revisão do Plano. O mapa acima apresenta a proposta dos territórios nos quais foram 

realizadas as Oficinas na cidade. 

Figura 32 – Divisão dos territórios no distrito Sede para a realização das Oficinas de Leitura 
Comunitária  
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4.1  METODOLOGIA 

Tendo em vista o objetivo de aproximar e incluir a população no processo de revisão do 

Plano Diretor, a metodologia adotada para as oficinas de leitura comunitária se norteou 

sob os seguintes princípios: 

● Adequação da linguagem e recursos utilizados para a apresentação dos conteúdos, 

considerando o nível de familiaridade do público com os temas e evitando termos 

demasiadamente técnicos; 

● Construção de espaços de debate com oportunidade aos participantes da 

comunidade se expressarem; 

● Participação da equipe formada por representantes da Prefeitura, consultores 

técnicos, sociais e multiplicadores de forma articulada, com facilitadores do 

processo de participação popular e atentos às técnicas de escuta ativa e mediação 

de grupos; 

● Coleta e registro sistematizado das contribuições dos moradores a respeito da 

leitura da realidade local; 

● Organização dos participantes das Oficinas em grupos temáticos, identificados por 

cores, com o intuito de organizar a etapa de discussões bem como otimizar a coleta 

de dados junto à comunidade. Cada grupo temático dispunha de perguntas 

voltadas ao conhecimento da realidade local às quais serviram de norte para as 

reflexões entre a comunidade local e a equipe técnica do PDS. 

A sistematização das Oficinas de Leitura Comunitária foi elaborada com o objetivo de 

promover uma interação qualitativa entre os participantes da comunidade e a equipe 

técnica responsável pela revisão do Plano. Cada Oficina teve duração média de 03 horas 

onde, neste intervalo de tempo, foram estipuladas algumas etapas necessárias à 

realização das Oficinas, a saber: 

ACOLHIMENTO E CREDENCIAMENTO 

Neste momento os participantes foram recepcionados pela equipe para realizar o 

credenciamento na Oficina com o preenchimento de uma lista de presença e fornecimento 

de dados pessoais. 

Para o acolhimento foi exibido no local da reunião um vídeo específico de cada distrito com 

o intuito de envolver os participantes na dinâmica da Oficina bem como fortalecer o 

sentimento de pertencimento dos moradores, sensibilizando para a importância de se 
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refletir sobre as demandas e potencialidades locais. 

ABERTURA 

A abertura das Oficinas foi estruturada a partir de uma fala inicial de técnicos da Prefeitura 

com a apresentação da equipe responsável pela condução das atividades seguida do 

esclarecimento do propósito e objetivos em torno da realização das reuniões.

Figura 33 – Credenciamento no distrito de 
Patriarca    

Figura 34 – Acolhimento e exibição do vídeo 
de abertura no Território H (distrito sede) 

 

 

 

 

 

 

DINÂMICA DE APRESENTAÇÃO 

Com o intuito de promover um aquecimento para os debates através do conhecimento do 

perfil dos participantes, foi proposta uma dinâmica simples de apresentação de todos os 

presentes onde os mesmos se identificavam e apontavam, com uma palavra, uma 

qualidade que pudesse definir a sua comunidade. Essa dinâmica foi conduzida pela equipe 

social da empresa contratada para auxiliar na revisão do Plano. 

É importante ressaltar que, para uma melhor gestão do tempo e efetividade da 

metodologia, essa etapa de identificação dos moradores só ocorreu nas Oficinas que 

tiveram, em média, até 30 participantes. Para este momento, foram utilizados como 

recursos uma caixa de som e um microfone. 

APRESENTAÇÃO DO PLANO DIRETOR 

A apresentação do processo de revisão do Plano Diretor de Sobral esteve a cargo da 

equipe técnica da empresa contratada, utilizando linguagem apropriada e auxílio de 

recursos visuais didáticos. As etapas que constituem o processo de revisão do Plano foram 

apresentadas aos participantes neste momento, para que estes pudessem compreender 
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de que maneira as Oficinas de Leitura Comunitária viriam a contribuir para o crescimento 

e desenvolvimento do município através das contribuições da comunidade.

Figura 35 – Apresentação do Plano Diretor na 
Oficina do distrito de Aracatiaçu    

Figura 36 – Apresentação do Plano Diretor na 
Oficina do distrito de Caracará 

 

APRESENTAÇÃO DAS DINÂMICAS E ORGANIZAÇÃO DOS GRUPOS 

Nesta etapa da metodologia aplicada nas Oficinas, os participantes foram convidados a se 

organizar em grupos temáticos, de acordo com seus interesses. Os grupos temáticos foram 

identificados por cores que permitiam uma associação com os temas propostos para as 

discussões. 

Quadro 01 – Divisão dos grupos por temas e suas respectivas cores 

GRUPO VERDE Meio Ambiente, áreas verdes e espaços de lazer 

GRUPO AZUL Serviços Públicos e Transportes 

GRUPO AMARELO Moradia e Trabalho 

Com cada grupo de trabalho definido e coordenado por um responsável técnico - auxiliado 

por um multiplicador local - é dado seguimento à próxima etapa da Oficina na qual se 

realizou, de forma conjunta, uma leitura espacial do distrito onde essa está sendo 

realizada. 

LEITURA DO MAPA LOCAL 

Para proceder à leitura espacial de forma conjunta, em cada grupo, foi disponibilizado um 

mapa do local de realização da Oficina (tamanho A0) onde os participantes puderam 

apontar aspectos importantes dos distritos, como por exemplo: eixos de expansão urbana; 
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localização de equipamentos públicos; localização de recursos hídricos; saneamento 

básico; identificação de logradouros; localização de casas do tipo “taipa”, dentre outros. 

As informações mapeadas junto aos moradores auxiliaram na composição do banco de 

dados geográficos do município bem como serviram de norte para a construção do Plano 

de Ações e Diretrizes que orientará o crescimento e desenvolvimento municipal nos 

próximos anos.

Figura 37 – Leitura do mapa local (distrito de 
Aprazível)  

Figura 38 – Leitura do mapa local (distrito de 

Patriarca) 

 

PERGUNTAS NORTEADORAS 

A etapa seguinte à leitura espacial foi constituída por perguntas norteadoras com o objetivo 

de auxiliar na composição do diagnóstico dos distritos. Cada grupo recebeu perguntas 

norteadoras específicas do tema escolhido, as quais foram indagadas pelo coordenador 

aos participantes, sendo as respostas registradas para a apresentação final e elaboração 

do diagnóstico distrital. As perguntas norteadoras foram elaboradas pela equipe técnica 

municipal e empresa contratada considerando as informações mais importantes a serem 

coletadas junto à população dos distritos para complementar o Diagnóstico e 

Caracterização do Plano Diretor. As perguntas norteadoras respectivas de cada grupo 

temático podem ser conferidas no quadro a seguir. 
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Quadro 02 – Perguntas norteadoras 

 

COMO É A CIDADE QUE QUEREMOS AMANHÃ? 

Na sequência à etapa das perguntas norteadoras, os membros locais dos grupos 

organizados foram convidados a apresentar propostas de melhorias para os distritos, com 

base em uma visão de futuro de Sobral, a partir da indagação “como é a cidade que 

queremos amanhã?”. 

Foi sugerido aos participantes que as propostas fossem estruturadas sob duas 

perspectivas que apontassem como a Prefeitura poderia atuar na solução ou mitigação de 

problemas nos distritos e qual seria o papel da comunidade nesse sentido. 

CONCLUSÃO 

O encerramento das Oficinas contou com a apresentação das respostas dos participantes 

de cada grupo a todos os presentes. Primeiramente foram apresentadas as respostas 

referentes às perguntas norteadoras e, ao final, as sugestões de melhorias para os distritos 

quanto ao tema de cada grupo. De forma geral, ao final das apresentações, as Oficinas 

foram encerradas com uma fala de agradecimento dos técnicos responsáveis, sendo 

seguida de um intervalo para confraternização com a comunidade através de um momento 

para o coffee break.
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Figura 39 – Apresentação das respostas dos 
participantes na Oficina do distrito de Patos

   

Figura 40 – Apresentação das respostas dos 
participantes na Oficina do distrito de Jordão
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4.2. RELATÓRIOS DAS OFICINAS DE LEITURA COMUNITÁRIA – DISTRITOS 

4.2.1 Bilheira 

DISTRITO: Bilheira PARTICIPANTES: 40 

DATA: 09/01/2020 HORA: 17:00hs 

LOCAL: Escola Marcos Ferreira Portela 

 

POVOADOS E LOCALIDADES: São João, Mapacá, Lagoa da Cruz, Boa Esperança, 

Fazenda Barro Vermelho, Fazenda Chumbada, Bois, Fazenda Estiva, Fazenda do 

Algodão, Fazenda Campo Grande, fazenda Puba, Olho D’água do Pajé, Fazenda R. 

Lopes, Fazenda Chumbada, Estivas, Fazenda Bilheira. 

 

FICHA TÉCNICA - OFICINA DE LEITURA COMUNITÁRIA 

BILHEIRA 

ACESSOS: O principal acesso à sede 
distrital é pela CE-362. 

 

POPULAÇÃO: 1.668 
habitantes 

ÁREA: 15.151,13 ha 
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MAPA DA SEDE DISTRITAL:

 

 

PRINCIPAL ECONOMIA: Agricultura e comércio local. 

 

FUNDAÇÃO E PRINCÍPIO DA OCUPAÇÃO: 

O distrito foi criado em 10 de maio de 2006. Antes, ele pertencia ao distrito de Taperuaba. 

A Capela de Nossa Senhora do Livramento foi fundada no século XIX, cujos festejos 

acontecem no mês de agosto. A ocupação local é bastante remota, comprovada através 

das diversas inscrições rupestres existentes na região; estes registros apontam que grupos 

indígenas estiveram nos distritos há mais de 12.000 anos AP (Antes do Presente). 

 

DESENHO URBANO E USO DO SOLO: 

O desenho urbano foi consolidando-se às margens da CE-362, que liga Sobral ao distrito 

de Taperuaba e aos municípios de Santa Quitéria e Canindé. O traçado urbano da sede 

segue um padrão de desenho de quadras e expandiu-se a partir da centralidade da Igreja 

Nossa Senhora do Livramento, conforme grande parte dos aglomerados nordestinos. A 

posterior chegada da rodovia induziu o crescimento a oeste, expandindo ao arruamento 

que ainda conta com vazios em processo de ocupação. A base da economia é a agricultura 

de subsistência, com presença de comércios de pequeno porte. Possui Centro de Saúde 

da Família e uma escola municipal. A localidade fica entre dois dos maiores distritos do 

município, Aracatiaçu e Taperuaba, os quais detêm mais atividades comerciais e serviços. 
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Apenas o riacho Bilheira constitui algum limitador físico à expansão de sua estrutura 

urbana. A presença de sítios arqueológicos e mais recentemente a realização dos projetos 

de socialização desses locais reforçam o potencial turístico do distrito que somado à Pedra 

da Andorinha localizada no distrito vizinho (Taperuaba) e o Olho d'água do Pajé 

(Aracatiaçu) - o qual é uma fonte de águas termais utilizadas pela população que acredita 

em suas propriedades medicinais - constituem uma importante rota de ecoturismo na 

região. 

 

PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS: 

Posto de Saúde, Escola Araújo Chaves e Quadra Poliesportiva. 

 

PRINCIPAIS PONTOS DO GRUPO TRABALHO E MORADIA 

Os participantes relataram que há desemprego decorrente da falta de oportunidades e 

formação dos moradores locais, e que parte da população possui dificuldades de encontrar 

trabalho em decorrência da presente taxa de analfabetismo em adultos ainda muito 

constante na região. Os equipamentos de educação e saúde geram empregos, porém 

parte dessas vagas de emprego são preenchidas por pessoas de outros locais. 

Ainda sobre a questão da geração de renda, foi apontado que o distrito possui bastante 

potencial para atividades voltadas à costura em decorrência da quantidade de costureiras 

que existem no local. Os moradores também pontuaram que o patrimônio arqueológico e 

natural do distrito possui potencial para geração de empregos na área do ecoturismo e 

artesanato. 

A comunidade reconhece como uma potencialidade o incentivo ao turismo dos sítios 

arqueológicos e o reaproveitamento do espaço do antigo posto de saúde (que está 

fechado) para algum espaço institucional, como casa de idosos ou de artes. O local 

também é conhecido pelo trabalho das bordadeiras que, segundo os membros do grupo, 

deveriam receber mais incentivos através da oferta de cursos de capacitação voltados para 

a prática de bordado, assim como a construção de um Centro de Artesanato valorizaria a 

cidade e movimentaria o comércio. 

Quanto às questões de moradia, foi relatado que há ocorrência de muitas casas de taipa 

no distrito, principalmente nas localidades. Os terrenos mais caros encontram-se 

localizados no entorno da igreja matriz, área onde é possível notar um moderado processo 

de verticalização com padrões de casas de uso misto – comércio e residência – com dois 
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e até três pavimentos. 

 

PRINCIPAIS PONTOS DO GRUPO MEIO AMBIENTE E LAZER 

A comunidade tem como principais corpos hídricos: Riacho Bilheira, Olho d'água do Pajé, 

Pissarreira, Riacho Aracatiaçu, “Barragem do Vicente”, Barreira, Rio Pajé. Todos são de 

uso da população, exceto a Pissareira, por estar localizada em área privada. Algumas 

áreas são alagáveis, como o Campo de Várzea e algumas áreas são residenciais. 

O distrito possui como área de lazer o Campo de Várzea (em área privada), a quadra 

poliesportiva e a praça local. Para os participantes desse grupo, os locais de lazer 

disponíveis para a população são insuficientes e carentes de manutenção. 

 

PRINCIPAIS PONTOS DO GRUPO SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES 

No grupo com o tema de Serviços Públicos e Transportes foram citados alguns pontos 

importantes do distrito tanto no que se refere à realidade atual como na condição de 

demandas para a comunidade. As principais demandas apontadas foram: 

● Melhorias nos serviços de Saneamento Básico; 

● Reformas nos equipamentos públicos de lazer (incluindo melhorias nos parques 

infantis; pista de caminhada; iluminação; paisagismo e ampliação do espaço das 

praças existentes. 

● Reformas na quadra de esportes; cemitério público e no posto de saúde; 

● Necessidade de melhorias na infraestrutura para mobilidade urbana; 

● Problemas de drenagem das ruas da sede distrital; 

● Melhorar a infraestrutura das estradas para as localidades; 

● Construção de uma passagem molhada no caminho do posto de saúde. 

● Criação de um espaço para o desenvolvimento de trabalhos com costura e 

bordado; 

● Necessidade de melhorias na oferta de sinal para telefonia móvel.
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Figura 41 – Convite divulgado para a oficina 
no Distrito de Bilheira 

Figura 42 – Credenciamento dos participantes 
da oficina de Bilheira

 

 

 

 

 

 

 

Figura 43 – Apresentação da revisão do PDS 
aos participantes 

Figura 44 – Roda de discussão sobre a leitura 
espacial do distrito
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Figura 45 – Lista de presença do distrito de Bilheira 

 

Figura 46 – Lista de presença do distrito de Bilheira 

 

 

Figura 47 – Lista de presença do distrito de Bilheira 



  

 

 

56 
 

Rua. Canuto de Aguiar 1401 B –  Meireles – Fortaleza – Ceará – Brasil – Cep. 60160-120     TEL/FAX: (85) 3456-5000 
CNPJ: 08.968.848/0001-10                 e-mail:  revisaopds@gmail.com 

 
 

4.2.2 Aracatiaçu 

DISTRITO: Aracatiaçu PARTICIPANTES: 16 

DATA: 09/01/2020 HORA: 17:00hs 

LOCAL: Centro Pastoral Monsenhor Odilon Marinho de Pinho 

EQUIPE: Equipe Técnica Municipal e Técnicos da empresa consultora 

 

FICHA TÉCNICA - OFICINA DE LEITURA COMUNITÁRIA 

ARACATIAÇU 

ACESSOS: O principal acesso à sede 
distrital é pela CE-176. 
 

 

POPULAÇÃO: 5.042 habitantes (e-SUS, 
2018). 
 

ÁREA: 36.652,7 ha 

POVOADOS E LOCALIDADES: 

Logradouro; Lagoa do mato; Conquista da liberdade; Lagoa das Pedras; Faz. Nova 

Esperança; Faz. Flores; São José; Pirajá; Vassoura do Pajé; Caraúbas; Saco do Pajé; Faz. 

Guerreiro; Conquista da Liberdade; Logradouro; Alto Alegre; São João do Logradouro; Faz. 

Santana; Faz. Lagoa das Pedras; João Pereira; Macapá; Lagoa da Cruz; Boa Esperança; 

Fazenda Barro Vermelho, Fazenda Chumbada, Bois, Fazenda Estiva, Fazenda do 

Algodão, Fazenda Campo Grande, Fazenda Puba, Olho D’água do Pajé, Fazenda R. 

Lopes, Fazenda Chumbado, Estivas, Fazenda Bilheira, Faz. São Gerardo; Oiticica. 
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MAPA DA SEDE DISTRITAL: 

 

PRINCIPAL ECONOMIA: 

Fábricas de Lingerie; artesanato; agricultura; comércio local; serviços; administração 

pública e atividades informais. 

 

FUNDAÇÃO E PRINCÍPIO DA OCUPAÇÃO: 

Inicialmente tendo o nome de Santo Antônio de Aracatiaçu segundo o ato provincial de 18 

de março de 1843, passou a denominar-se apenas Santo Antônio pelo decreto estadual nº 

448, de 20-12-1938. Em 1948, obteve a denominação atual. 

 

DESENHO URBANO E USO DO SOLO: 

O desenho urbano foi consolidando-se às margens da CE-326, que liga Sobral a 

Aracatiaçu. Os 36 quilômetros de estrada receberam melhorias para o acesso às 

localidades de João Pereira I e II, Caraúbas, São João, Santa Rita, Morro Branco, Lagoa 

da Cruz, São Domingos e Recanto, São Joaquim, Riacho do Gabriel, Água Doce, Oiticicas 

e Logradouro e assentamentos nas adjacências. O traçado urbano da sede segue um 

padrão de desenho de quadras e expandiu-se a partir da centralidade da Igreja Santo 

Antônio do Aracatiaçu, conforme grande parte dos aglomerados nordestinos. A posterior 
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chegada da rodovia induziu o crescimento a leste, expandindo o arruamento a um 

acelerado processo de ocupação. 

A base da economia é a agricultura de subsistência, com presença de comércios de 

pequeno porte. Detém atividades como o artesanato em palha, pesca artesanal, polo de 

confecção de peças íntimas, infanto-juvenil, comerciais e serviços. Apenas o riacho 

Bilheira constitui algum limitador físico à expansão de sua estrutura urbana. 

 

Possui um Centro de Saúde (Centro de Saúde da Família Lêda Prado), Colégio Sobralense 

Experimental de Tempo Integral Maria de Lourdes de Vasconcelos, Escola Ensino 

Fundamental Cel. Francisco Aguiar, Escola Ensino Médio Israel Leocádio de Vasconcelos. 

A localidade fica entre os distritos de Bilheira e Patos. 

O Santuário Diocesano de Nossa Senhora de Fátima, a estátua do Vaqueiro, as 

tradicionais vaquejadas nos festejos durante o mês de junho (padroeiro Santo Antônio) e 

em novembro (Nossa Senhora de Fátima), o maracatu Nação Tremembé, a dança de São 

Gonçalo, dança dos Bois e Reisados e as construções arquitetônicas antigas constituem-

se importantes para a rota turística na região. 

PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS: 

Escola Estadual; Praça José Gerardo; Igreja Matriz; Praça João XXIII; Fábrica Kallifon; 

Santuário; Escola Maria de Lourdes; Campo Macedão; Cemitério Santo Antônio; Campo 

de Futebol; Cemitério São Francisco; Parque de Vaquejada; Fábrica de Fogos; CSF de 

Aracatiaçu.

 

PRINCIPAIS PONTOS DO GRUPO TRABALHO E MORADIA: 

As observações feitas pelos moradores no grupo com a temática sobre Trabalho e Moradia 

contemplaram a situação atual e algumas sugestões para os problemas relatados. Em 

relação às principais fontes de renda dos moradores do distrito, foi apontado que parte da 

população tem renda proveniente de atividades industriais oriundas da Fábrica Grendene 

(localizada no distrito sede de Sobral) e da Fábrica de Lingerie Kallifon. Também foi citado 

como meio de trabalho as atividades informais relacionadas a microempreendedores, 

como venda de refeições/lanches, costura e artesanato. 

Apesar de ter sua economia beneficiada pela atividade industrial, o distrito possui 
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problemas com relação ao desemprego, capacitação de jovens e adultos e incentivos ao 

crescimento da atividade de artesanato. 

Como medidas para mitigar ou solucionar os problemas apontados pelos moradores, foi 

sugerido pelos mesmos: a instalação de mais fábricas na cidade para a geração de 

empregos; incentivos aos processos formativos gratuitos obedecendo as vocações do 

distrito (comidas regionais, artesanato em palha, pesca artesanal, confecção de modas 

íntima, praia e infanto-juvenil); construção de um Centro de Artesanato e Turismo; oferta 

de cursos de capacitação para jovens e adultos, dentre eles, o de guia turístico e condutor 

de visitantes. 

Em relação ao crescimento do distrito e seu processo de expansão, foi apontada uma 

maior valorização das áreas denominadas Centro e Várzea; na via que segue para a 

localidade de Estiva; e na saída para a localidade denominada Logradouro. 

Quanto à moradia, foram apontadas áreas onde há a concentração de casas de taipa, 

geralmente nas proximidades de áreas de risco ou inundação, como: a rua da Areinha, Vila 

Barbosa, Vila Camarão, Riacho Gabriel e a localidade de Estiva, conforme pode ser 

observado no mapa 03. É importante observar que junto a essas também foi evidenciada 

a necessidade de saneamento básico. Como alternativa da comunidade a essa questão, 

foi citada a “autoconstrução” para solucionar a questão da moradia. 

 

PRINCIPAIS PONTOS DO GRUPO SOBRE MEIO AMBIENTE E LAZER: 

Nas discussões envolvendo a temática de Meio Ambiente e Lazer, foram espacializadas 

no mapa, junto aos moradores, as áreas do distrito consideradas pelos mesmos como 

áreas de risco e áreas de alagamento, podendo os terrenos alagáveis estarem 

relacionados a diferentes fatores que vão desde o acúmulo de lixo até problemas 

envolvendo a drenagem dos escoamentos nos terrenos. Essas áreas podem ser 

analisadas no mapa 03. 

Para a questão do meio ambiente foi levantada a importância da realização de campanhas 

de adoção de mudas nos bairros do distrito e cursos de capacitação nessa área, como por 

exemplo, cursos de poda urbana. 

Em relação às áreas de lazer, foi sugerida a criação e ampliação de praças nos bairros 

(incluindo a Rua Bruno Dias); reforma da área verde na Rua Monsenhor Linhares, com 

instalação de equipamentos de lazer e academia ao ar livre; construção de um calçadão 
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às margens do açude Santo Antônio do Aracatiaçu, infraestrutura de barracas para lazer e 

turismo; reflorestamento nas margens do Açude Santo Antônio do Aracatiaçu; fiscalização 

ambiental e de posturas nas construções irregulares, áreas de riscos ao longo do trecho 

do Riachinho, Várzea, Bruno Dias até a rua Monsenhor Linhares. 

Quanto a questão do patrimônio histórico e cultural, foi sugerida a elaboração de 

mapeamento e catalogação das inscrições rupestres dos sítios arqueológicos e o 

tombamento das edificações junto a SEUMA e o IPHAN (Igreja Santo Antônio, Santuário 

Diocesano de Nossa Senhora de Fátima, Imagem do Menino Vaqueiro, tradições dos 

festejos de Santo Antônio (junho), Nossa Senhora de Fátima (novembro); Maracatu Nação 

Tremembé, Dança de São Gonçalo, Bois e Reisado. 

 

PRINCIPAIS PONTOS DO GRUPO SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES: 

A respeito dos serviços públicos e transporte, não há transporte público que faça 

deslocamentos dentro do distrito, de um bairro para o outro. A moto e o carro particular 

são usados, principalmente a moto, porém, a maioria das pessoas prefeririam pode usar 

transporte público. 

O deslocamento entre Aracatiaçu e a Sede de Sobral acontece por meio de Topique e 

ônibus escolar. O ônibus de linha é pouco procurado devido ao alto custo da passagem. 

Foi ressaltada a necessidade de ter mais ônibus escolar ou que esse passe mais vezes no 

distrito. 

Em caso de deslocamentos curtos, geralmente, os moradores caminham ou se deslocam 

com o uso de moto/bicicleta.As ruas não têm calçadas adequadas e a população costuma 

utilizar as ruas para caminhar, pois são niveladas em comparação com as calçadas. 

Apesar de andarem pela rua, os moradores se sentem inseguros, pois as vias são mal 

sinalizadas e não há controle de velocidade e nem fiscalização. 
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Figura 48 – Convite divulgado para a oficina no Distrito de Aracatiaçu 

 

Figura 49 – Encerramento das atividades no distrito de Aracatiaçu 

 

Figura 50 – Encerramento das atividades no distrito de Aracatiaçu 
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Figura 51 – Encerramento das atividades no distrito de Aracatiaçu 

 

Figura 52 – Lista de presença do distrito de Aracatiaçu 
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4.2.3 Taperuaba 

DISTRITO: Taperuaba PARTICIPANTES: 18 

DATA: 09/01/2020 HORA: 17hs 

LOCAL: Espaço Cultural Maria Julia Teixeira 

EQUIPE: Equipe Técnica Municipal e Técnicos da empresa consultora 

 

FICHA TÉCNICA - OFICINA DE LEITURA COMUNITÁRIA 

TAPERUABA 

ACESSOS: O principal acesso à 
sede distrital é pela CE-362. 
 

 

POPULAÇÃO: 6.636 habitantes (e-
SUS AB, 2018) 
 

ÁREA: 20.764,39 ha 

POVOADOS E LOCALIDADES: 

Boa Vista; Bom Jesus; Espírito Santo; Fazenda Alegre; Fazenda Boa Vista; Fazenda Exu; 

Fazenda José Orimar; Fazenda Palmeiras; Fazenda R. Lopes; Fazenda Saco Grande; 

Fazenda Valentino; Fazenda Algodão; Jurema; Macapá; Pau Branco Velho; São Sebastião 
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MAPA DA SEDE DISTRITAL: 

 

 

FUNDAÇÃO E PRINCÍPIO DA OCUPAÇÃO: 

Antes da criação do Distrito de Taperuaba, a comunidade local chamava-se Vila de Santa 

Maria. Relata-se que a senhora Joaquina Mendes Ferreira, proprietária da fazenda Santa 

Maria, decidiu doar 100 braços de terra da sua propriedade para que fosse construída uma 

capela dedicada à Nossa Senhora da Conceição, a quem era devota. Assim, no ano de 

1910, deu-se início à construção da capela por Francisco Neves de Sousa, Agostinho Pinto 

de Mesquita e Antônio Silvino Mendes. Por já haver uma capela em Juá, cidade vizinha, 

com essa mesma santa, decidiu-se homenagear então Nossa Senhora do Carmo, hoje 

padroeira de Taperuaba. 

Relata-se que desde a celebração da primeira missa na comunidade, em 11 de novembro 

de 1912, a Vila recebeu a chegada de seus primeiros moradores, que passaram a construir 

e se fixar na região. 

Mais tarde, em 22 de novembro de 1951, por meio da Lei Estadual 1.1531, a Vila de Santa 

Maria foi elevada a distrito, passando a chamar-se Taperuaba. Este nome foi sugerido pelo 

Padre Francisco Sadoc de Araújo em reconhecimento ao último chefe indígena, cultuado 

na memória dos primeiros habitantes da região e que atendia por “Chefe Taperuaba", o 

                                                
1 Segundo dados do IBGE, foi pelo decreto-lei estadual nº 1114 de 30 de dezembro de 1943 
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que na língua nativa significa “Chefe da Morada das Andorinhas”. A etnia à qual o Chefe 

Taperuaba pertencia era a dos Canindés-Jenipapo, grupo indígena  que habitava as 

serranias desta região. Na época, o referido padre respondia pela Paróquia de Santo 

Antônio, em Aracatiaçu, a qual pertencia à capela de Nossa Senhora do Carmo. 

Taperuaba está situada na região centro-leste do Estado do Ceará, no município de Sobral, 

limitando-se ao Norte com Irauçuba; a Leste com Canindé; ao Sul com Santa Quitéria e a 

oeste com o distrito de Aracatiaçu, detendo uma superfície de 17.634,7Km². Possui uma 

população eleitoral com cerca de 6.200 eleitores, mas, pelo cadastro do E-Sus dos Agentes 

Comunitários de Saúde realizado em dezembro de 2016, foi contabilizada uma população 

de 5.932 pessoas residindo no território. O acesso ao Distrito de Taperuaba se dá pelas 

CE-175 e 020, através da CE-362, que passa dentro da Sede do Distrito. Fonte: 

(Territorialização CSF Taperuaba, 2017) 

 

PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS: 

Centro de Saúde da Família – CSF; Escola Francisco Monte; Escola de Tempo Integral; 

Escola Estadual Cesário Barreto; Centro Cultural Maria Júlia Parente; Largo Nossa 

Senhora do Carmo; Campo de futebol. 

 

PRINCIPAIS PONTOS GRUPO TRABALHO E MORADIA 

No eixo de Trabalho e Moradia, a maioria dos participantes afirmou realizar as suas 

atividades de trabalho no próprio distrito. Foi salientado, ainda, que as oportunidades de 

trabalho e geração de renda poderiam concentrar-se em torno daquilo que já é 

desenvolvido em Taperuaba, como atividades de bordado, agricultura familiar, ecoturismo 

e reciclagem. Uma das demandas mencionadas pelos moradores foi a necessidade de 

construção de um plano de desenvolvimento econômico para o distrito, a fim de orientar e 

impulsionar o crescimento desses setores na região. 

Já a respeito das condições de moradia, algumas áreas foram apontadas como prioritárias 

para a reconstrução das unidades habitacionais: as da Rua da Loquinha e Rua Inocêncio 

Lopes, já que há uma concentração de casas de taipa, como também as áreas às margens 

dos riachos Sanharão e Viana, pois as habitações estão situadas em zonas de risco de 

alagamentos e inundação. 

Um outro aspecto abordado foi o da valorização de algumas regiões em detrimento de 

outras no distrito, onde o Centro foi apontado como a área mais cara e valorizada de 
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Taperuaba, enquanto a Rua Inocêncio Lopes se constitui como a área de menor 

valorização. 

Observa-se uma expansão da sede do distrito de Taperuaba em direção à Vassouras, área 

já considerada pela população local como parte integrante da zona urbana. A ocupação 

da região é evidenciada com o surgimento de novas habitações e comércios, notadamente 

às margens da rodovia e no sentido norte do núcleo central de Vassouras. Foi apontada, 

portanto, a necessidade de planejamento da área para o seu ordenamento urbano.

 

PRINCIPAIS PONTOS GRUPO MEIO AMBIENTE E LAZER 

O Rio Bom Jesus, indicado como local do surgimento de Taperuaba no final do século XIX, 

é barrado atualmente pelo Açude Sonrisal e pelo Açude Público Santa Maria, na 

comunidade de Boa Vista. Dos seus afluentes, destacam-se o Riacho da Furna; o Riacho 

Sanharão, que divide a Vila Romana da Vila Mimosa; o Riacho Viana, que corta o território 

de Vassouras, e o Riacho do Bálsamo, que cruza o centro de Taperuaba e foi definido 

como um esgoto a céu aberto. 

Os participantes apontaram que o açude Boa Vista já foi utilizado para abastecimento, mas 

que atualmente encontra-se desativado e que, apesar de ser usado para pesca e plantio, 

ele recebe os efluentes das habitações nas proximidades. Já o Açude Sonrisal é utilizado 

para pesca, plantio de capim, agricultura familiar e também para lazer, mas frequentemente 

acontecem acidentes e mortes de banhistas. 

Destacou-se também, durante a oficina, as condições precárias da parede da barragem 

do açude Sonrisal, cuja denominação denota a fragilidade de sua estrutura, segundo os 

moradores. Desde a sua construção, a parede de contenção tende a se desfazer, e a 

própria população se reúne para fazer os reparos necessários. Segundo os relatos dos 

presentes, existem divergências quanto aos cuidados com a manutenção da limpeza do 

açude, já que este encontra-se em propriedade particular e jamais foi limpo pela prefeitura.  

Com relação às áreas de alagamento, os moradores apontaram a área que se encontra 

atrás do espaço cultural como um antigo córrego obstruído com a construção das casas 

nas proximidades. Relata-se que no ano de 2011 houve uma grande enxurrada, dado às 

fortes chuvas do período e o agravante da ausência de vegetação na serra íngreme, 

resultado de queimadas na região. Algumas famílias atingidas por enxurradas anteriores 

foram remanejadas para casas populares, processo que formou a comunidade Vila Nova, 

vizinha à creche. 
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Sobre as áreas de lazer, foram citados os campinhos, quadras de futebol, e campo society. 

A quadra coberta do espaço cultural era onde ocorriam festas e forrós, mas atualmente 

está indisponível para a prática de esporte. Para o “Campão” de Vassouras foi sugerido 

como demanda uma reforma com implementação de iluminação, arquibancada e muros. 

Apesar da presença dos equipamentos, os participantes salientaram o desejo de ter uma 

“areninha” no distrito. 

Ainda quanto ao lazer foi destacado a necessidade da própria comunidade se apropriar da 

Pedra da Andorinha, através de projetos de lazer e cultura para a população local, como o 

projeto de Pedalar na Pedra da Andorinha, já que a maior parte das pessoas que visitam 

o local é composta por turistas. 

 

PRINCIPAIS PONTOS GRUPO SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES  

No grupo sobre serviços públicos e transportes foi colocado pelos integrantes que 

atualmente existe apenas uma linha de micro-ônibus, o que é insuficiente e não atende a 

demanda da população do distrito. Consideram necessário mais uma linha, uma vez que 

a maioria da população se desloca para a cidade de Sobral para trabalho, estudo, serviços, 

etc. O estado de conservação desses transportes coletivos encontra-se em situação 

variável, boa e ruim. A respeito do estado de conservação das estradas de acesso ao 

distrito e localidades, todas, com exceção da CE-362, são de chão batido que, durante o 

período de seca, ficam de fácil acesso, mas durante o período chuvoso ficam com o acesso 

limitado devido aos atoleiros. A sede de Taperuaba apresenta calçadas irregulares e sem 

nenhum tipo de acessibilidade ou mesmo padronização, necessitando de um planejamento 

urbano com normas construtivas e fiscalização para a zona urbana, uma vez que o distrito 

é um dos maiores do município de Sobral e atualmente apresenta crescimento de forma 

desordenada. Sobre iluminação pública, algumas áreas foram mapeadas pelos integrantes 

do grupo como sendo as mais necessitadas de melhoramento. São elas: Macarangibe, 

Loquinha, Vila Romana e Vila Mimosa. Sobre o tema saneamento básico, foi dito pelo 

grupo que o abastecimento de água funciona normalmente, atendendo 100% da sede do 

distrito com água encanada. Porém, a coleta e tratamento de esgoto ainda é uma 

pendência, existindo várias ruas com problemas de esgoto à céu aberto, como na Rua da 

Loquinha, Rua Emanuel Ezequiel, Rua Inocêncio Lopes, Rua Eufrázino Bastos, Rua Beira 

Rio, Rua Padre Leitão, Rua Parcifal Barroso e Avenida Nossa Senhora do Carmo. Em 

Vassouras o esgoto corre à céu aberto em trechos da Rua São José, Rua José Maniçoba, 

Avenida Júlio Ferreira e Rua Antônio Nel (que deságua no riacho). A respeito das 
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propostas, os integrantes do grupo afirmaram que existe uma grande necessidade de 

saneamento básico completo em toda sede do distrito, como uma forma de conservação 

dos recursos hídricos e manutenção da qualidade das águas subterrâneas, como também 

de qualidade de vida à população do distrito. Outros pontos levantados nas propostas 

foram: a necessidade de maiores incentivos às atividades culturais e esportivas, 

oportunidades de emprego no próprio distrito e melhoramento da infraestrutura urbana. 

Sobre esse ponto, foi colocado também a construção de um espaço para venda de 

produtos artesanais com foco no turismo e um terminal para transporte rodoviário. 

 

Figura 53 – Convite divulgado para a oficina no Distrito de Taperuaba 

Figura 54 – Participantes durante discussão 
das demandas de Taperuaba  

Figura 55 – Participantes durante discussão 
das demandas de Taperuaba
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Figura 56 – Encerramento das atividades no distrito de Taperuaba 

 

Figura 57 – Lista de presença do distrito de Taperuaba 
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4.2.4 Bonfim 

DISTRITO: Bonfim PARTICIPANTES: 25 

DATA: 10/01/2020 HORA: 17:00hs 

LOCAL: Escola / Salão Paroquial 

EQUIPE: Equipe Técnica Municipal e Técnicos da empresa consultora 

 

FICHA TÉCNICA - OFICINA DE LEITURA COMUNITÁRIA 

BONFIM 

ACESSOS:  
Acesso principal pela Rodovia Municipal 
S04, que liga Sobral a Bonfim, indo à 
localidade de Várzea Redonda. 

 

POPULAÇÃO: 1.100 habitantes 
 

ÁREA: 4418,14 ha 

POVOADOS E LOCALIDADES: Estreito, Setor 6.
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MAPA DA SEDE DISTRITAL: 

 

PRINCIPAL ECONOMIA: Agricultura. 

 

FUNDAÇÃO E PRINCÍPIO DA OCUPAÇÃO: 

O distrito de Bonfim localizado entre a estrada de ferro e o rio Acaraú, constitui um pequeno 

núcleo urbano de traçado ortogonal que se estruturou a redor de um templo católico 

conformando uma ampla praça aberta para leste. Possui poucas atividades comerciais. A 

base da economia é a agricultura de subsistência, e sazonalmente, de agosto a dezembro, 

existe a extração da palha de carnaúba para confecção de chapéus. Tem suas vias 

pavimentadas e possui duas escolas municipais e um Centro de Saúde da Família. A leste, 

áreas alagáveis do leito do rio Acaraú constituem barreiras à expansão de sua malha. 

 

DESENHO URBANO E USO DO SOLO: 

É perceptível um vetor de crescimento a oeste, ultrapassando o pequeno cemitério do 

povoado. A recente inauguração da escola Professora Elda Cavalcante Lima, ao norte, 

seguramente criou um novo vetor indutor de expansão. Com relação ao escoamento 

sanitário, o Censo do IBGE (ANO 2000) revela que dos 56 domicílios que possuem 
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unidades sanitárias, 62,5% utilizam fossa rudimentar. 

De acordo com o Relatório de Territorialização (1999), do Programa de Saúde da Família 

do distrito em questão, a principal atividade econômica da área é o extrativismo, o mesmo 

revela que cerca de 30% das famílias tem renda mensal igual ou inferior a meio salário 

mínimo, tornando insignificante o número de famílias que possuem renda maior que dois 

salários mínimos. 

O mesmo relatório identifica como os principais problemas da área: a dificuldade de acesso 

aos serviços na comunidade, devido à ausência de infraestrutura; ausência de 

profissionais na área de saúde bucal, ausência de energia elétrica em alguns domicílios e 

condições precárias de moradias. 

 

PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS: 

Posto de Saúde, Escola Ilma Cavalcante e Quadra.

 

PRINCIPAIS PONTOS DO GRUPO TRABALHO E MORADIA 

As observações dos participantes sobre as questões envolvendo trabalho e moradia 

apontaram que boa parte da população do distrito trabalha na sede de Sobral. A renda 

local é proveniente basicamente da aposentadoria e da produção agrícola. A comunidade 

Corte 6 se destaca pela produção de frutas e legumes. 

A palha da carnaúba é explorada para produção de chapéus durante o período de seca e 

a costura complementa a renda das mulheres. Quanto às oportunidades de emprego local, 

os participantes relataram dificuldade para se inserir no mercado de trabalho e apontaram 

como sugestões para melhorar esse quadro: investimentos na capacitação da população; 

incentivos e infraestrutura para atrair pequenas indústrias (vale ressaltar que está sendo 

construída uma pequena fábrica para produção de polpa de frutas).

 

PRINCIPAIS PONTOS DO GRUPO MEIO AMBIENTE E LAZER 

A comunidade local tem como principais corpos hídricos o Rio Acaraú, usado tanto para 

agricultura, consumo dos animais e irrigação. Existe um balneário próximo ao Bonfim no 

qual a população polui o rio Acaraú com garrafas, comprometendo seu uso. O Setor 6 

utiliza o rio Jaibaras para lazer, lavagem de roupa e irrigação e desfrutam de outro 

balneário no local, onde eles veem um potencial de lazer, necessitando de investimento 
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em infraestrutura para promoção de shows e barracas no local. 

Durante o inverno várias localidades ficam ilhadas, sem acesso pela estrada, com 

alagamento em alguns pontos, inclusive no Bonfim. 

As áreas de lazer não são suficientes. Em Bonfim, a quadra não tem playground para as 

crianças, além de se encontrar em péssimo estado de conservação. A pracinha tem 

quiosque, mas, devido à violência no local, não se usa mais tanto. A periculosidade foi um 

ponto bastante frisado durante a oficina. No Setor 6 existe um Campo de Futebol e uma 

quadra que alagam em período de inverno e a pracinha não é suficiente para a população. 

Nela não existem equipamentos nem para crianças nem para idosos (playground e 

equipamentos para atividades físicas). 

Os moradores propuseram que a localidade tivesse um educador físico para auxiliar os 

moradores com a prática de atividades físicas. 

 

PRINCIPAIS PONTOS DO GRUPO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES 

No grupo de serviços públicos e transportes os participantes propuseram a realização de 

melhorias das estradas em geral, visto que durante o período de chuvas a precariedade 

dessas dificulta o deslocamento dos moradores. Outra demanda muito ressaltada por 

estes foi a necessidade de um sistema de saneamento básico eficiente. 
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Figura 58 – Convite divulgado para a oficina 
no Distrito de Bonfim 

Figura 59 – Apresentação da Revisão do PDS 
aos participantes de Bonfim

 

Figura 60 – Rodas de discussão sobre a leitura 
espacial do distrito 

Figura 61 – Articuladores recebendo 
certificados de participação 
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Figura 62 – Lista de presença do distrito de Bonfim 

 

Figura 63 – Lista de presença do distrito de Bonfim 
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4.2.5 Salgado dos Machados 

DISTRITO: Salgado dos Machados PARTICIPANTES: 51 

DATA: 10/01/2020 HORA: 17:00hs 

LOCAL: Quadra Poliesportiva 

EQUIPE: Equipe Técnica Municipal e Técnicos da empresa consultora 

 

FICHA TÉCNICA - OFICINA DE LEITURA COMUNITÁRIA 

SALGADO DOS MACHADOS 

ACESSOS:  
O principal acesso à sede distrital é pela 
CE -176 

 

POPULAÇÃO: 1.031 habitantes (SIAB, 
2015) 
 

ÁREA:7.395,29 ha 

POVOADOS E LOCALIDADES:  

Bom Futuro; Fazenda Canudos; Fazenda Cedro; Fazenda Experimental; Fazenda Novo 

Distrito; Fazenda Pedreira; Fazenda São Luiz; Fazenda Telha; Fazenda Varjota; Madeira; 

Várzea da Pedra; Varjota dos Machados 
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MAPA DA SEDE DISTRITAL:

PRINCIPAL ECONOMIA: Agricultura, pecuária e pequenos comércios

FUNDAÇÃO E PRINCÍPIO DA OCUPAÇÃO: 

O Distrito de Salgado dos Machados foi criado pela lei Nº 839 de 1 de julho de 2008. O 

núcleo urbano do distrito desenvolve-se junto à Rodovia Estadual CE-176 (que liga a 

cidade de Sobral à cidade de Groaíras), apresentando ocupação dispersa e irregular, 

com pavimentação na maior parte de suas vias. O distrito conta com oferta irrisória de 

comércios e serviços, possui uma escola municipal e um Centro de Saúde da Família. 

Apesar de estar junto da Rodovia Moésio Loiola, o núcleo apresenta tendência de 

expansão urbana ao longo das vias secundárias, no sentido sudeste e noroeste, não 

possuindo acidentes geográficos que se configurem em limites para sua expansão. 

 

PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS: 

Praça Edmilson Cruz, CSF de Salgado dos Machados, Quadra Poliesportiva Francisco 

Santana Melo, Escola de Ensino Fundamental, Escola de Ensino Infantil Domingos 

Machado. 
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PRINCIPAIS PONTOS DO GRUPO TRABALHO E MORADIA 

No grupo Moradia e Renda, os integrantes relataram que mais de 50% das pessoas que 

residem em Salgado dos Machados não trabalham no próprio distrito, justamente pela falta 

de oportunidade e também de mão de obra qualificada. 

O grupo apontou a instalação de uma indústria ou cooperativa de confecção e tecido como 

alternativa para o desemprego, de forma a aproveitar a potencialidade local, uma vez que 

muitas pessoas do distrito sabem costurar. Uma outra opção para aproveitar a mão de 

obra local seria a implantação de uma fábrica de chapéu. 

A qualificação profissional das pessoas residentes no distrito foi uma das solicitações mais 

colocadas pelo grupo, como condição iminente para minimizar o desemprego e melhorar 

a renda da população de Salgado dos Machados. Para isso, eles solicitaram a implantação 

de cursos profissionalizantes e de empreendedorismo, voltados para o melhoramento e 

qualificação profissional. Cursos como o de pedreiro, montador de móveis, artesão, doces 

e salgados, mecânico, pintor, eletricista e computação, foram lembrados pela população e 

entende-se que ajuda na geração de renda. 

Os moradores falaram que o distrito ainda é muito dependente de Sobral, até para as 

questões mais básicas como uma farmácia e consertos simples de eletrodomésticos. 

Por último, foi solicitado que as obras públicas deveriam aproveitar a mão de obra local, 

ajudando assim a minimizar o desemprego, além de envolver a comunidade de uma forma 

mais efetiva nas políticas públicas. 

Sobre o assunto moradia, na sede do distrito de Salgado dos Machados ainda existem 

aproximadamente 70 casas de taipa, necessitando de um projeto habitacional de 

reconstrução em alvenaria. As novas casas se concentram ao longo da CE-176 (área mais 

valorizada da sede do distrito), no sentido leste pela Rua Raimundo Nonato de Sousa e 

oeste pela Rua Joaquim Teotônio Vieira. 

 

PRINCIPAIS PONTOS GRUPO MEIO AMBIENTE E LAZER 

No grupo responsável pela temática meio ambiente e lazer foram levantadas questões 

norteadoras em que a população pôde trazer importantes contribuições para melhorar as 

condições ambientais e de lazer no distrito. A população reclamou da ausência de espaços 

de lazer na sede do distrito, pois apesar dos campos de futebol e da quadra poliesportiva, 

o uso acaba sendo ainda muito restrito, não havendo espaços que oferecem opções para 
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diferentes públicos como parquinhos e praças grandes com aulas de danças e academia 

ao ar livre. 

Os diversos pontos de lixo espalhados por diferentes ruas também foram um ponto 

abordado pelo grupo, ficando claro nas palavras dos participantes a insatisfação com a 

coleta de resíduos sólidos. Para a população, além de um projeto de educação ambiental 

para a comunidade, seria muito importante também, a curto prazo, o aumento dos dias de 

coleta, passando de um para três dias na semana. 

Uma outra preocupação foi com a falta de esgotamento sanitário, responsável direto pela 

contaminação das águas de córregos e riachos, colocando em risco a saúde da população 

local. 

A arborização também foi colocada como um tema importante para a sede do distrito, 

necessária em maior quantidade e qualidade, principalmente ao longo das ruas existentes 

e também às margens dos riachos e córregos, restaurando as matas ciliares, equilibrando 

o ecossistema local e proporcionando um melhor conforto térmico para os moradores. 

 

PRINCIPAIS PONTOS GRUPO SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES  

A respeito da questão dos transportes público e coletivo, o grupo falou da necessidade de 

ampliar os horários e mais uma linha para o período da tarde (atualmente funciona somente 

uma linha das 5h até 14h) e nos finais de semana. Justificaram também a necessidade da 

construção de paradas de ônibus nos locais com essa característica atualmente. Quanto 

a questão dos acessos das estradas que ligam as localidades à sede do distrito, ficou clara 

a necessidade de pavimentação, pois durante o período de inverno as estradas da zona 

rural ficam com o trânsito comprometido em decorrência dos atoleiros. O planejamento e 

ordenamento urbano da sede do distrito de Salgado dos Machados foi algo que também 

foi tratado e ficou claro que não existe uma padronização de rua nem de calçadas, 

tornando-se necessário um ordenamento urbano e planejamento de crescimento, pois a 

sede do distrito está crescendo de forma desordenada e sem o acompanhamento da 

infraestrutura básica necessária. Dessa maneira, diversos locais da sede encontram-se 

com iluminação pública insuficiente que precisa ser melhorada, como nas ruas: Rua Nova 

(depois do campo), Rua Principal (entre a escola nova e a igreja), Rua João Batista 

Ripardo, Rua Hugo Machado da Ponte (a partir do campo), Rua Maria de Lourdes e Rua 

da Casa de Oração. E substituindo a iluminação existente por LED em toda sede do distrito. 

Sobre o abastecimento de água, a sede do distrito de Salgado dos Machados é 100% 
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atendida com água encanada, porém a população relata que o tratamento é inadequado, 

o que torna necessário um tratamento mais eficiente da água por parte do SAAE. 

No tema do esgotamento sanitário ficou claro que em Salgado dos Machados não existe 

rede coletora de esgoto, tornando-se necessária a implantação de rede de esgotamento 

sanitário em toda sede do distrito. Devido à falta de rede de esgoto, alguns trechos de ruas 

encontram-se com “esgoto à céu aberto”, como nas ruas: Rua João Batista Ripardo, Rua 

Raimundo Nonato de Sousa, Rua Principal (CE-176), Rua Nova (depois do campo), Rua 

Francisco Rodrigues de Sousa, Rua Edmilson Cruz de Sousa e Rua Joaquim Teotônio 

Vieira. No quesito coleta de lixo, o problema apontado pela população foi referente à 

frequência da coleta que ocorre somente uma vez por semana, na quinta-feira, sendo 

necessário aumentar mais dois dias na semana. Por esse motivo entende-se que os pontos 

de acúmulo de lixo sejam também em decorrência da deficiência na coleta pública de lixo, 

estando esses acúmulos de lixo principalmente na Rua João Batista Ripardo, Rua Principal 

com Rua Maria de Lourdes de Sousa, Rua Joaquim Teotônio Vieira, Rua Raimundo Nonato 

de Sousa, Rua Hugo Machado da Ponte e Rua Edmilson Cruz. Foi também localizado 

muito lixo acumulado próximo ao campo de futebol (força jovem). 
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Figura 64 – Convite divulgado para a oficina no Distrito de S. dos Machados 

 

Figura 65 – Participantes discutem as 
demandas de S. dos Machados 

Figura 66 – Roda de discussão sobre a leitura 
espacial do distrito
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Figura 67 – Lista de presença do distrito de S. dos Machados 

 

Figura 68 – Lista de presença do distrito de S. dos Machados 

 

Figura 69 – Lista de presença do distrito de S. dos Machados 
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4.2.6 Jaibaras 

DISTRITO: Jaibaras PARTICIPANTES: 40 

DATA: 16/01/2020 HORA: 17:00hs 

LOCAL: Escola Municipal Leonília Gomes Parente 

EQUIPE: Equipe Técnica Municipal e Técnicos da empresa consultora 

 

FICHA TÉCNICA - OFICINA DE LEITURA COMUNITÁRIA 

JAIBARAS 

ACESSOS:  
O principal acesso à sede distrital é pela 
BR-222 e CE-183. 

 

POPULAÇÃO: 6.392 habitantes (eSUS 
AB, 2018). 
 

ÁREA: 24.688,54 ha 

POVOADOS E LOCALIDADES:  

Olho d’água; Faz. Charambel; Faz. Cedro; Ipueirinha; Faz. Angiquinhos; Faz. Desejos; 

Faz. Sonharão; Faz. Paissandu; Faz. Desejado; Faz. Itamati; Faz. Pau D’arco; Faz. 

Diamantina; Faz. Cipaúba; Faz. Mamão; Tamandará; Faz. Mareno; Ingá; Faz. Barbalha; 

Maracajá; Faz. Samba; Faz. Beirute; Beira Rio; São Domingos. 
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MAPA DA SEDE DISTRITAL: 

 

 

DESENHO URBANO E USO DO SOLO: 

É um assentamento urbano tradicional que já era registrado nos mapas antigos do Ceará 

do século XIX. O núcleo urbano implantou-se às margens do Açude Aires de Sousa que 

represou o rio Jaibaras. É acessado tanto pela CE-183 como pela BR403 (estrada Cariré), 

que lhe traz fácil comunicação para Sobral e Cariré. Possui malha urbana irregular, 

condicionada pelo relevo acidentado. Uma extensão do núcleo urbano se desenvolve no 

outro lado da barragem ao longo da estrada Cariré em formação linear condicionada pela 

via. O distrito destaca-se pela produção de tilápias. Possui certa diversidade em suas 

atividades de comércio e serviços. Possui Centro de Saúde da Família e quatro escolas 

municipais. O núcleo urbano é entrecortado por áreas alagáveis que conformam vazios na 

malha urbana. O açude constitui barreira à expansão urbana no sentido oeste e o rio 

Jaibaras e seus afluentes dividem a malha urbana em duas porções distintas. A rodovia 

constitui o principal vetor de indução da expansão da malha urbana. Um vetor secundário 

é perceptível no sentido norte ao longo da rua Alta. 

A área começou a ser povoada a partir da fazenda Pirambeba, assim denominada pois no 

seu território corria o Rio Piranhas. Com o progresso e o desenvolvimento através da 

construção do açude Aires de Sousa iniciado no ano de 1930 e concluído no ano de 1937, 

houve a desapropriação das terras pelo Departamento Nacional de Obras Contra as Secas 

(DNOCS). No canteiro de obras se construiu um acampamento de casas para engenheiros 

e trabalhadores da construção do açude que ali se fixaram juntamente com suas famílias. 

O distrito foi criado pela Lei Estadual n° 1.153 de 1951. 
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PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS: 

Campo de Futebol; Quadra de Esporte; Praça; PSF; Colégio Sobralense de Tempo 

Integral; Creche; Delegacia; Escola Ayres de Sousa; Escola Leonília Gomes Parente; 

Escola Raimundo Santana. 

 

PRINCIPAIS PONTOS DO GRUPO TRABALHO E MORADIA: 

A caracterização do Trabalho e Moradia no distrito apontou que os empregos se 

concentram na área da administração pública (educação e saúde); fábrica Grendene 

(localizada no distrito sede) e comércio local. O artesanato não é uma atividade expressiva 

no distrito. De forma geral, o índice de desemprego foi considerado alto entre os 

moradores. 

Dentre as sugestões para melhorar as condições do trabalho, foram apontadas como 

medidas: o incentivo à implementação de fábricas no distrito; a oferta de cursos de 

capacitação para jovens e adultos; ativação do Perímetro Irrigado (Setores I, II e III); a 

criação de uma feira livre para os agricultores locais; suporte e subsídios para os 

moradores que trabalham com reciclagem. A Unidade de Beneficiamento de Pesca foi 

citada como uma atividade que poderia amenizar o desemprego local caso estivesse 

funcionando ativamente. 

Quanto à moradia, foi apontada a existência de casas de taipa nos seguintes logradouros: 

Rua Pe. Cícero; Rua da Lagoa; Rua Dom Fernando; Rua Bela Vista. O bairro Alto Alegre 

também foi citado como um local que concentra casas de taipa, conforme pode ser 

visualizado nos mapas 09 e 10. 

 

PRINCIPAIS PONTOS DO GRUPO MEIO AMBIENTE E LAZER: 

O distrito conta com os recursos hídricos: Açude Ayres de Sousa; Riacho Salgadinho; 

Riacho Logradouro; Riacho Coqueiros; Riacho Mulungu; Riacho Pombinhos. Esses são 

utilizados para diferentes atividades como pesca e lazer, porém, alguns esgotos têm sido 

lançados no açude. Como propostas, foram sugeridas: a criação de mais praças com 

equipamentos de ginástica, parquinho e brinquedoteca; construção de mais uma quadra 

na sede com feira cultural nas praças; a requalificação do calçadão e quiosques. 

Quanto à arborização, foi citada a necessidade de incentivos ao plantio de espécies 

nativas, bem como a manutenção da área arborizada.
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PRINCIPAIS PONTOS DO GRUPO SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES: 

Em relação à mobilidade para os distritos, foi relatado pelos moradores que a maioria dos 

deslocamentos são feitos com o uso de motos e, em casos menores, feito com o uso de 

tração animal. 

O trajeto que liga Sobral a Jaibaras é atendido por topiques. O fluxo dessas apresenta 

deficiências no período entre as 14h00min e as 16h:00min bem como finais de semana e 

feriados (quando há uma redução na quantidade de carros). Foi observado que os 

transportes que fazem o percurso entre Sobral e Jaibaras são lotados e não oferecem 

segurança aos usuários. Não há linhas de topique para as localidades e povoados do 

distrito. 

Foi sugerido pelos moradores que haja a sinalização e implementação de quebra-molas 

nas estradas, nivelamento de calçadas e acompanhamento via fiscalização. Também foi 

citada a possibilidade da criação de um terminal para o transporte de passageiros e de 

uma estrada pavimentada que dê acesso aos Setores. 

Quanto à infraestrutura para mobilidade e acessibilidade, constatou-se que as calçadas, 

de modo geral, não possuem acessibilidade, o que leva os cadeirantes a se locomover nas 

vias. Há também a invasão das calçadas pelas edificações. 

No período chuvoso, parte das estradas ficam ilhadas, principalmente nas áreas próximas 

ao IDEC e aos Setores I, II e III. As estradas que levam aos Setores não são asfaltadas, o 

que tem tornado difícil o deslocamento dos moradores. 

As questões relativas à iluminação pública foram: diminuição da distância entre os postes; 

iluminação de LED nas ruas secundárias; iluminação dos Setores e iluminação na via de 

acesso ao cemitério. As áreas com demanda de iluminação podem ser visualizadas nos 

mapas 09 e 10. 

Para a questão do saneamento básico, foi citado que algumas casas não contam com 

água encanada, ficando aos moradores a opção de utilizar a água das cisternas. A 

localidade de Maracajá possui demanda de tratamento de água. 

O esgotamento sanitário, na área denominada Barragem, geralmente é feito com o uso de 

fossas. Contudo, é possível constatar a existência de canalização de dejetos para dentro 

do rio. Nos Setores não há fossas e a maioria da população despeja seus resíduos nos 
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açudes. Os pontos onde é possível encontrar esgotamento irregular podem ser conferidos 

nos mapas 09 e 10. 

Os pontos de lixo citados foram na Lagoa (barragem) e Setor I (mapas 09 e 10). Foi 

sugerido pelos moradores a implementação de lixeiras nos locais onde há mais fluxo de 

deslocamentos no distrito. 

Figura 70 – Convite divulgado para a oficina no Distrito de Jaibaras 

 

Figura 71 – Apresentação da Revisão do Plano 
Diretor aos participantes 

Figura 72 – Participantes apresentam o 
resultado da leitura do mapa
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Figura 73 – Lista de presença do distrito de Jaibaras 

 

Figura 74 – Lista de presença do distrito de Jaibaras 
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Figura 75 – Lista de presença do distrito de Jaibaras 

 

Figura 76 – Lista de presença do distrito de Jaibaras 
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4.2.7 Baracho 

DISTRITO: Baracho PARTICIPANTES: 32 

DATA: 11/01/2020 HORA: 17:00hs 

LOCAL: Salão Paroquial 

EQUIPE: Equipe Técnica Municipal e Técnicos da empresa consultora 

 

FICHA TÉCNICA - OFICINA DE LEITURA COMUNITÁRIA 

BARACHO 

ACESSOS:  
O principal acesso à sede distrital é pela 
CE-183. 

 

POPULAÇÃO: 3.915 habitantes (eSUS 
AB, 2018). 
 

ÁREA: 5.046,5 ha 

POVOADOS E LOCALIDADES:  

Faz. Cedro II; Santo Hilário; São Joaquim; São João; Água Branca; São Miguel; Croatá; 

Desterro – Boa Vista; Macapá; Santa Maria; Faz. São Felipe; Baixa Grande; Santa Luiza; 

Casa Forte; Boqueirão; Trapiá; Boqueirão do Santo Hilário; Pichano. 
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MAPA DA SEDE DISTRITAL: 

 

 

PRINCIPAL ECONOMIA: 

Agricultura, Artesanato.

 

DESENHO URBANO E USO DO SOLO: 

O núcleo urbano do Baracho constitui um dos mais dispersos dos distritos de Sobral, situa-

se a 19 km da sede do Município de Sobral, e está encravado numa encosta a sotavento 

da Serra do Rosário e apresenta como limites geográficos ao Norte o Município de 

Alcântaras, ao Sul os Distritos de Jaibaras, a Oeste os distritos de Aprazível e Pedra de 

Fogo, ao Leste o Distrito de Jordão. No referido distrito encontra-se dividido em 11 sítios 

principais, possui topografia acidentada, típica da região serrana. 

 

PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS: 

Escola Coronel José Leôncio; Creche Inês Maria do Espírito Santo; CSF. 
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PRINCIPAIS PONTOS DO GRUPO TRABALHO E MORADIA: 

As demandas apresentadas pelos moradores em torno da temática do Trabalho e Moradia 

incluíram: incentivos à agricultura familiar com investimento em projetos envolvendo a 

agricultura e maior assistência para os artesãos cuja renda é proveniente da produção de 

chapéu, incluindo a criação de uma Associação para amparar essa atividade. 

 

PRINCIPAIS PONTOS DO GRUPO MEIO AMBIENTE E LAZER: 

As áreas de lazer do distrito são: Praça da Igreja; Piscinão e o campo de futebol. 

Acerca do meio ambiente e lazer no distrito, há a necessidade da construção de praças e 

espaços de lazer. Os moradores afirmaram que os espaços de lazer são poucos e 

sugeriram a criação de mais praças com parques temáticos, equipamentos de ginástica e 

áreas de lazer. Foi observado que o distrito não tem carência de arborização. 

Os recursos hídricos do distrito são: o Riacho Baracho (que começa na localidade de Santa 

Maria indo até o Jaibaras); a barragem; Macapá e a Cachoeira do Boqueirão dos Ferreira. 

Quanto às sugestões dos moradores, foi citada a construção de um barramento de água 

no riacho Baracho e orientações à comunidade para a não construção em áreas de risco. 

 

PRINCIPAIS PONTOS DO GRUPO SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES: 

O principal meio de transporte dos moradores do Baracho é a motocicleta. Quanto ao 

transporte coletivo, há uma linha de micro-ônibus que passa pelas localidades e sede do 

distrito. Foi ressaltado nas discussões que o horário do mesmo é considerado ruim pelos 

moradores. No percurso que vai da Baixa Grande ao Santo Antônio, é necessário que seja 

feito o rebaixamento da ladeira que possui 03 pontos críticos. 

Em relação a infraestrutura para mobilidade, foi ressaltado que nas localidades de Desterro 

e Santo Hilário há demandas para calçamento. Quanto às estradas, os moradores 

afirmaram que essas não oferecem segurança, sendo altas e estreitas, não possuem 

acostamento e não são pavimentadas. 

As sugestões para esses problemas foram: melhorar as estradas com calçamento; 

implantar passagens molhadas nos riachos; asfaltamento da ladeira (pois as pedras se 

soltam); sinalização de trânsito; acessibilidade. 
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Quanto ao lixo, foi solicitado que a coleta aconteça em mais de um dia da semana. Foi 

pedido um sistema de coleta nas localidades. Na sede do distrito, o carro do lixo passa 

uma vez na semana. Há acúmulo de lixo no Sítio do Desterro. 

Por fim, a respeito do saneamento básico, foi dito que as casas possuem fossa individual, 

sendo que há pontos com esgoto à céu aberto. Algumas localidades não possuem 

banheiro. O abastecimento de água ocorre via encanamento na sede. Nas localidades de 

Baixa Grande; Sítio Desterro e em Santa Luzia (chafariz) o abastecimento ocorre através 

de poços, chafariz e carros pipa. 

 

Figura 77 – Convite divulgado para a oficina no Distrito de Baracho 
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Figura 78 – Público presente na oficina de 
Baracho 

Figura 79 – Participantes durante discussão 
das demandas de Baracho

 

 

 

Figura 80 – Participantes apresentam o resultado da leitura do mapa 
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Figura 81 – Lista de presença do distrito de Baracho 

 

Figura 82 – Lista de presença do distrito de Baracho 
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4.2.8 Jordão 

DISTRITO: Jordão PARTICIPANTES: 26 

DATA: 13/01/2020 HORA: 17:00hs 

LOCAL: Escola Municipal José Inácio Gomes Parente 

EQUIPE: Equipe Técnica Municipal e Técnicos da empresa consultora 

 

FICHA TÉCNICA - OFICINA DE LEITURA COMUNITÁRIA 

JORDÃO 

ACESSOS:  
Acesso pela BR-222, ao norte do distrito. 
O acesso principal ao distrito se dá pela 
rodovia Estadual CE-183. As estradas 
vicinais que dão acesso às localidades 
são precárias. 

 

POPULAÇÃO: 5.012 habitantes 
 

ÁREA: 107 km² 

POVOADOS E LOCALIDADES:  

Alegre, Bom Jardim, Contendas, Fonte Vital, Milagres, São Francisco, São Joaquim, São 

José, Sítio Santana, Santo Antônio de Baixo, Santo Antônio de Cima, Barro Alto, 

Coqueiros, Tanques. 
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MAPA DA SEDE DISTRITAL: 

 

 
PRINCIPAL ECONOMIA: 

Agricultura de subsistência complementada com a comercialização da castanha de caju. 

 
FUNDAÇÃO E PRINCÍPIO DA OCUPAÇÃO: 

A data de criação do Distrito de Jordão é de 18 de março de 1943. 

 

DESENHO URBANO E USO DO SOLO: 

O distrito de Jordão está situado na Serra do Rosário, a 14 km da sede de Sobral. O distrito 

está dividido em 25 sítios principais, possui topografia acidentada típica de região serrana 

e tem como limites geográficos: ao Norte, os municípios de Alcântaras e Meruoca; ao Sul, 

os distritos de Jaibaras e Aprazível; ao Leste, o acesso à sede de Sobral e ao Oeste o 

distrito do Baracho. 

Núcleo urbano principal de ocupação da serra do Rosário com topografia acidentada que 

condiciona o crescimento. A ocupação do distrito acontece ao longo das estradas vicinais, 

mas ainda vinculada ao núcleo urbano central, onde se concentram as ofertas de pequenos 

comércios e serviços. Esse núcleo possui traçado ortogonal e compacto marcado pela 

presença de um templo católico e uma praça fronteiriça implantados ao lado do açude 

Jordão. 
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PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS: 

Escola de Ensino Fundamental José Inácio Gomes Parente; Anexo José de Lourdes 

Vasconcelos; Anexo Chico Feliciano; Creche Manoel Basílio; Escola José Euclides 

Ferreira Gomes Júnior; Centro de Saúde da Família Jordão; Sindicato dos Trabalhadores 

Rurais do Jordão. 

 

PRINCIPAIS PONTOS GRUPO TRABALHO E MORADIA: 

Neste grupo foi levantada a questão da falta de postos de trabalho no distrito, o que tem 

levado moradores a migrar para o distrito sede em busca de oportunidades no mercado de 

trabalho. Os participantes afirmaram que os pequenos comércios e a administração pública 

são, basicamente, as únicas fontes de trabalho no distrito de Jordão. 

Diante dessa discussão, os participantes chamaram atenção para as potencialidades do 

distrito, as quais poderiam vir a tornar-se fontes de renda para os moradores locais, como 

por exemplo: o ecoturismo; a gastronomia; o artesanato com a palha de carnaúba; e a 

agricultura. 

Na análise da leitura espacial foram apontadas as áreas de expansão e áreas de 

valorização, na sede do distrito. Na direção oeste há um crescimento acelerado no uso e 

ocupação do solo visto que são áreas com terrenos mais baratos. Nessa região existe 

também uma área de ocupação irregular (invasão). No sentido leste do distrito há uma 

maior especulação imobiliária e tendência a um encarecimento do solo devido o acesso à 

serra e ao distrito sede de Sobral. 

Quanto à existência e localização de casas de taipa no distrito, foi constatado durante a 

leitura espacial que estas encontram-se situadas na área mais central da sede do distrito. 

Diante das demandas expostas, alguns participantes observaram que atualmente a 

administração pública tem atuado em algumas intervenções como a construção de uma 

adutora de água, a qual irá beneficiar diretamente a comunidade, além de reformas e 

construção de espaços de lazer. 

Enquanto comunidade, os moradores relataram que falta articulação e organização 

comunitária, pois segundo eles, só a partir disso eles conseguirão caminhar para 

conquistar mais benefícios. 
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PRINCIPAIS PONTOS GRUPO MEIO AMBIENTE E LAZER 

Sobre os espaços de lazer, foi relatado que o distrito dispõe de 03 quadras esportivas e 03 

estádios de pequeno porte. Contudo, os estádios de Jordão, Centro e Tanques estão em 

más condições de uso. 

Outra questão citada pelos moradores tratou da falta de atividades de lazer para os idosos 

na comunidade, o que aponta uma demanda para esse grupo. 

A praça da Igreja Matriz foi citada como local com necessidade de reforma, o que seria 

melhorado com o acréscimo de equipamentos de academia e playground para melhor 

atender a população. 

Quanto aos recursos hídricos, foram apontados como principais: o riacho João Jerônimo; 

o Açude Jordão; a Lagoa do Narciso; Olho d’Água Cumbe e a Cachoeira Véu da Noiva. 

Foi observado que alguns dos recursos hídricos citados não têm sido utilizados pela 

população devido a poluição. A Cachoeira Véu da Noiva e o Olho d’Água Cumbe são locais 

de lazer da população, principalmente no período chuvoso. 

Sobre as áreas de risco, queimadas e pontos de alagamento, foi relatado que somente na 

área do sítio Jardim (no entorno da sede), há a ocorrência de queimadas e desmatamento 

para a prática da agricultura. 

Os participantes citaram que o distrito apresenta um potencial para roteiros de turismo 

ecológico e gastronômico. Alguns locais ressaltados foram: o Mirante Santo Antônio 

“Mangues”, Cachoeira nas Contendas e a Casa na Pedra no Sítio Jardim, além de uma 

significativa variedade de restaurantes que já são atrativos gastronômicos do distrito. 

 

PRINCIPAIS PONTOS GRUPO SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES 

Dentre as observações feitas no grupo de serviços públicos e transporte, foi salientada a 

necessidade de uma melhor organização dos transportes coletivos envolvendo 

diretamente a cooperativa dos transportes que atua no distrito. Os principais problemas 

citados pelos moradores foram: a instabilidade dos horários, a quantidade reduzida de 

transportes e a carência de conforto e segurança ao utilizar o sistema de transporte 

coletivo. 
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Quanto à infraestrutura para mobilidade, foi apontado que os acessos às vias públicas 

estão em boas condições, contudo, há locais que ainda possuem demandas nesse sentido, 

a saber: os acessos para as localidades de Santo Hilário e Desterro. Outra questão 

importante que foi evidenciada tratou da necessidade do alargamento da rodovia de 

acesso à serra pois a mesma possui trechos estreitos que dificultam a passagem de 

caminhões, tornando o trajeto inseguro. 

A necessidade de um sistema de saneamento básico eficiente também foi salientada pelos 

participantes. 
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Figura 83 – Apresentação do PDS aos participantes da Oficina 

 

Figura 84 – Roda de discussão sobre a leitura espacial do distrito 
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Figura 85 – Lista de presença do distrito de Jordão 

 

Figura 86 – Lista de presença do distrito de Jordão 
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4.2.9 Patriarca 

DISTRITO: Patriarca PARTICIPANTES: 58 

DATA: 13/01/2020 HORA: 17:00hs 

LOCAL: Quadra poliesportiva 

EQUIPE: Equipe Técnica Municipal e Técnicos da empresa consultora 

 

FICHA TÉCNICA - OFICINA DE LEITURA COMUNITÁRIA 

PATRIARCA 

ACESSOS:  
O principal acesso à sede distrital é pela 
CE-178 

 

POPULAÇÃO: 3.058 habitantes (e-SUS 
AB, 2018). 
 

ÁREA: 6.995,9 ha 

POVOADOS E LOCALIDADES:  

Carnaúbas; Faz. Alegre; Faz. Caraúbas; Faz. Jardim; Faz. Mutuca; Faz. Salgadinho; Faz. 

Santa Bárbara; Faz. Santana; Lagoa Queimada. 
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MAPA DA SEDE DISTRITAL: 

 

 
PRINCIPAL ECONOMIA: 

Agricultura; Artesanato (chapéu); Administração Pública. 

 
PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS: 

PSF; Areninha; Escola Pery Frota; Cemitério; Quadra; EEM José Fideles de Moura. 

 
PRINCIPAIS PONTOS DO GRUPO TRABALHO E MORADIA: 

A economia do distrito é constituída por atividades de agricultura; administração pública e 

artesanato. 

Os moradores que trabalham com a fabricação do chapéu de palha apontaram para a 

necessidade de um local físico que possibilite o desenvolvimento da atividade bem como 

capacitação e material para o beneficiamento da produção. 

Há a necessidade de cursos profissionalizantes para jovens, adultos e idosos residentes 

no distrito como forma de incentivo às atividades de empreendedorismo. Os participantes 

apontaram como diretrizes para a melhoria nas condições do trabalho: a implementação 

de empresas/fábricas para a geração de emprego e renda para a população local; 
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melhores condições de custo/transporte para os moradores que trabalham na Grendene e 

domésticas que trabalham no distrito sede. 

No que se refere a moradia, existe uma pequena quantidade de casas de taipa no distrito, 

sendo a maioria das moradias construídas em alvenaria. 

O distrito apresenta alguns vazios urbanos apontados pelos participantes como locais de 

construção, equipamentos públicos e/ou moradia popular, conforme pode ser conferido no 

mapa 13. 

 

PRINCIPAIS PONTOS DO GRUPO MEIO AMBIENTE E LAZER: 

Os moradores apontaram que no período chuvoso o distrito fica ilhado, visto que é 

circundado por rios e riachos, dentre eles: o riacho Ipueira; riacho Caioca; riacho 

Constantino e rio Madeira. O riacho Ipueira foi apontado como o mais poluído da cidade. 

As áreas que costumam alagar no período chuvoso são aquelas que se encontram nas 

proximidades dos riachos Caioca e Ipueira. 

As sugestões para o meio ambiente e lazer no distrito englobaram: um projeto de 

arborização nas proximidades do cemitério público e da Igreja bem como a despoluição 

dos riachos comprometidos mediante o saneamento básico de algumas áreas do distrito. 

 

PRINCIPAIS PONTOS DO GRUPO SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES: 

O distrito é atendido por uma linha de ônibus que funciona nos períodos de 06h00min às 

10h00min e de 13h00min às 17h00min. Alguns moradores também se deslocam utilizando 

o ônibus que transporta os trabalhadores da Grendene. Contudo, há um desconforto em 

relação aos horários considerados incompatíveis com as necessidades da população. 

Em relação a áreas de alagamento, algumas localidades que não têm passagem molhada 

inundam nos períodos de chuva, deixando parte dos moradores ilhados. 

Foi relatado durante as discussões que o carro do lixo passa apenas uma vez na semana, 

o que tem propiciado o acúmulo de lixo nas ruas e carreamento dos mesmos para áreas 

mais declinadas em períodos chuvosos, podendo assim, provocar o entupimento de 

bueiros e a contaminação de corpos hídricos. 
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Quanto à infraestrutura para mobilidade, foi apontado que o distrito possui calçadas 

estreitas, sem acostamento e com necessidade de quebra-molas na Avenida Central. 

Houve sugestões para a construção de acostamento na pista de rolamento e ciclovia que 

leva até a lagoa bem como o alargamento das mesmas, visando um melhor fluxo de 

pessoas e meios de transporte. 

Há uma área significativa com demanda de iluminação pública, a qual pode ser conferida 

no mapa 13. Alguns locais do distrito possuem pontos com esgoto a céu aberto, inclusive 

nas proximidades do Riacho Madeira. 

 

Figura 87 – Convite divulgado para a oficina no Distrito de Patriarca 
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Figura 88 – Apresentação da revisão do PDS 
aos participantes 

Figura 89 – Roda de discussão sobre a leitura 
espacial do distrito

 

Figura 90 – Participantes apresentam o 
resultado da leitura do mapa 

Figura 91 – Articuladores recebendo 
certificados de participação
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Figura 92 – Lista de presença do distrito de Patriarca 

 

Figura 93 – Lista de presença do distrito de Patriarca 

 

Figura 94 – Lista de presença do distrito de Patriarca 
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4.2.10 Pedra de Fogo 

DISTRITO: Pedra de Fogo PARTICIPANTES: 21 

DATA: 14/01/2020 HORA: 16hs 

LOCAL: Salão Paroquial da Capela de São João Batista 

EQUIPE: Equipe Técnica Municipal e Técnicos da empresa consultora 

 

FICHA TÉCNICA - OFICINA DE LEITURA COMUNITÁRIA 

PEDRA DE FOGO 

ACESSOS:  
Acesso pela Avenida Murilo Aguiar, 
estrada que dá acesso a Coreaú. 

 

POPULAÇÃO: 1.461 habitantes 
 

ÁREA: 32km² 

POVOADOS E LOCALIDADES: Barra, Ponta da Serra. 
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MAPA DA SEDE DISTRITAL: 

 

 

 
PRINCIPAL ECONOMIA: Agricultura de Subsistência e extração mineral (cal). 

 
FUNDAÇÃO E PRINCÍPIO DA OCUPAÇÃO: 

O Distrito de Pedra de Fogo foi criado pela lei Nº 598 de 18 de maio de 2005, 

desmembrando-se do Distrito de Aprazível. O núcleo urbano do distrito é um dos mais 

fragmentados do município de Sobral, composto por diversos núcleos justapostos às duas 

margens da CE-364. Sua área urbana é formada, portanto, de pequenas comunidades 

mais ou menos independentes e organizadas ao redor de pequenas praças junto à rodovia. 

Apresenta tendência de expansão principal ao longo da via e alguns núcleos apresentam 

uma tendência secundária de expansão no sentido norte ao longo de estradas vicinais de 

acesso ao Riacho Angical. 

Com relação à infraestrutura, as ruas têm calçamentos, iluminação pública e são 

desprovidas de rede de drenagem e esgoto. 

A principal fonte de renda é a agricultura de subsistência e secundariamente o trabalho 

nas pequenas usinas de cal, totalizando 10 caieiras. No distrito existem alguns poucos 

comércios de pequeno porte. 
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Com referência aos equipamentos sociais na sede do distrito existem 02 praças, 03 igrejas, 

02 escolas municipais, 01 quadra esportiva, 01 ponto de apoio para o Posto de Saúde da 

Família. De acordo com os dados do Sistema de Informação da Atenção Básica (SIAB), 

2008, o distrito conta hoje com uma população aproximada de 1.461 habitantes e 

aproximadamente 373 famílias. 

 

DESENHO URBANO E USO DO SOLO: 

O Distrito de Pedra de Fogo limita-se ao norte e oeste pelo município de Coreaú, a leste 

pelo distrito do Baracho e a sul com o distrito de Aprazível, com área de 32,50 km² e a 

principal via de acesso é a CE-364, com destino a Granja. 

A sede do distrito configura-se de forma irregular com pequenas aglomerações de casas 

ao lado da CE, estruturadas em quase sua totalidade na tipologia de alvenaria. 

 

PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS: 

02 Escolas Municipais e 01 Posto de Saúde da Família. 

 

PRINCIPAIS PONTOS GRUPO TRABALHO E MORADIA 

No eixo trabalho e moradia, os moradores puderam relatar a carência do distrito e a falta 

de oportunidades de emprego e renda. Segundo eles, a maioria das pessoas trabalha fora, 

já que os trabalhos no distrito são limitados ao serviço público, agricultura de sequeiro, 

artesanato de chapéu de palha e a produção de cal. 

Os participantes falaram da necessidade de uma fábrica ou indústria (que aproveitasse a 

potencialidade das minas de cal) e absorvesse a mão de obra local. Outro ponto tratado 

pelos participantes foi a respeito da oferta de cursos e capacitação principalmente para os 

jovens. 

Solicitaram também, que fosse pensado um projeto habitacional para o distrito, pois, 

segundo eles, muitos moram de aluguel e outros em condições precárias em casas de 

taipa. 
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PRINCIPAIS PONTOS GRUPO MEIO AMBIENTE E LAZER 

Os principais recursos hídricos citados pelos moradores de Pedra de Fogo, foram: o Açude 

águas belas, que é uma área de lazer, o Riacho Malaco e a lagoa do barreiro (esses 

espaços são usados para banho, pesca, lavagem de roupa e plantio de capim em suas 

margens), e a Lagoa do Barreiro, mas essa é poluída, recebendo esgotos de algumas 

casas. 

As áreas de lazer são compostas por mais 4 praças existentes, 2 clubes de dança, 1 quadra 

poliesportiva e 1 campo de futebol, mas os moradores acham os espaços de lazer ainda 

insuficientes. Relataram da necessidade de mais espaços para a prática de esportes 

(areninha), e da revitalização das praças existentes, contemplando parquinho para as 

crianças, melhorando a iluminação e criando novas oportunidades de usos, tais como: 

academias ao ar livre, e espaços seguros para caminhadas. 

Existe um lugar chamado “Caminho da ladeira” que dá acesso à serra do Rosário onde os 

moradores costumam ir fazer trilha e é um lugar com potencial para o ecoturismo. 

Os moradores colocaram como sugestão também, para a prefeitura construir e revitalizar 

os espaços de lazer existentes. Revitalizar o açude Águas Belas e reconstruir o 

sangradouro do mesmo, plantar árvores nativas nas praças, construir uma creche para as 

crianças, recuperar a Lagoa do Barreiro e implementar o saneamento básico que não 

atende todas as residências da área urbana. 

Em Pedra de Fogo existe sindicato dos trabalhadores, grupos de oração, mas ainda não 

tem uma associação comunitária e essa foi a sugestão dada pelos próprios moradores que 

sentem a necessidade de mais articulação. 

 

PRINCIPAIS PONTOS GRUPO SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES 

Foi falado sobre os transportes coletivos que atendem a comunidade, que, segundo os 

moradores, foram considerados seguros e suficientes. Atualmente existem duas linhas 

funcionando regularmente, com destino diário para Sobral, sendo 01 topique que inicia o 

percurso às 5:20h e encerra saindo de Sobral às 18:00h. A outra linha é feita por 01 micro-

ônibus, com saída do distrito às 7:00h, retornando às 12:00h. Segundo os moradores, 

como as linhas transitam na BR-222 e são frequentemente fiscalizadas, para atender as 

exigências, os transportes são considerados seguros. Contudo, os moradores reclamam 

que a estrada que dá acesso a Sobral (CE-364) encontra-se em más condições de uso, 
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colocando em risco cada viagem. Disseram também que as calçadas não são 

padronizadas e não têm o mínimo de acessibilidade. 

Relataram que não existe problema com iluminação pública, todas as casas têm água 

encanada, mas reclamaram que a água não recebe um tratamento adequado por ser 

visivelmente suja (cor). No distrito não tem rede de esgoto, e isso fica evidente com o 

lançamento de esgotos clandestinos diretamente nos riachos, poluindo os recursos 

hídricos. 

Sobre a coleta de resíduos sólidos, constatou-se que é realizada 2 vezes por semana, 

sendo considerada suficiente, segundo os moradores. 

Como sugestão de melhoria, os moradores citaram a área da saúde como prioridade. 

Pediram mais medicamentos e uma ambulância 24 horas, atendimento médico todos os 

dias no posto; atualmente o atendimento é feito somente 2 vezes por semana e isso gera 

transtornos, pois muitas vezes restam pessoas que ficam sem atendimento. 

 

Figura 95 – Convite divulgado para a oficina no Distrito de Pedra de Fogo 
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Figura 96 – Apresentação da Revisão do PDS aos participantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 97 – Articuladores recebendo certificados de participação 
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Figura 98 – Lista de presença do distrito de Pedra de Fogo 

 

 

Figura 99 – Lista de presença do distrito de Pedra de Fogo 
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4.2.11 São José do Torto 

DISTRITO: São José do Torto PARTICIPANTES: 35 

DATA: 14/01/2020 HORA: 18hs 

LOCAL: Quadra Poliesportiva Maria Oliva Ribeiro Lima 

EQUIPE: Equipe Técnica Municipal e Técnicos da empresa consultora 

 

FICHA TÉCNICA - OFICINA DE LEITURA COMUNITÁRIA 

SÃO JOSÉ DO TORTO 

ACESSOS:  
BR-222 e CE-321 

 

POPULAÇÃO: 1.939 hab. 

ÁREA: 4.304,24 ha 

POVOADOS E LOCALIDADES: Gonçalo Alves; Faz. Campo do Meio; Faz. Pedra de 

Cal; Angustura. 
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MAPA DA SEDE DISTRITAL: 

 

 

PRINCIPAL ECONOMIA: 

Administração pública; fábrica de alumínio e mineração (extração de ferro). 

 

PRINCIPAIS PONTOS DO GRUPO TRABALHO E MORADIA: 

A caracterização do trabalho junto aos moradores do distrito apontou que os empregos, de 

modo geral, se distribuem entre a administração pública, a fábrica de alumínio e mineração 

(extração de ferro) e alguns trabalhadores da Fábrica Grendene. 

A agricultura é pouco expressiva nesse distrito no que se refere à geração de renda. Além 

disso, o comércio é pouco movimentado e não há no distrito incentivos e capacitação para 

o desenvolvimento do artesanato local. 

Como sugestões para os problemas envolvendo o trabalho, foi citado pelos moradores: o 

incentivo do poder público municipal à instalação de fábricas no distrito; a capacitação da 

população local mediante a oferta de cursos profissionalizantes com foco na mineração e 

construção civil; implantação do projeto da guarda mirim como oportunidade de 

capacitação e trabalho para os jovens. 
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Quanto às casas de taipa, essas encontram-se espacializadas nas proximidades do Açude 

Paulo Lustosa; Beira do Rio; Pitombas; Pedra de Cal e Fazenda Morada Nova, conforme 

pode ser conferido no mapa 16. 

 

PRINCIPAIS PONTOS DO GRUPO MEIO AMBIENTE E LAZER: 

Os corpos hídricos localizados no distrito são: Lagoa do Cemitério (propriedade particular 

de uso agropecuário); Açude Paulo Lustosa (Açude Novo); Açude da Angustura (vide mapa 

16) onde alguns recursos hídricos têm sido afetados pela poluição dos esgotos e/ou 

rejeitos da atividade de mineração. 

Quanto às áreas alagáveis, as casas que se encontram na rua Olavo Ribeiro costumam 

ser invadidas pela água no período chuvoso. 

A Avenida Francisco Agenor Ribeiro da Silva é utilizada pela população como um local de 

caminhadas e pedaladas. Contudo, não possui uma estrutura mínima para esses tipos de 

uso. A mesma também necessita de arborização. 

As propostas dos moradores para os problemas levantados, foram: a despoluição de 

açudes e riachos por meio de saneamento básico; implantação de quebra-molas; 

iluminação pública; construção de acostamento e ciclovia na Avenida Francisco Agenor 

Ribeiro; implantação de praças com equipamentos de ginástica e parquinho incluindo as 

áreas de Torto de Cima; Beira Rio; Angustura e Gonçalo Alves. 

 

PRINCIPAIS PONTOS DO GRUPO SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES: 

Nas estradas que seguem para as localidades há demanda por asfalto, iluminação e 

calçamento. Contudo, foi observado pelos moradores que parte da iluminação está sendo 

convertida para LED. 

Quanto ao esgotamento sanitário, a maioria das casas utiliza fossa séptica, o que aponta 

uma demanda para saneamento básico. O abastecimento de água é proveniente do açude 

Ayres de Sousa. 

Quanto à mobilidade de transportes, as Topiques que fazem o trecho entre o distrito de 

São José e o Distrito Sede não passam por dentro da cidade, o que faz com que o 

deslocamento da população ocorra de maneira insegura e desconfortável. O distrito possui 

problemas significativos de acessibilidade e demanda de fiscalização para o trânsito. A 
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motocicleta é o principal meio de transporte no distrito sendo que seus condutores não 

costumam utilizar o capacete. 

A rodovia que corta a cidade não possui acostamento, oferecendo perigo aos pedestres. 

Em relação ao recolhimento do lixo, há coleta 03 vezes na semana, porém, o carro não 

passa em todas as ruas e é necessária a implantação de placas indicativas e 

socioeducativas. 

Foi solicitado pelos moradores, via abaixo assinado, a construção de 600m de calçamento 

ou asfalto na estrada que liga São José do Torto à localidade de Torto de Cima para 

viabilizar melhores condições de deslocamento entre esses locais. Também foi solicitada 

a construção de uma praça na localidade de Torto de Cima como área de lazer para os 

moradores do local. 

 

Figura 100 – Convite divulgado para a oficina no Distrito São José do Torto 
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Figura 101 – Apresentação da Revisão do PDS 
aos participantes 

Figura 102 – Participantes apresentam o 
resultado da leitura do mapa

 

Figura 103 – Participantes da oficina de São José do Torto 
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Figura 104 – Lista de presença do distrito de São José do Torto 

 

Figura 105 – Lista de presença do distrito de São José do Torto 
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4.2.12 Patos 

DISTRITO: Patos PARTICIPANTES: 18 

DATA: 17/01/2020 HORA: 17hs 

LOCAL: Escola Deliza Lopes 

EQUIPE: Equipe Técnica Municipal e Técnicos da empresa consultora 

 

FICHA TÉCNICA - OFICINA DE LEITURA COMUNITÁRIA 

PATOS 

ACESSOS:  
Os principais acessos à sede distrital são 
pela BR-222 e pela CE-176. 

 

POPULAÇÃO: 1.520 habitantes (e-SUS 
AB, 2018) 

ÁREA: 12.101,50 Hectares 

POVOADOS E LOCALIDADES:  

Assentamento Bom Sucesso; Fazenda Água Doce, Fazenda Bananeiras; Fazenda Boa 

Fé; Fazenda Boa Vista; Fazenda Macambira; Fazenda Pedra Vermelha; Fazenda 

Timbaúba; Lajes; Várzea Grande e Vila Pé de Serra. 
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MAPA DA SEDE DISTRITAL: 

 

 

PRINCIPAL ECONOMIA: 

Agricultura, Artesanato e Comércio 

 

FUNDAÇÃO E PRINCÍPIO DA OCUPAÇÃO: 

O Distrito de Patos foi criado pela lei Nº 395 de 20 de fevereiro de 2003, desmembrando-

se do Distrito de Aracatiaçu. 

 

DESENHO URBANO E USO DO SOLO: 

Núcleo urbano implantado junto ao Açude dos Patos que represa o rio Aracatiaçu. Está em 

um processo ainda incipiente de conformação urbana, possuindo ocupação dispersa e 

irregular ao longo da Rodovia Benedito Enoc de Sousa, que liga a sede do distrito com a 

BR-222, via que lhe conecta com a sede municipal e a Irauçuba, cuja proximidade é maior. 
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PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS: 

Centro de Saúde da Família – CSF; Escola Deliza Lopes; Anexo – Escola Deliza Lopes; 

Escola de Tempo Integral; Quadra Poliesportiva Fernandes Maciel de Mesquita; Praça 

Marli Liberato Vasconcelos. 

 

PRINCIPAIS PONTOS GRUPO TRABALHO E MORADIA 

No grupo Trabalho e moradia, os moradores de Patos relataram que poucas pessoas que 

residem no distrito trabalham no próprio distrito. Explicaram que até existem empregos, 

quase sempre oferecidos pela prefeitura em repartições públicas, mas são ocupados por 

pessoas de fora. Foi colocado pelo grupo que seria interessante aproveitar a mão de obra 

local como uma forma de garantir renda para os moradores do distrito. 

Como alternativa para atender a demanda por emprego, que se mostrou um dos problemas 

mais graves, foi sugerido pelas participantes do grupo, a instalação de uma fábrica de 

sapatos ou de costuras. 

Sobre o assunto moradia, na sede do distrito de Patos ainda existe aproximadamente 22 

casas de taipa, concentrando-se também nas localidades de Timbaúba, Pé de Serra e 

próximo ao açude. 

Sobre a área de expansão urbana, observa-se ao longo da Rodovia Benedito Enoc de 

Sousa que as áreas mais valorizadas estão próximas ao campo de futebol (na parte mais 

central da sede) e próximo à escola de tempo integral (na porção mais ao leste), no limite 

do atual perímetro urbano. A área comercial se concentra próximo à Praça Marli Liberato 

Vasconcelos. 

 

PRINCIPAIS PONTOS GRUPO MEIO AMBIENTE E LAZER 

No grupo sobre meio ambiente e lazer foi colocado o Açude Patos como o mais importante 

recurso hídrico do distrito, sendo usado pela população para a pesca, lazer e consumo 

humano. O açude que traz oportunidades e benefícios para o distrito, mas também gera 

alguns transtornos nos períodos de cheias pois uma parte da sede do distrito fica ilhada 

durante a sangria do açude, incluindo a Escola Deliza Lopes. As localidades de Timbaúba 

e Água Doce ficam também isoladas no período de inverno. 

Sobre as áreas de lazer disponíveis no distrito, além do açude, foram citadas a praça, o 
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campo de futebol, a quadra poliesportiva, um clube de forró (privado), além de igrejas. A 

população considera insuficiente as áreas de lazer, e como proposta foi sugerida a 

construção de uma praça com parquinho para as crianças (um local que foi apontado como 

sendo pouco aproveitado e com esse potencial, que é o triângulo na Rua da Caixa D’água); 

um campo mais bem estruturado com iluminação para jogos noturnos (a construção de 

uma “areninha” no local do atual campo) e um local para eventos culturais (quadrilhas 

juninas). 

A arborização da sede do distrito de Patos foi um tema tratado também no grupo, e foi 

colocado que existe uma necessidade percebida pela população, ao longo da Rodovia 

Benedito Enoc de Sousa, principalmente até a Escola Deliza Lopes, além do 

reflorestamento da mata ciliar do rio e de cada família plantar uma árvore na própria casa, 

amenizando assim a temperatura. 

 

PRINCIPAIS PONTOS GRUPO SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES 

No eixo temático serviços públicos e transportes, foi falado inicialmente do transporte 

escolar, que, apesar de apresentar um bom estado de conservação, apresenta problemas 

de superlotação, o que compromete a segurança dos passageiros. Sobre os transportes 

coletivos, o distrito de Patos é atendido por duas linhas: uma de micro-ônibus que opera 

de segunda a sábado, com rota Patos/Sobral e uma linha de ônibus que também funciona 

de segunda a sábado com rota Aracatiaçu/Patos/Sobral. O estado de conservação das 

estradas na sede distrito de Patos é considerado bom, ficando com acesso limitado 

somente nos períodos invernosos devido à sangria do Açude Patos, quando as passagens 

molhadas não dão condições de tráfego dependendo da lâmina d’água do sangradouro e 

dos riachos (as duas passagens molhadas estão na Rodovia Benedito Enoc de Sousa, 

uma no perímetro urbano da sede e a outra próxima à CE-176). Como alternativa para 

esse problema a população sugere a construção de uma ponte sobre os sangradouros do 

açude. Além disso, as localidades Água Doce II e São Joaquim ficam isoladas durante a 

quadra invernosa, e as demais localidades ficam com acesso comprometido ou dificultado. 

Os moradores alertam para a necessidade de construção de uma passagem molhada na 

localidade de Água Doce II. 

No que se refere à Iluminação pública, alguns locais foram identificados como pontos 

críticos, como todos os trechos localizados na Rodovia Benedito Enoc de Sousa. O 

primeiro trecho entre a BR – 222 e as primeiras casas nas proximidades da praça, o 
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segundo trecho ao lado do campo de futebol e o terceiro da parede do açude até a CE-

176. A população sugere que além da ampliação da rede de iluminação pública, sejam 

colocadas também, lâmpadas de LED incluindo as localidades.  

Sobre o abastecimento de água, todas as casas da sede são atendidas com água 

encanada e tratada pelo SAAE. Nas localidades o abastecimento é irregular, pois o que a 

população alega é que não existe tratamento de água, principalmente nas localidades de 

Timbaúba II e Água Doce I e II. O caso mais crítico é o da localidade de Vila Manoel Dias 

(Pé de Serra) em que a população não dispõe de água encanada. Para essa questão, a 

população sugere a implantação de um sistema de tratamento de água para as localidades 

de Timbaúba II, Água Doce I e II e levar água encanada para a comunidade Pé de Serra. 

Sobre o tema esgotamento sanitário, no distrito de Patos não existem redes coletoras, 

ficando vários trechos com problemas ainda mais agravados pela ocorrência de esgotos a 

céu aberto, como por exemplo na Rua da Igreja (Vila Moura), na Rodovia Benedito Enoc 

de Sousa (próximo ao campo e do CSF) e na Rua do Campo (lançado pelos fundos das 

casas no sangradouro do açude).  

O outro tema abordado foi a coleta de lixo, que no distrito de Patos ocorre em três dias da 

semana (terça, quinta e sábado) no período da manhã. Além da sede, são atendidas 

também as localidades de Água Doce I e Timbaúba I, só que de forma insatisfatória. 

 

Figura 106 – Convite divulgado para a oficina no Distrito de Patos 
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Figura 107 – Participantes discutem as 
demandas de Patos 

Figura 108 – Participantes apresentam o 
resultado da leitura do mapa

 

 

Figura 109 – Lista de Presença de Patos 
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4.2.13 Caioca 

DISTRITO: Caioca PARTICIPANTES: 37 

DATA: 17/01/2020 HORA: 18hs 

LOCAL: Escola Municipal Manoel Marinho 

EQUIPE: Equipe Técnica Municipal e Técnicos da empresa consultora 

 

FICHA TÉCNICA - OFICINA DE LEITURA COMUNITÁRIA 

CAIOCA 

ACESSOS:  
O principal acesso à sede distrital é pela 
CE-240. 

 

POPULAÇÃO: 2.957 habitantes (E-SUS 
AB, 2018). 

ÁREA: 10.127,5 ha 

POVOADOS E LOCALIDADES:  

Moquém; Faz. Sirema; Faz. Pirapora; Faz. São Vicente; Gangorra; Faz. Boa Vista. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

129 
 

Rua. Canuto de Aguiar 1401 B –  Meireles – Fortaleza – Ceará – Brasil – Cep. 60160-120     TEL/FAX: (85) 3456-5000 
CNPJ: 08.968.848/0001-10                 e-mail:  revisaopds@gmail.com 

 
 

MAPA DA SEDE DISTRITAL: 

 

 

PRINCIPAL ECONOMIA: 

Agricultura, Artesanato de Chapéu. 

 

PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS: 

Quadra de Esportes; Campo de Futebol; EEIEF Manoel Marinho; Praças; CSF. 

 

PRINCIPAIS PONTOS DO GRUPO TRABALHO E MORADIA: 

Nos levantamentos do grupo de Trabalho e Moradia foi constatado que boa parte dos 

moradores do distrito de Caioca trabalham no distrito sede. Há atividades de agricultura e 

artesanato de chapéu no distrito, porém, a nível de subsistência. 

Não há cursos de capacitação e oportunidades de trabalho, o que segundo os moradores 

têm contribuído para a ociosidade e consequente criminalidade entre os jovens. 

Quanto à moradia, há uma quantidade significativa de casas de taipas espalhadas pelo 



  

 

 

130 
 

Rua. Canuto de Aguiar 1401 B –  Meireles – Fortaleza – Ceará – Brasil – Cep. 60160-120     TEL/FAX: (85) 3456-5000 
CNPJ: 08.968.848/0001-10                 e-mail:  revisaopds@gmail.com 

 
 

distrito. As mesmas não possuem saneamento básico. Nesse sentido, foi apontada a 

necessidade de fiscalização quanto às construções irregulares que tem aumentado no 

distrito. As propostas para os problemas envolvendo trabalho e moradia contemplaram: a 

implantação de uma fábrica ou empresa de grande porte para a geração de empregos 

locais; priorização dos profissionais do distrito quanto às ofertas de trabalho; incentivos e 

melhores condições de vendas para quem trabalha com o artesanato; implementação de 

cursos de capacitação para jovens, adultos e idosos. Em relação às casas de taipa, foi 

sugerido um projeto para substituição das casas existentes. 

 

PRINCIPAIS PONTOS DO GRUPO MEIO AMBIENTE E LAZER: 

O rio Caioca é muito utilizado pela comunidade. Contudo, o acesso ao rio é difícil e o 

mesmo tem sofrido com poluição. A passagem molhada está com problemas em sua 

estrutura. As áreas de alagamento mais citadas foram: no campo; na rua nova e na rua da 

igreja (mapa 07) sendo reforçada a necessidade da construção de novas pontes molhadas. 

Os espaços de lazer citados foram: o campo de futebol; a quadra de esportes; a praça e o 

rio. Foi solicitado como demanda a reforma nas praças para as crianças e jovens e uma 

maior arborização no distrito. 

 

PRINCIPAIS PONTOS DO GRUPO SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES: 

A linha de transporte que passa no distrito faz o itinerário entre Miraíma, Caioca e Sobral. 

Há uma linha de ônibus que vai de Caioca para Sobral com horários de 06h30mim/ 

10h30min e 13h00min/16h00min. Há transporte escolar para o distrito. 

O meio de transporte que predomina é a motocicleta. 

Em relação à estrutura viária, foi citado que há muitos buracos na estrada e falta de 

sinalização. Na CE-240 a curva é fechada, não possui radar, e necessita de quebra-molas 

e tartarugas. O distrito não possui asfalto, com calçamento apenas na rua paralela à CE. 

Nas estradas de Boa Vista, Gangorra, Patriarca e Mato Grosso é necessário que se 

construa passagens molhadas. O trajeto que compreende a ponte e o campo utilizado 

como área de lazer, bem como as estradas para as localidades necessitam de iluminação. 

O distrito necessita de uma antena de telefonia. 

O esgotamento sanitário se concentra no uso de fossas, sendo apontado como uma 

demanda urgente pelos moradores. Há também locais com esgoto a céu aberto. Já a coleta 
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do lixo, ocorre uma vez na semana. 

 

Figura 110 – Convite divulgado para a oficina 
no Distrito de Caioca 

Figura 111 – Equipe técnica apresenta a 
revisão do Plano Diretor 

 

Figura 112 – Participantes discutem as 
demandas de Caioca 

 

Figura 113 – Encerramento da oficina no 
distrito de Caioca
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Figura 114 – Lista de presença do distrito de Caioca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 115 – Lista de presença do distrito de Caioca 
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4.2.14 Caracará 

DISTRITO: Caracará PARTICIPANTES: 32 

DATA: 17/01/2020 HORA: 17hs 

LOCAL: Escola Municipal Odete Barroso 

EQUIPE: Equipe Técnica Municipal e Técnicos da empresa consultora 

 

FICHA TÉCNICA - OFICINA DE LEITURA COMUNITÁRIA 

CARACARÁ 

ACESSOS:  
CE 176. 

 

POPULAÇÃO: 2.957 habitantes (E-SUS 
AB, 2018). 

ÁREA: 107km² 

POVOADOS E LOCALIDADES:  

Matas, Sabonete, Carnaúbas, Casinhas, Campo Grande, Oiticica, Ipueirinha, Melado. 
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MAPA DA SEDE DISTRITAL: 

 

 

PRINCIPAL ECONOMIA: 

Agricultura e comércio de pequeno porte. 

FUNDAÇÃO E PRINCÍPIO DA OCUPAÇÃO: 1931 

DESENHO URBANO E USO DO SOLO: 

Pequeno núcleo urbano implantado nas margens do rio Aracatiaçu, acessado pela CE-176 

que é asfaltada na conexão do distrito com a BR-222. A malha urbana é irregular e 

expandiu radialmente a partir da praça da igreja ao longo das estradas vicinais nas 

direções norte e oeste. 
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PRINCIPAIS PONTOS DO GRUPO TRABALHO E MORADIA 

Os principais pontos ressaltados pelos moradores no grupo com o tema de Trabalho e 

Moradia incluíram demandas para a elaboração de um projeto habitacional voltado à 

substituição das casas de taipa que ainda existem no distrito; pavimentação das ruas; 

melhorias no saneamento básico e fortalecimento da agricultura local. 

 

PRINCIPAIS PONTOS DO GRUPO MEIO AMBIENTE E LAZER 

Dentre as observações feitas pelos participantes do grupo acerca do Meio Ambiente e 

Lazer no distrito, foi salientado que o rio Aracatiaçu, na época das chuvas, é utilizado para 

banho, pesca e plantações. O rio se torna uma atração temporária pois atrai visitantes de 

fora da sede de Caracará e de outros distritos. Outro recurso hídrico de destaque é o Açude 

Toyota Barroso, próximo à comunidade de Picada, um açude público utilizado para 

consumo, pesca e plantio durante o inverno. 

Em geral, não há alagamento próximo às áreas edificadas na sede urbana. Com exceção 

do ano de 2009, quando houve um inverno forte com chuva acima da média. 

As estradas de ligação entre a sede e as localidades vizinhas precisam ser reformadas. 

Na época de chuvas, os acessos são muito prejudicados, dificultando inclusive o transporte 

escolar. Há pelo menos 3 (três) trechos das estradas que constantemente são danificados 

pelas chuvas: 2 (dois) nas principais curvas, o que impede muitas vezes o acesso à sede 

e 1 (um) na proximidade da localidade Alegre. 

Os espaços de lazer são insuficientes. Para além do clube particular, onde ocorrem festas 

tradicionais e o forró do idoso, na sede do distrito só existe a praça da Igreja, cujo mobiliário 

está em péssimo estado e necessita de uma reforma. A última intervenção foi implantar 

equipamentos de academia pública. 

A única quadra de esportes da cidade está em má condições de uso. Foi proposto pelos 

participantes a realização de uma reforma desta quadra e a construção de uma nova 

próxima a escola integral. 

Outra proposta foi qualificar a área na frente do colégio integral para ser uma área de praça 

e calçadão, visto que muitas pessoas fazem caminhada por lá. A necessidade de praça e 

de iluminação é tanto na sede do distrito como nas localidades de Alegre I, Carnaúba, 

Oiticica e Melado. 
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PRINCIPAIS PONTOS DO GRUPO SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES 

Os pontos ressaltados pelos participantes do grupo sobre Serviços Públicos e Transportes 

apontaram que o distrito sede possui boas condições de pavimentação. Contudo, há 

problemas de infraestrutura para mobilidade, como por exemplo: calçadas desniveladas, 

inacessíveis para as pessoas portadoras de deficiência física e descontínuas, e más 

condições de uso de algumas estradas que conduzem às localidades do distrito. Em 

relação aos meios de transporte, foi citado pelos moradores que o mais utilizado no distrito 

é a motocicleta. No que se refere ao transporte público, foi apontado que este carece de 

investimentos. 

A iluminação pública foi citada como uma demanda pelos moradores do distrito assim 

como melhorias no serviço de saneamento básico. 

Os moradores das localidades reivindicaram a implantação de escolas e postos de saúde 

a fim de diminuir a necessidade de se se deslocarem para a sede distrital. 

 

Figura 116 – Convite divulgado para a oficina no Distrito de Caracará 
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Figura 117 – Apresentação da Revisão do PDS aos participantes 

 

Figura 118 – Participantes discutem as demandas de Caracará 

 

Figura 119 – Participantes apresentam o resultado da leitura do mapa 
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4.2.15 Aprazível 

DISTRITO: Aprazível PARTICIPANTES: 28 

DATA: 18/01/2020 HORA: 17hs 

LOCAL: Salão Paroquial 

EQUIPE: Equipe Técnica Municipal e Técnicos da empresa consultora 

 

FICHA TÉCNICA - OFICINA DE LEITURA COMUNITÁRIA 

CARACARÁ 

ACESSOS:  
BR-222 

 

POPULAÇÃO: 2.996 hab. 

ÁREA: 181 km2 

POVOADOS E LOCALIDADES:  

Ponta da Serra; Pedra de Fogo; Lagoa do Meio; Pau D’arco; Vertentes; Pau D’arquinho; 

Fazenda Salgadinho; Fazenda Buriti; Ipueirinhas; Fazenda Angiquinho; Horto Florestal; 

Fazenda Sanharão; Fazenda Cipaúba; Fazenda Paissandu; São Domingos, Fazenda 

Desejada. 
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MAPA DA SEDE DISTRITAL: 

 

 

PRINCIPAL ECONOMIA: 

Comércio de roupas, agricultura de subsistência, vindo em seguida do comércio e a 

exploração da cal e brita. 

 

FUNDAÇÃO E PRINCÍPIO DA OCUPAÇÃO: 1998 

 

DESENHO URBANO E USO DO SOLO: 

O núcleo urbano do distrito de Aprazível encontra-se a 25 km da sede do município de 

Sobral, na zona norte do estado do Ceará. Se localiza no cruzamento entre a BR-222 e a 

CE-364 e possui malha urbana regular interrompida apenas pelo riacho que lhe cruza. A 

maior parte das vias é pavimentada e o local possui um comércio incipiente. O distrito se 

destaca por uma das maiores feiras de roupas da região (Feira de Aprazível) que se realiza 

semanalmente em grande terreno dedicado exclusivamente a essa atividade. Observa-se 

o surgimento de pequenas hospedarias, além de comércio e serviços associados ao 

movimento gerado pela feira (restaurantes, bares, lanchonetes, sorveteria, etc.). Possui 

uma escola e um Centro de Saúde da Família.  
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O núcleo apresenta tendência de crescimento para o norte acompanhando a CE-364 em 

seu lado oeste, e a Leste ao longo da BR-222, não apresentando grandes acidentes 

geográficos que limitem sua expansão. 

 

PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS: 

01 Escola Municipal, 01 Hospital e 01 Posto de Saúde. 

 

PRINCIPAIS PONTOS GRUPO TRABALHO E MORADIA: 

Quanto à oferta de emprego no distrito, os participantes do grupo sobre Trabalho e Moradia 

afirmaram que o distrito é carente e que boa parte dos moradores precisa se deslocar para 

o distrito sede em busca de emprego. 

A Feira de Aprazível é um dos grandes geradores de trabalho, porém, a feira só acontece 

um dia na semana, não sendo suficiente para atender a demanda por postos de trabalho. 

Os moradores afirmaram que a maioria dos feirantes não são do distrito de Aprazível. 

Em suma, quanto às atividades que geram renda no distrito, foi relatado que elas se 

resumem à Feira; a uma Fábrica de Brita e à agricultura familiar. 

Quanto à existência de casas de taipa, foi informado que não há mais casas com essa 

tipologia em Aprazível, somente nas localidades de Pau D'arco e Pau D'arquinho. Em 

relação aos vetores de expansão, foi constatado durante a leitura espacial que o distrito 

está crescendo no sentido das localidades de Pau D'aquinho, Pedra de Fogo e Pau D'arco. 

 

PRINCIPAIS PONTOS GRUPO MEIO AMBIENTE E LAZER 

Em relação ao tema do Meio Ambiente e Lazer no distrito, foi salientado pelos participantes 

que alguns recursos hídricos se destacam, como por exemplo: o açude Dr. Antônio 

Custódio e o açude Sr. Antônio Porteira. Contudo, apesar de se destacarem, ambos estão 

localizados em terreno privado. 

Há um considerável crescimento da localidade mediante a implementação de loteamentos. 

Os moradores afirmaram que esse processo tem comprometido áreas com potencial 

paisagístico e ambiental como a Lagoa da Ponte, já completamente circundada por 

habitações. 

A quadra da escola é apontada como um dos poucos espaços de lazer esportivo. 
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PRINCIPAIS PONTOS GRUPO SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES 

Os participantes elencaram que boa parte das pessoas trabalham na feira de Aprazível, 

na indústria SodBrita ou se deslocam para o distrito de Rafael Arruda e para sede de 

Sobral. Em relação ao estudo, Aprazível contempla apenas o ensino básico e fundamental, 

estudantes do ensino médio precisam se deslocar para Rafael Arruda, e para Sobral no 

caso do ensino superior. 

Há poucas opções de lazer no distrito, resumindo-se a praças e quadra de esporte. Devido 

a alguns moradores praticarem caminhada ao lado da CE-364, foi proposto pelos 

participantes da Oficina a construção de um calçadão e uma ciclovia do lado oeste da 

rodovia. 

Em relação à mobilidade, o transporte é realizado por topiques. Não há nenhuma topique 

com ponto de partida no centro do distrito, o que faz que os moradores se desloquem até 

a CE-364 ou a BR-222 para terem acesso ao transporte coletivo. Outro ponto abordado foi 

a superlotação das topiques, que ocasiona insegurança e desconforto aos usuários. 

Falta iluminação pública e pavimentação em algumas ruas, com destaque para a região a 

leste da rodovia CE-364, denominada por alguns participantes como “área abandonada de 

Aprazível”. Nesta área, também foi demandada uma estrada de conexão à BR-222. 

A rede de abastecimento de água foi citada como insuficiente e com constante falta de 

água. Já o esgotamento sanitário é feito através de fossas e os detritos de algumas casas 

são despejados no Rio Salgadinho e no Açude Dr. Antônio Custódio. Este último é um 

açude histórico, o primeiro de Aprazível, e atualmente tem seu acesso restrito assim como 

a antiga quadra próxima a ele. 

Em relação a coleta de lixo, não há coleta seletiva e o caminhão de coleta passa três vezes 

por semana. Ainda há pontos de acúmulo de lixo, mas o antigo lixão foi desativado. 
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Figura 120 – Convite divulgado para a oficina 
no Distrito de Aprazível 

Figura 121 – Apresentação da Revisão do PDS 
aos participantes

 

 

Figura 122 – Participantes discutem as 
demandas de Aprazível 

Figura 123 – Encerramento da oficina no 
distrito de Aprazível
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Figura 124 – Lista de presença do distrito de Aprazível 

 

Figura 125 – Lista de presença do distrito de Aprazível 
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4.2.16 Rafael Arruda 

DISTRITO: Rafael Arruda PARTICIPANTES: 21 

DATA: 30/01/2020 HORA: 09:30hs 

LOCAL: Escola Vicente Antenor Ferreira Gomes 

EQUIPE: Equipe Técnica Municipal e Técnicos da empresa consultora 

 

FICHA TÉCNICA - OFICINA DE LEITURA COMUNITÁRIA 

CARACARÁ 

ACESSOS:  
Ligação com a sede municipal CE-442 e 
BR222. 

 

POPULAÇÃO: 2.637 habitantes. 

ÁREA: 28 km² 

POVOADOS E LOCALIDADES:  

Pedrinhas, Ouro Branco, Recreio, Serra Verde. 
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MAPA DA SEDE DISTRITAL: 

 

 

PRINCIPAL ECONOMIA: Artesanato. 

 

FUNDAÇÃO E PRINCÍPIO DA OCUPAÇÃO: 1995 

 

DESENHO URBANO E USO DO SOLO: 

O núcleo urbano no distrito apresenta traçado parcialmente ortogonal, distribuído ao longo 

da Estrada Rafael Arruda – São José do Torto, com vias pavimentadas e comércio 

incipiente. Sua economia local está fincada no artesanato, com a fabricação de redes, 

numa estrutura de indústria informal. Atualmente, a Igreja de São Francisco encontra-se 

em construção, a qual será palco da tradicional celebração religiosa em comemoração ao 

dia de São Francisco, padroeiro do distrito. O núcleo apresenta maiores tendências de 

crescimento no sentido da via principal. Saídas para as estradas vicinais a norte e sul 

constituem vetores secundários de crescimento que demonstram uma tendência radial de 

expansão da malha urbana. Não apresenta acidentes geográficos que se configurem em 
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limites para sua expansão. 

 

PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS: 

O distrito é pouco servido de equipamentos públicos e infraestrutura. A população dispõe 

somente de um Posto de Saúde da Família, com ambulância, e 03 escolas municipais e 

01 creche, 05 igrejas, 02 quadras esportivas. 

 

PRINCIPAIS PONTOS DO GRUPO MEIO AMBIENTE E LAZER 

Os participantes do grupo acerca do tema Meio Ambiente e Lazer apontaram que o distrito 

e suas localidades necessitam de mais investimentos em saneamento básico, 

especialmente no que se refere ao esgotamento sanitário pois a carência de um sistema 

eficiente tem ocasionado a poluição de recursos hídricos do distrito. 

Em relação às áreas de lazer, os moradores apontaram serem insuficientes. Posto isso, 

foi sugerido por estes a construção de mais praças no distrito e de uma areninha para a 

comunidade. 

 

PRINCIPAIS PONTOS DO GRUPO SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES 

Dentre os principais pontos ressaltados pelos participantes desse grupo, foram citadas 

como demandas: a disponibilidade de mais ambulâncias para a comunidade; uma maior 

oferta de transporte coletivo; melhorias na infraestrutura para mobilidade com melhoras na 

pavimentação e sinalização das vias; melhorias no saneamento básico. 
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Figura 126 – Convite divulgado para a oficina 
no Distrito de Rafael Arruda 

Figura 127 – Apresentação da Revisão do PDS 
aos participantes

 

 

Figura 128 – Participantes discutem as 
demandas de Rafael Arruda 

 

Figura 129 – Participantes discutem as 
demandas de Rafael Arruda
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Figura 130 – Lista de presença do distrito de Rafael Arruda 

 

Figura 131 – Lista de presença do distrito de Rafael Arruda 
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4.3. RELATÓRIOS DAS OFICINAS DE LEITURA COMUNITÁRIA – TERRITÓRIOS DA 

SEDE 

4.3.1 Território A 

BAIRROS: Padre Palhano PARTICIPANTES: 36 

DATA: 21/01/2020 HORA: 17:30hs 

LOCAL: Igreja Assembleia de Deus 

EQUIPE: Equipe Técnica Municipal e Técnicos da empresa consultora 

 

1. Acolhimento e Credenciamento 

Início da oficina marcado com problemas de logística, o que gerou atraso e mudança do 

local previamente marcado (Quadra Poliesportiva da comunidade) para a Igreja Assembleia 

de Deus. 

2. Abertura 

Apresentação dos membros da equipe técnica municipal e da empresa Green Brazil. 

Explanação sobre a programação e o objetivo da oficina. 

3. Dinâmica de Apresentação 

Divisão dos participantes em grupos os quais cada um recebeu um mapa do bairro e 

identificou carências e potencialidades nas questões como moradia e trabalho, serviços 

públicos e transportes, meio ambiente, áreas verdes e espaços de lazer. 

Ao final da dinâmica, o relator definido para cada grupo realizou a exposição das principais 

conclusões sobre o mapa. Após a apresentação dos resultados, a equipe técnica municipal 

encerra a atividade e posteriormente analisará e sistematizará as sugestões. 

Destacou-se na apresentação dos grupos o sentimento de pertencimento dos moradores 

ao bairro Padre Palhano e o acolhimento da comunidade com novos moradores. 

4. Apresentação sobre o Plano Diretor 

Além das diretrizes e instrumentos urbanísticos necessários para o desenvolvimento do 

município de maneira planejada e equilibrada, a equipe técnica municipal destacou para os 

ouvintes a importância da participação da população na construção do Plano Diretor que 

pode contribuir nas questões urbanas locais. 

5. Observações sobre a dinâmica 

Foram realizadas sessões de duas perguntas que correspondiam ao tipo de deslocamento 

de bairro e o tipo de transporte utilizado para a elaboração do diagnóstico. 

Quanto à elaboração das propostas, momento onde a comunidade foi dividida em três 

grupos e estes apresentaram propostas relacionadas a cada um dos temas do Plano 
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Diretor: 

Aqui também os grupos precisaram de apoio da equipe para escrever as propostas, pois 

poucas pessoas se sentiram confortáveis para escrever (semi alfabetizadas). 

Essa etapa durou cerca de 35 minutos. 

6. Lanche e confraternização 

Sem contratempos. 

7. Observações equipe social 

Apesar dos contratempos iniciais a oficina transcorreu bem e os participantes manifestaram 

sua satisfação por terem participado desse momento. 

Boa parte do público presente era de mulheres, muitas donas de casa e algumas crianças. 

Apesar de não haver muitas lideranças formais, os moradores se mostraram participativos 

e engajados em várias atividades comunitárias (cultural, esportiva e religiosa). 
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Figura 132 – Convite divulgado para a oficina no Território A 

 

Figura 133 – Apresentação da Revisão do PDS 
aos participantes 

Figura 134 – Participantes realizam a 
discussão
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Figura 135 – Lista de presença da oficina no Território A 

 

Figura 136 – Lista de presença da oficina no Território A 

 

Figura 137 – Lista de presença da oficina no Território A 
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4.3.2 Território B 

BAIRROS: Alto da Brasília, Expectativa, Parque 
Silvana e Novo Recanto. 

PARTICIPANTES: 36 

DATA: 25/01/2020 HORA: 09:30hs 

LOCAL: Igreja Bom Pastor 

EQUIPE: Equipe Técnica Municipal e Técnicos da empresa consultora 

 

 

1. Acolhimento e Credenciamento 

Credenciamento e recepção com apresentação teatral antes do início da oficina. 

2. Abertura 

Apresentação dos membros da equipe técnica municipal e da empresa Green Brazil. 

Explanação sobre a programação e o objetivo da oficina. 

3. Dinâmica de Apresentação 

Divisão dos participantes em grupos os quais cada um recebeu um mapa do bairro e 

identificou carências e potencialidades nas questões como moradia e trabalho, serviços 

públicos e transportes, meio ambiente, áreas verdes e espaços de lazer. 

Ao final da dinâmica, o relator definido para cada grupo realizou a exposição das principais 

conclusões sobre o mapa. Após a apresentação dos resultados, a equipe técnica municipal 

encerrou a atividade e guardou as sugestões para análise e sistematização posterior. 

Potencialidades: areninha e praças, comunidade com forte talento cultural e artesanato 

local. 

Carências: ampliação do CRAS. 

4. Apresentação sobre o Plano Diretor 

Além das diretrizes e instrumentos urbanísticos necessários para o desenvolvimento do 

município de maneira planejada e equilibrada, a equipe técnica municipal destacou para os 

ouvintes a importância da participação da população na construção do Plano Diretor que 

pode contribuir nas questões urbanas locais. 

5. Observações sobre a dinâmica 

Foram realizadas sessões de duas perguntas que correspondiam ao tipo de deslocamento 

de bairro e o tipo de transporte utilizado para a elaboração do diagnóstico. 

A metodologia utilizada para registro das informações foi dentro dos grupos que foram 

divididos por bairros. Desses grupos apenas conseguimos a captação do grupo do bairro 

Parque Silvana. 
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6. Lanche e confraternização 

O lanche foi servido no início e ao longo do encontro. 

7. Observações equipe social 

A oficina teve a participação de moradores relevantes, com legitimidade nas falas e 

propostas. Identificamos que a questão cultural e artística é valorizada e fortalece o senso 

de pertencimento. O local escolhido para o encontro, que foi a Igreja Bom Pastor, tem 

atividades sociais de relevância e é uma instituição com credibilidade, legitimidade e poder 

dentro da comunidade. 

 

Figura 138 – Convite divulgado para a oficina no Território B 
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Figura 139 – Apresentação da Revisão do PDS aos participantes 

 

Figura 140 – Participantes discutem as demandas dos bairros 

 

Figura 141 – Articuladores recebendo certificados de participação 

 

Figura 142 – Participantes apresentam o resultado da leitura do mapa 
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Figura 143 – Lista de presença da oficina no Território B 

 

Figura 144 – Lista de presença da oficina no Território B 
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4.3.3 Território C 

BAIRROS: Nova Caiçara PARTICIPANTES: 96 

DATA: 22/01/2020 HORA: 17:30hs 

LOCAL: Escola Edgar Linhares 

EQUIPE: Equipe Técnica Municipal e Técnicos da empresa consultora 

 

1. Acolhimento e Credenciamento 

Credenciamento e recepção com apresentação cultural (música, teatro e dança) antes do 

início da oficina. 

2. Abertura 

Apresentação dos membros da equipe técnica municipal e da empresa Green Brazil. 

Explanação sobre a programação e o objetivo da oficina. 

3. Dinâmica de Apresentação 

Devido ao grande número de participantes, optou-se por realizar essa atividade de forma 

diferente, com a equipe técnica fazendo questionamentos diretamente para os ouvintes e 

colhendo suas respostas acerca das carências e potencialidades nas questões como 

moradia e trabalho, serviços públicos e transportes, meio ambiente, áreas verdes e espaços 

de lazer. 

4. Apresentação sobre o Plano Diretor 

Além das diretrizes e instrumentos urbanísticos necessários para o desenvolvimento do 

município de maneira planejada e equilibrada, a equipe técnica municipal destacou para os 

ouvintes a importância da participação da população na construção do Plano Diretor que 

pode contribuir nas questões urbanas locais. 

5. Observações sobre a dinâmica 

Devido ao grande número de participantes, a oficina do Bairro Nova Caiçara foi realizada 

com uma variação da metodologia planejada, perguntando para a plenária e coletando as 

respostas, que foram anotadas pela equipe no papel madeira disposto na parede nos dois 

momentos de perguntas do evento. 

6. Lanche e confraternização 

Feito após a leitura e validação das propostas, juntamente com o sorteio de 3 cestas 

básicas. Tudo transcorreu bem e os moradores expressaram sua satisfação por terem 

participado da oficina. 
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7. Observações equipe social 

Apesar do número de participantes ter surpreendido a equipe e a metodologia ter sido 

adaptada para melhor organização da oficina, considerou-se o resultado desta oficina um 

dos melhores em termos de participação e engajamento da população. 

Crianças participaram fazendo desenhos de suas vidas no bairro (suas casas, escola, 

espaços de lazer) e também apresentando suas próprias propostas. Vale ressaltar que as 

propostas das crianças foram – em sua grande maioria – completamente alinhadas às dos 

participantes adultos, demonstrando um alto nível de maturidade para as necessidades da 

comunidade. 

Percebeu-se um elevado sentimento de autoestima na comunidade, que apesar de todas 

as carências – por eles mesmos reconhecidas – estão em busca de melhores condições de 

vida, com mais oportunidades e justiça social. Ficou evidente que o tema mais sensível 

para os moradores é o emprego e a geração de renda. Somando as palavras chave 

TRABALHO e CAPACITAÇÃO, foram coletadas um total de 23 propostas abordando esse 

assunto. A demanda latente é por mais oportunidades de trabalho para moradores locais 

nas obras que estão sendo executadas pela Prefeitura dentro do próprio bairro. 

Foi perceptível também os problemas enfrentados pela comunidade em relação à 

mobilidade, tanto no que diz respeito aos transportes, mas também às áreas em que os 

moradores “podem” e “não podem” circular dentro da cidade (particularmente nos Terrenos 

Novos). 

Por fim, ressalta-se que se trata de uma comunidade que, apesar de estar em situação de 

vulnerabilidade social, apresenta boa abertura para diálogo e trabalho em conjunto com os 

atores locais. Notou-se que o bairro é formado por uma complexa estrutura social de 

lideranças, grupos e coletivos que estavam lá representados. 
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Figura 145 – Convite divulgado para a oficina no Território C 

 

Figura 146 – Apresentação da Revisão do PDS aos participantes

 

Figura 147 – Apresentação de crianças na oficina do bairro Caiçara
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Figura 148 – Lista de presença da oficina no Território C 

 

Figura 149 – Lista de presença da oficina no Território C 

 

 

Figura 150 – Lista de presença da oficina no Território C 
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Figura 151 – Lista de presença da oficina no Território C 

 

Figura 152 – Lista de presença da oficina no Território C 
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4.3.4 Território D 

BAIRROS: Dom Expedito, Belchior e Várzea 
Grande 

PARTICIPANTES: 26 

DATA: 22/01/2020 HORA: 17:30hs 

LOCAL: Escola Padre Osvaldo Chaves 

EQUIPE: Equipe Técnica Municipal e Técnicos da empresa consultora 

 

 

1. Acolhimento e Credenciamento 

O encontro iniciou com 30 minutos de atraso. No entanto, não houve problemas na 

realização da oficina. 

2. Abertura 

Apresentação dos membros da equipe técnica municipal e da empresa Green Brazil. 

Explanação sobre a programação e o objetivo da oficina. 

3. Dinâmica de Apresentação 

Divisão dos participantes em grupos em que cada um recebeu um mapa do bairro e 

identificou carências e potencialidades nas questões como moradia e trabalho, serviços 

públicos e transportes, meio ambiente, áreas verdes e espaços de lazer. 

Ao final da dinâmica, o relator definido para cada grupo realizou a exposição das principais 

conclusões sobre o mapa. Após a apresentação dos resultados a equipe técnica municipal 

encerrou a atividade para posterior analise e sistematização das sugestões. 

4. Apresentação sobre o Plano Diretor 

Além das diretrizes e instrumentos urbanísticos necessários para o desenvolvimento do 

município de maneira planejada e equilibrada, a equipe técnica municipal destacou para os 

ouvintes a importância da participação da população na construção do Plano Diretor que 

pode contribuir nas questões urbanas locais. 

5. Observações sobre a dinâmica 

Os moradores escreveram suas propostas que depois foram coladas em um mural. 

Para a segunda parte da oficina os participantes foram divididos em 3 grupos, e assim foram 

elaboradas propostas para colaboração na revisão do Plano Diretor de Sobral. 

6. Lanche e confraternização 

Sem contratempos. 
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7. Observações equipe social 

Dos 03 bairros contemplados nesta oficina, houve a participação de 02, Antônio Carlos 

Belchior e Dom Expedito, sendo a maioria deste último. 

 

Figura 153 – Convite divulgado para a oficina 
no Território D 

Figura 154 – Apresentação da Revisão do PDS 
aos participantes

 
 

 

Figura 155 – Participantes discutem as 
demandas dos bairros 

 

Figura 156 – Participantes discutem as 
demandas dos bairros

  

 



  

 

 

164 
 

Rua. Canuto de Aguiar 1401 B –  Meireles – Fortaleza – Ceará – Brasil – Cep. 60160-120     TEL/FAX: (85) 3456-5000 
CNPJ: 08.968.848/0001-10                 e-mail:  revisaopds@gmail.com 

 
 

Figura 157 – Lista de presença da oficina no Território D 

 

Figura 158 – Lista de presença da oficina no Território D 
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4.3.5 Território E 

BAIRROS: Cidade Dr. José Euclides (Terrenos 
Novos) 

PARTICIPANTES: 55 

DATA: 23/01/2020 HORA: 17:30hs 

LOCAL: Escola Maria Dorilene 

EQUIPE: Equipe Técnica Municipal e Técnicos da empresa consultora 

 

1. Acolhimento e Credenciamento 

Credenciamento e recepção com uma apresentação de capoeira do grupo Escola de 

Capoeira Pé no Chão. 

2. Abertura 

Apresentação dos membros da equipe técnica municipal e da empresa Green Brazil. 

Explanação sobre a programação e o objetivo da oficina. 

3. Dinâmica de Apresentação 

Não realizada devido à quantidade de participantes num espaço bastante reduzido. 

4. Apresentação sobre o Plano Diretor 

Além das diretrizes e instrumentos urbanísticos necessários para o desenvolvimento do 

município de maneira planejada e equilibrada, a equipe técnica municipal destacou para os 

ouvintes a importância da participação da população na construção do Plano Diretor que 

pode contribuir nas questões urbanas locais. 

5. Observações sobre a dinâmica 

A dinâmica das perguntas ocorreu de forma diferente do planejado. Foram feitas perguntas 

para a plenária e as respostas foram coletadas e anotadas. 

Na segunda parte, a pergunta foi feita pelo facilitador e os participantes responderam 

levantando o braço para cada uma das opções. 

Na parte das propostas os participantes foram divididos em 4 grupos. 

6. Lanche e confraternização 

Sem contratempos. 

7. Observações equipe social 

Reclamação do andamento da oficina por duas participantes, mas que foi superado logo 
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que elas se retiraram da oficina. 

Essas reclamações foram o fator motivador para usar o critério de idade na separação de 

grupos. 

Apesar desse contratempo, a oficina transcorreu bem e os participantes manifestaram sua 

satisfação por terem participado desse momento, tanto jovens como adultos e idosos. 

 

Figura 159 – Convite divulgado para a oficina no Território E 

 

 

Figura 160 – Apresentação da Revisão do PDS 
aos participantes 

 

 

Figura 161 – Credenciamento da oficina no 
bairro Cidade Dr. José Euclides
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Figura 162 – Lista de presença da oficina no Território E 

 

Figura 163 – Lista de presença da oficina no Território E 

 

Figura 164 – Lista de presença da oficina no Território E 
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4.3.6 Território F 

BAIRROS: COHAB I, COHAB II, Sinhá Saboia, 
Distrito Industrial e Jatobá. 

PARTICIPANTES: 16 

DATA: 23/01/2020 HORA: 19:00hs 

LOCAL: Escola Paulo Aragão 

EQUIPE: Equipe Técnica Municipal e Técnicos da empresa consultora 

 

1. Acolhimento e Credenciamento 

Credenciamento e recepção com uma apresentação de um grupo de capoeira. 

A oficina iniciou com atraso de 01 hora. 

2. Abertura 

Apresentação dos membros da equipe técnica municipal e da empresa Green Brazil. 

Explanação sobre a programação e o objetivo da oficina. 

3. Dinâmica de Apresentação 

Divisão dos participantes em grupos e identificação de carências e potencialidades da área 

nas questões como moradia e trabalho, serviços públicos e transportes, meio ambiente, 

áreas verdes e espaços de lazer. 

Ao final da dinâmica, cada grupo realizou a exposição das principais conclusões. 

4. Apresentação sobre o Plano Diretor 

Além das diretrizes e instrumentos urbanísticos necessários para o desenvolvimento do 

município de maneira planejada e equilibrada, a equipe destaca para os ouvintes a 

importância da participação da população na construção do Plano Diretor que pode 

contribuir nas questões urbanas locais. 

5. Observações sobre a dinâmica 

A dinâmica das perguntas ocorreu de forma diferente do planejado. Foram feitas perguntas 

para a plenária e as respostas foram coletadas e anotadas. 

Na segunda parte, a pergunta foi feita pelo facilitador e os participantes responderam 

levantando o braço para cada uma das opções. 

Na parte das propostas os participantes foram divididos em 4 grupos. 

6. Lanche e confraternização 

Sem contratempos. 

Observações sobre a dinâmica 
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A dinâmica das perguntas foi realizada como foi planejada. Na parte de elaboração de 

propostas os participantes foram divididos em dois grupos, um com moradores da Cohab I 

e II e outro com moradores do Sinhá Sabóia. 

7. Observações equipe social 

Os moradores presentes frisaram que estavam sentindo falta de outras representatividades 

que são relevantes na comunidade, como lideranças estratégicas de grupos legitimados 

como da Escola de Samba e grupos juninos. Ficou claro que a comunidade é articulada, 

mas que houve falhas de comunicação para a mobilização dos moradores. 

Houve também o esclarecimento de um técnico da prefeitura em relação à questão do 

transporte coletivo. Foi importante observar a integração em relação a bens e serviços entre 

os bairros COHAB I, COHAB II e Sinhá Saboia. 

 

Figura 165 – Convite divulgado para a oficina no Território F 
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Figura 166 – Apresentação da Revisão do PDS aos participantes 

 

Figura 167 – Participantes discutem as demandas dos bairros 

 

Figura 168 – Encerramento das atividades no território F 
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Figura 169 – Lista de presença da oficina no Território F 

 

Figura 170 – Lista de presença da oficina no Território F 

 

Figura 171 – Lista de presença da oficina no Território F 
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4.3.7 Território G 

BAIRROS: Cidade Gerardo Cristino Menezes PARTICIPANTES: 14 

DATA: 23/01/2020 HORA: 17:30hs 

LOCAL: Escola Mocinha Rodrigues 

EQUIPE: Equipe Técnica Municipal e Técnicos da empresa consultora 

 

1. Acolhimento e Credenciamento 

Credenciamento e recepção com imagens do município. 

2. Abertura 

Apresentação dos membros da equipe técnica municipal e da empresa Green Brazil. 

Explanação sobre a programação e o objetivo da oficina. 

3. Dinâmica de Apresentação 

Divisão dos participantes em grupos, os quais cada um recebeu um mapa do bairro e 

identificou carências e potencialidades nas questões como moradia e trabalho, serviços 

públicos e transportes, meio ambiente, áreas verdes e espaços de lazer. 

Ao final da dinâmica, o relator definido para cada grupo realizou a exposição das principais 

conclusões sobre o mapa. 

4. Apresentação sobre o Plano Diretor 

Além das diretrizes e instrumentos urbanísticos necessários para o desenvolvimento do 

município de maneira planejada e equilibrada, a equipe destacou para os ouvintes a 

importância da participação da população na construção do Plano Diretor que pode 

contribuir nas questões urbanas locais. 

5. Observações sobre a dinâmica 

Os participantes levantaram discussões e registraram em um mural. Na segunda parte os 

mesmos se subdividiram em dois grupos, sendo alguns convidados a compor os que tinham 

uma quantidade menor de pessoas para equilibrar a discussão. 

6. Lanche e confraternização 

Sem contratempos. Durante esse momento um participante prestigiou a conclusão das 

atividades e fez uma fala de agradecimento pela participação da comunidade. 

7. Observações equipe social 

Observamos participação ativa das lideranças presentes, que demonstraram ter muito 
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conhecimento sobre o bairro. Eles demonstraram que também passam pelos mesmos 

desafios vivenciados pela comunidade local. As lideranças já têm práticas de interlocução 

com órgãos da prefeitura, para encaminhar as demandas da comunidade. Apresentaram 

boa capacidade de entendimento e expressão de suas ideias. 

Houve momentos de discordâncias e discussões entre dois participantes, mas auxiliamos 

a contornar o impasse, e ao final o encontro foi enriquecido com a identificação de várias 

ações a serem propostas. 

A percepção do lugar onde vivem a partir da perspectiva do mapa foi algo novo e impactante 

para eles. Uma experiência que permitiu fortalecer o sentimento de pertencimento. 

 

Figura 172 – Convite divulgado para a oficina no Território G 
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Figura 173 – Apresentação da Revisão do PDS aos participantes 

 
 

Figura 174 – Participantes apresentam o resultado da leitura do mapa 

 
 

Figura 175 – Lista de presença da oficina no Território G 
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4.3.8 Território H 

BAIRROS: Alto do Cristo, Campo dos Velhos, 
Junco, Domingos Olímpio e Padre 
Ibiapina 

PARTICIPANTES: 28 

DATA: 24/01/2020 HORA: 17:30hs 

LOCAL: Escola Emílio Sendim 

EQUIPE: Equipe Técnica Municipal e Técnicos da empresa consultora 

 

1. Acolhimento e Credenciamento 

Credenciamento e recepção com uma apresentação artística. 

2. Abertura 

Apresentação dos membros da equipe técnica municipal e da empresa Green Brazil. 

Explanação sobre a programação e o objetivo da oficina que tem o intuito de coleta dos 

anseios dos moradores para planejar melhorias no seu bairro e na cidade no longo prazo. 

3. Dinâmica de Apresentação 

Divisão dos participantes em grupos e identificação de carências e potencialidades da área 

nas questões como moradia e trabalho, serviços públicos e transportes, meio ambiente, 

áreas verdes e espaços de lazer. 

Ao final da dinâmica cada grupo realizou a exposição das principais conclusões. 

4. Apresentação sobre o Plano Diretor 

Além das diretrizes e instrumentos urbanísticos necessários para o desenvolvimento do 

município de maneira planejada e equilibrada, a equipe destaca para os ouvintes a 

importância da participação da população na construção do Plano Diretor que pode 

contribuir nas questões urbanas locais. 

Destacou-se que o Plano Diretor trata dos espaços que são comuns à toda a comunidade 

e de como esses espaços precisam de regras para se manterem bonitos, agradáveis e 

seguros. 

5. Observações sobre a dinâmica 

Foi feita usando uma variação da metodologia planejada, depois de separar os participantes 

em grupos para registrar melhor as respostas, considerando os bairros que estavam 

representados e a quantidade de moradores de cada um. 

6. Lanche e confraternização 

Sem contratempos. Os moradores manifestaram satisfação por terem participado do 



  

 

 

176 
 

Rua. Canuto de Aguiar 1401 B –  Meireles – Fortaleza – Ceará – Brasil – Cep. 60160-120     TEL/FAX: (85) 3456-5000 
CNPJ: 08.968.848/0001-10                 e-mail:  revisaopds@gmail.com 

 
 

encontro e elogiaram a metodologia participativa. 

7. Observações equipe social 

Apesar de pouco representado em termos quantitativos, os moradores dos bairros Padre 

Ibiapina, Vila União, Junco e Domingos Olímpio que participaram da oficina demonstraram 

bastante engajamento e propriedade ao falar dos problemas da comunidade. Muitos eram 

articuladores da Prefeitura e falaram tanto do seu bairro de residência como do seu bairro 

de atuação, quando estes não coincidiam. Isso elevou qualitativamente as discussões no 

grupo. 

A oficina contou também com a participação de duas jovens moradoras que demonstraram 

potencial de liderança e multiplicadoras do Plano Diretor. 

Quanto ao grupo de moradores do Alto do Cristo, apesar de bom em termos quantitativos, 

poderia ter sido mais representativo se houvesse mais diversidade no perfil dos 

participantes. 

Ainda assim a oficina transcorreu de forma bem sucedida e foram coletadas informações, 

percepções e propostas de forma satisfatória. 

 

Figura 176 – Convite divulgado para a oficina 
no Território H 

Figura 177 – Apresentação da Revisão do PDS 
aos participantes
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4.3.9 Território I 

BAIRROS: Dom José, Sumaré e Juazeiro PARTICIPANTES: 22 

DATA: 22/01/2020 HORA: 17:30hs 

LOCAL: Escola Antenor Naspolini 

EQUIPE: Equipe Técnica Municipal e Técnicos da empresa consultora 

 

1. Acolhimento e Credenciamento 

Credenciamento e recepção sem apresentações artísticas 

A maior parte dos participantes era de jovens de um projeto social em Sobral, além de 

alguns moradores do bairro Dom José. 

2. Abertura 

Apresentação dos membros da equipe técnica municipal e da empresa Green Brazil. 

Explanação sobre a programação e o objetivo da oficina que tem o intuito de coleta dos 

anseios dos moradores para planejar melhorias no seu bairro e na cidade no longo prazo. 

3. Dinâmica de Apresentação 

Divisão dos participantes em grupos e identificação de carências e potencialidades da área 

nas questões como moradia e trabalho, serviços públicos e transportes, meio ambiente, 

áreas verdes e espaços de lazer. 

Ao final da dinâmica, cada grupo realizou a exposição das principais conclusões. 

Destacaram-se na fala dos participantes a questão do lazer e oportunidade de trabalho. 

4. Apresentação sobre o Plano Diretor 

Além das diretrizes e instrumentos urbanísticos necessários para o desenvolvimento do 

município de maneira planejada e equilibrada, a equipe destacou para os ouvintes a 

importância da participação da população na construção do Plano Diretor que pode 

contribuir nas questões urbanas locais. 

5. Observações sobre a dinâmica 

A oficina ocorreu conforme o planejado, com os participantes divididos em 2 grupos por 

bairro: Dom José e Sumaré, pois não havia representantes do bairro Juazeiro. 

6. Lanche e confraternização 

Sem contratempos. Nesse momento, um articulador recebeu o certificado de contribuição. 

7. Observações equipe social 
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O grupo formado pelos jovens tem grande relevância dentro dos bairros que compõem o 

território da oficina. A maioria desses jovens moram no bairro de Sumaré e suas 

contribuições foram relevantes e pertinentes à revisão do Plano Diretor. Tivemos também 

a presença de alguns moradores de Dom José que pontuaram questões e deram 

sugestões, mas percebemos que falta articulação na comunidade. 

 

Figura 178 – Convite divulgado para a oficina no Território I 

 
 

Figura 179 – Apresentação da Revisão do PDS aos participantes
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Figura 180 – Participantes discutem as demandas dos bairros. 

 
 

Figura 181 – Participantes discutem as demandas dos bairros 

 
 

Figura 182 – Articulador recebendo certificado de participação 



  

 

 

180 
 

Rua. Canuto de Aguiar 1401 B –  Meireles – Fortaleza – Ceará – Brasil – Cep. 60160-120     TEL/FAX: (85) 3456-5000 
CNPJ: 08.968.848/0001-10                 e-mail:  revisaopds@gmail.com 

 
 

4.3.10 Território J 

BAIRROS: Renato Parente, Nossa Senhora de 
Fátima e Cidade Pedro Mendes 
Carneiro 

PARTICIPANTES: 25 

DATA: 24/01/2020 HORA: 18:00hs 

LOCAL: Escola Maria Dias / Praça do Bairro Renato Parente 

EQUIPE: Equipe Técnica Municipal e Técnicos da empresa consultora 

 

1. Acolhimento e Credenciamento 

Credenciamento e recepção na praça do bairro, diferentemente do local marcado, pois não 

houve mobilização. Foram convidados os frequentadores da mesma a participar da oficina. 

2. Abertura 

Apresentação dos membros da equipe técnica municipal e da empresa Green Brazil. 

Explanação sobre a programação e o objetivo da oficina que tem o intuito de coleta dos 

anseios dos moradores para planejar melhorias no seu bairro e na cidade no longo prazo. 

3. Dinâmica de Apresentação 

Não houve dinâmica de apresentação. 

4. Apresentação sobre o Plano Diretor 

Além das diretrizes e instrumentos urbanísticos necessários para o desenvolvimento do 

município de maneira planejada e equilibrada, a equipe destaca para os ouvintes a 

importância da participação da população na construção do Plano Diretor que pode 

contribuir nas questões urbanas locais. 

5. Observações sobre a dinâmica 

Devido à alteração do local de realização da oficina, alguns pontos da metodologia tiveram 

que ser alterados: não foram feitas as perguntas sobre deslocamentos e meios de 

transporte, e foi formado um único grupo que conversou livremente a respeito dos principais 

problemas e características do bairro. 

6. Lanche e confraternização 

Lanche servido em mesas cedidas. 

7. Observações equipe social 

Algumas pessoas foram mapeadas pela equipe técnica para futuras consultas e atividades 
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de mobilização. 

Aconteceram alguns momentos acalorados, com discussões entre as pessoas da própria 

comunidade por divergências de percepção a respeito da atual administração municipal. 

Mas esses conflitos foram contornados tranquilamente quando pedimos para eles 

pensarem mais a longo prazo. 

A roda de conversa foi bem-sucedida porque permitiu que as pessoas da comunidade se 

sentissem à vontade para fazer suas queixas, falar sobre sua descrença no poder público, 

mas também fizeram propostas, pois entenderam que a reunião tratando do Plano Diretor 

diz respeito a um planejamento de longo prazo, para os próximos 10 anos, e não está 

restrito a uma gestão municipal específica. 

 

Figura 183 – Convite divulgado para a oficina no Território J 
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Figura 184 – Apresentação da Revisão do PDS 
aos participantes 

Figura 185 – Participantes realizam a 
discussão

 
 

 

Figura 186 – Participantes realizam a discussão 
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Figura 187 – Lista de presença do território J 

 

Figura 188 – Lista de presença do território J 
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4.3.11 Território K 

BAIRROS: Centro, Pedrinhas e Jocely Dantas de 
Andrade Torres 

PARTICIPANTES: 25 

DATA: 06/02/2020 HORA: 18:30hs 

LOCAL: Associação Tamarindo 

EQUIPE: Equipe Técnica Municipal e Técnicos da empresa consultora 

 

 

1. Acolhimento e Credenciamento 

Credenciamento e recepção com uma apresentação de um grupo de Capoeira do bairro 

2. Abertura 

Apresentação dos membros da equipe técnica municipal e da empresa Green Brazil. 

Explanação sobre a programação e o objetivo da oficina que tem o intuito de coleta dos 

anseios dos moradores para planejar melhorias no seu bairro e na cidade no longo prazo. 

3. Dinâmica de Apresentação 

Divisão dos participantes em grupos e identificação de carências e potencialidades da área 

nas questões como moradia e trabalho, serviços públicos e transportes, meio ambiente, 

áreas verdes e espaços de lazer. 

Ao final da dinâmica, cada grupo realizou a exposição das principais conclusões. 

4. Apresentação sobre o Plano Diretor 

Além das diretrizes e instrumentos urbanísticos necessários para o desenvolvimento do 

município de maneira planejada e equilibrada, a equipe destaca para os ouvintes a 

importância da participação da população na construção do Plano Diretor que pode 

contribuir nas questões urbanas locais. 

5. Observações sobre a dinâmica 

Os participantes se dividiram em três grupos que tiveram 45 minutos para discutir sobre os 

sete temas apresentados e elencar no mínimo sete propostas, após o período corrido, os 

grupos escolheram um relator para discorrer sobre as suas propostas. 

6. Lanche e confraternização 

Sem contratempos. 

7. Observações equipe social 
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As discussões foram dinâmicas com a participação de todos os envolvidos no processo, 

contando com a participação de idosos, lideranças do bairro e as temáticas apresentadas 

foram bem discutidas por todos. 

 

Figura 189 – Apresentação da Revisão do PDS 
aos participantes 

Figura 190 – Apresentação da Revisão do PDS 
aos participantes

 

Figura 191 – Participante apresenta o 
resultado da leitura do mapa 

 

Figura 192 – Participante apresenta o 
resultado da leitura do mapa
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Figura 193 – Lista de presença da oficina no Território K 

 

Figura 194 – Lista de presença da oficina no Território K 
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5  REUNIÕES SETORIAIS 

No âmbito da divulgação e participação social da revisão do Plano Diretor de Sobral foram 

realizadas reuniões com diversos setores da sociedade civil para que as demandas destes 

também fossem ouvidas nessa importante etapa de desenvolvimento do trabalho. Seguem 

abaixo os pontos principais de cada reunião setorial. 

5.1. Reunião Setorial com FIEC/SINDUSCON 

ÓRGÃO: FIEC/SINDUSCON PARTICIPANTES: 39 

DATA: 28/01/2020 HORA: 18:00hs 

LOCAL: Auditório do Centro de Eventos de Sobral 

EQUIPE: Equipe Técnica Municipal e Técnicos da Empresa Contratada 

 

1. Abertura 

O representante da equipe técnica municipal deu boas-vindas a todos os participantes 

explicando, resumidamente, as etapas e objetivos da revisão do Plano Diretor de Sobral. 

2. Apresentação sobre o Plano Diretor e Credenciamento 

A apresentação foi realizada com o uso de slides de apoio tendo como foco explicar os 

principais instrumentos da política urbana, como por exemplo: Outorga Onerosa do Direito 

de Construir, Transferência do Direito De Construir, Estudo de Impacto De Vizinhança 

(EIV) e Operações Urbanas Consorciadas (OUC). 

3. Dinâmica de Apresentação 

Os participantes foram convidados a se identificarem ao passo que deveriam citar alguma 

potencialidade da cidade de Sobral. As principais potencialidades citadas mencionaram o 

processo de verticalização e a tendência de crescimento da cidade através do comércio e 

serviços. 

Outro ponto citado foi a influência dos novos loteamentos os quais, segundo os 

participantes, abrem outras frentes de investimento, geram emprego, possibilitam preços 

mais competitivos e ampliam o acesso à moradia. Foi salientado ainda o pioneirismo do 

município em conciliar crescimento econômico e desenvolvimento sustentável na busca por 

um equilíbrio entre o meio ambiente e as atividades empresariais. 

4. Dinâmica com Perguntas Norteadoras 

Nesse momento ocorreu a dinâmica de diagnóstico setorial. Os participantes foram 

divididos em grupos e receberam o material necessário para registar a discussão sobre três 

temas: Meio ambiente e uso do solo; Moradia, equipamentos e serviços públicos; e 
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Trabalho e investimento. Cada tema abarcava 03 (três) perguntas, e os grupos tinham em 

torno de 15 (quinze) minutos por temática para debater e responder por escrito as 

respostas. Ao final, cada grupo foi convidado a expor suas respostas para que fossem 

debatidas com os demais participantes. 

01. Meio ambiente e Uso do solo: 

Pergunta 1.1: Existe algum elemento natural que seja limitante à expansão e ao 

desenvolvimento urbano? 

O rio Acaraú e a serra da Meruoca foram mencionados por todos os grupos. 

Pergunta 1.2: Existe algum conflito de uso entre as indústrias ou equipamentos de grande 

porte de comércio e serviço e as atividades ao redor? 

Foram citados os conflitos gerados no bairro Colinas com a implantação da Grendene que 

constitui uma barreira física que a cidade vai ter que transpor para continuar a crescer e a 

Fábrica de Cimento que causa fuligem e poluição sonora. O Shopping e o Hospital Regional 

foram apontados pelos impactos positivos nos seus respectivos entornos. Um dos grupos 

citou o Metrô e o Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) e outro, o Aeroporto e mencionou o 

impacto do cone de proteção do equipamento no processo de verticalização. 

Pergunta 1.3: O que da temática de meio ambiente impacta diretamente na atividade da 

indústria e da construção civil? 

Os participantes mencionaram a Zona Especial de Interesse Ambiental (ZEIA) citando as 

limitações que esta impõe à instalação de novos empreendimentos. Também foram citadas 

as limitações aplicadas às Áreas de Preservação Ambiental (APA) e Áreas de Preservação 

Permanente (APP). O saneamento básico insuficiente, principalmente quanto ao 

fornecimento de água tratada, foi outro ponto abordado. A questão do esgotamento 

sanitário também foi mencionado, porém, foi salientado pelos próprios grupos a existência 

de um projeto de saneamento em andamento pela prefeitura. 

 

02. Moradia, Equipamentos e Serviços. Públicos: 

Pergunta 2.1: Existe previsão de projetos para investimento em moradias? Quais tipos e 

em quais áreas? 

Foram mencionados investimentos de moradia de classe média e média alta no bairro 

Derby (atual Jocely Dantas), como o edifício Smart Derby (edifício residencial multifamiliar 

com apartamentos 02 e 03 quartos na faixa de R$ 280.000,00 a R$ 480.000,00), o 

loteamento Moradas da Boa Vizinhança I e II no bairro das Nações (atual Antônio Carlos 

Belchior), a construção de casas nos bairros Renato Parente, Betânia (atual Jerônimo de 

Medeiros Prado) e Campo dos Velhos. Também foi citada a construção de unidades 

residenciais para o público de estudantes próximo ao Centro Universitário INTA no bairro 

Dom Expedito, e para a construção de empreendimentos próximo a Grendene. Também foi 

salientada a tendência dos investidores migrarem do mercado de residências unifamiliares 



  

 

 

189 
 

Rua. Canuto de Aguiar 1401 B –  Meireles – Fortaleza – Ceará – Brasil – Cep. 60160-120     TEL/FAX: (85) 3456-5000 
CNPJ: 08.968.848/0001-10                 e-mail:  revisaopds@gmail.com 

 
 

para multifamiliares verticais. 

Pergunta 2.2: Existe alguma demanda não atendida sobre equipamentos, serviços 

públicos, linhas de transporte, moradias, relatada pelos colaboradores das empresas do 

setor? 

O distrito industrial foi apontado como carente em relação ao transporte e iluminação 

pública, assim como o loteamento Morada dos Ventos. Os participantes afirmaram que a 

cidade como um todo possui carência de transporte público, com linhas de ônibus 

insuficientes e falta de integração intermodal. Também foi levantada a necessidade de 

permitir a presença de bicicletas nos vagões do VLT, dado que muitos trabalhadores se 

deslocam de bicicleta. Nesse momento, ocorreu o informe da implantação prioritária das 03 

(três) linhas de ônibus mais votadas via internet (do total de 07) propostas pelo Plano de 

Mobilidade de Sobral (PlanMob), assim como o processo de licitação para integração entre 

VLT e ônibus e um estudo de adaptação de um vagão-teste do VLT para abarcar bicicletas. 

Pergunta 2.3: Existe algum espaço público com potencial para adoção ou parceria público 

privada (obra ou manutenção)? 

Os participantes destacaram que ao ser desocupada, a área do Aeroporto Regional poderia 

vir a ser objeto de uma Parceria Público-Privada (PPP). O Terminal Rodoviário de Sobral 

foi mencionado e, esclareceu-se que este já é objeto de uma concessão de serviço público. 

Nesse ponto também apareceu a necessidade de um terminal para as topiques e vans e a 

possibilidade de estacionamentos verticais para abarcar todo fluxo de veículos no bairro 

Centro, visto que o tipo de solo inviabiliza estacionamentos subterrâneos. 

03. Trabalho e Investimento: 

Pergunta 3.1: Quais os setores econômicos com potencial de crescimento em Sobral numa 

visão de longo prazo? 

O primeiro setor destacado foi o da construção civil, por este permear todas as outras 

atividades. Em seguida o da mineração, o de comércio e prestações de serviços visto que 

Sobral atende a uma demanda regional, em especial a de serviços médicos e a de 

educação, este último com potencial de tornar Sobral um grande polo universitário. 

Pergunta 3.2: E onde são os locais de interesse para os novos investimentos em Sobral? 

Os bairros Derby (atual Jocely Dantas), Campo dos Velhos e Betânia (após a saída do 

aeroporto) foram elencados com áreas potenciais para novos investimentos, assim como o 

Distrito Industrial. 

Pergunta 3.3: Existe em sobral algum projeto de compartilhamento de infraestrutura para 

desenvolver algum setor ou grupo de empresas? 

Os participantes tiveram dúvidas quanto a interpretação desta pergunta, foi necessário 

explicar o que seria esse compartilhamento de infraestruturas, como um condomínio de 

empresas, por exemplo o Polo Químico de Guaiuba na Região Metropolitana de Fortaleza 

que pretende abrigar 27 empresas. Novamente, a área disponível com a saída do aeroporto 
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foi mencionada como um potencial local para se investir neste tipo de empreendimento. Um 

dos participantes então afirmou que havia, no passado, uma ideia de um condomínio de 

galpões que poderiam compartilhar da mesma infraestrutura de logística. Também foi 

salientado a demanda logística que o novo aeroporto vai demandar. Por fim, já ao final do 

debate, recordou-se de um projeto das gestões municipais anteriores de criação de um 

porto seco que aproveitasse e ampliasse a linha férrea existente em direção ao município 

de Miraíma. 

5. Conclusão 

Ao fim dos debates, os participantes pretendiam ainda sugerir uma lista de propostas 

previamente elaborada por eles. No entanto, a equipe explicou que nas próximas etapas 

de trabalho haveriam reuniões e espaços para debater as propostas do plano diretor. Dessa 

forma, a reunião foi encerrada com o compromisso dos participantes de compilar em um 

único documento suas propostas e enviar para a equipe para enriquecer os próximos 

momentos de participação. 

 

Figura 195 – Reunião Setorial com FIEC/SINDUSCON 
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Figura 196 – Reunião Setorial com FIEC/SINDUSCON 

 

Figura 197 – Reunião Setorial com FIEC/SINDUSCON 
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Figura 198 – Lista de presença: Reunião Setorial FIEC/SINDUSCON 

 

Figura 199 – Lista de presença: Reunião Setorial FIEC/SINDUSCON 

 

Figura 200 – Lista de presença: Reunião Setorial FIEC/SINDUSCON
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5.2. Reunião Setorial com CDL  

ÓRGÃO: CDL (Câmara de Dirigentes Lojistas) PARTICIPANTES: 35 

DATA: 05/02/2020 HORA: 18:00hs 

LOCAL: Auditório do Centro de Eventos de Sobral 

EQUIPE: Equipe Técnica Municipal e Técnicos da Empresa Contratada 

 

A Reunião Setorial junto a Câmara dos Dirigentes Lojistas do município de Sobral ocorreu 

no dia 05 de fevereiro de 2020, as 18:00 no Auditório do CDl – Sobral, com o intuito de 

solicitar a colaboração dos lojistas na revisão, através de uma oficina participativa. A 

reunião contou com a participação de 35 pessoas, entre lojistas e convidados. 

A abertura da reunião foi feita por um representante da Equipe Técnica Municipal com a 

fala institucional da Prefeitura de Sobral, informando a intenção do encontro e solicitando 

a colaboração para a apresentação e nas temáticas que seriam propostas. 

Por conseguinte, um representante da empresa contratada deu seguimento à reunião com 

a apresentação das etapas e objetivos do Plano Diretor informando que o processo de 

revisão do PDS tem como base a participação da população. Foi solicitado aos 

participantes a divisão em grupos para responderem as perguntas norteadoras que foram 

elaboradas para a reunião. Os participantes se dividiram em três grupos e tiveram 30 

minutos para discussão. Cada grupo escolheu um relator que ao final elencou as 

contribuições e argumentações sobre a revisão do Plano Diretor Participativo do município 

de Sobral. 

Figura 201 – Reunião Setorial com CDL  Figura 202 – Reunião Setorial com CDL 
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Figura 203 – Lista de presença da reunião setorial CDL 

 

Figura 204 – Lista de presença da reunião setorial CDL 
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5.3. Reunião Setorial com CMPD 

ÓRGÃO: CMPD (Conselho Municipal do Plano 
Diretor) 

PARTICIPANTES: 15 

DATA: 05/02/2020 HORA: 13:00hs 

LOCAL: Auditório do Centro de Eventos de Sobral 

EQUIPE: Equipe Técnica Municipal e Técnicos da Empresa Contratada 

 

A Reunião do Conselho Municipal do Plano Diretor ocorreu no dia 05/02/2020, com um 

total de 15 pessoas que incluía representantes das instituições componentes do CMPD. A 

abertura dos trabalhos da reunião foi feita por um representante da Equipe Técnica 

Municipal, informando que seria realizada uma apresentação sobre o andamento das 

atividades de revisão do Plano Diretor no município de Sobral, com o intuito informar aos 

conselheiros como estavam sendo realizados, e o andamento dos trabalhos até o presente 

momento. 

Uma representante da empresa consultora apresentou as atividades que foram 

empreendidas até o momento anterior à reunião. 

A participação dos conselheiros foi significativa, mostrando compreensão sobre as 

informações e o conteúdo apresentado, parabenizando o município pela iniciativa de 

revisar a legislação. 

Figura 205 – Reunião Setorial com CMPD
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Figura 206 – Lista de presença da Reunião Setorial CMPD 
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5.4. Reunião Setorial com Conselho Municipal De Habitação Social 

ÓRGÃO: CMHS PARTICIPANTES: 13 

DATA: 05/03/2020 HORA: 14:00hs 

LOCAL: Memorial da Educação Superior de Sobral 

EQUIPE: Equipe Técnica Municipal e Técnicos da Empresa Contratada 

 

Na reunião houve apresentação do Plano Diretor por Carolina Rocha, com foco na 

discussão de instrumentos do estatuto da cidade com referência à questão da habitação 

na cidade de Sobral. 

Posteriormente os participantes discutiram sobre como implementar esses instrumentos 

na situação atual do município e foi demandado sistematizar algumas informações sobre 

os terrenos públicos e fundo municipal de terras, com a intenção de verificar no mapa de 

vazios urbanos quais eram terrenos públicos e quais teriam capacidade de virar ZEIS. 

Figura 207 – Reunião Setorial com CMHS  Figura 208 – Reunião Setorial com CMHS 
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Figuras 209 – Lista de presença da Reunião Setorial Conselho de Habitação 
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5.5. Reunião Setorial com Universidades 

 
DATA: 

 
06/03/2020 

PARTICIPANTES: 39 

HORA: 14:00hs 

LOCAL: Memorial da Educação Superior de Sobral 

EQUIPE: Equipe Técnica Municipal e Técnicos da Empresa Contratada 

 

No dia 06 de março de 2020, às 14:00hs no Memorial de Educação Superior de Sobral, 

ocorreu a Reunião Setorial com as instituições de ensino superior do município de 

Sobral, para contribuições referentes a revisão da Lei do Plano Diretor. 

Estiveram presentes professores e alunos dos cursos de graduação e pós-graduação, 

principalmente dos cursos de biologia, geografia e arquitetura. 

A Reunião iniciou com a apresentação dos membros da Equipe Técnica Municipal e 

Técnicos da Empresa Consultora. De início, os participantes foram informados sobre o 

processo participativo da Revisão da Lei do Plano Diretor bem como as etapas e 

objetivos que compõem esse processo. 

A participação dos mais variados segmentos, no que se refere às instituições de ensino, 

possibilitou uma troca de informações e contribuições que serão importantes no processo 

de revisão. Dentre os assuntos abordados pelos participantes, ganhou destaque a 

questão da legislação urbanística vigente. 

Figura 210 – Reunião Setorial com 
Universidades  

Figura 211 – Reunião Setorial com 
Universidades 

 



  

 

 

200 
 

Rua. Canuto de Aguiar 1401 B –  Meireles – Fortaleza – Ceará – Brasil – Cep. 60160-120     TEL/FAX: (85) 3456-5000 
CNPJ: 08.968.848/0001-10                 e-mail:  revisaopds@gmail.com 

 
 

Figura 212 – Lista de presença da Reunião Setorial Universidades 

 

Figura 213 – Lista de presença da Reunião Setorial Universidades 
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6  AUDIÊNCIA PÚBLICA I 

 
DATA: 

 
18/02/2020 

PARTICIPANTES: 138 

HORA: 18:30hs 

LOCAL: Auditório do Centro de Convenções de Sobral 

EQUIPE: Equipe Técnica Municipal e Técnicos da Empresa Contratada 

 

A primeira Audiência Pública da revisão do Plano Diretor foi realizada no dia 18 de 

fevereiro de 2020. 

Antes da abertura do evento foi promovida uma exposição de mapas e imagens das 

Oficinas de Leituras Comunitárias realizadas nos distritos, para que o público tivesse 

conhecimento da metodologia aplicada e parte do resultado dessas oficinas. 

A Audiência começou com a fala de boas vindas do cerimonial da prefeitura de Sobral 

que logo anunciou uma apresentação cultural de abertura no formato de peça teatral 

apresentada por crianças moradoras do residencial Caiçara. Em seguida, ocorreram 

algumas falas institucionais representando a Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente 

de Sobral e a Prefeitura de Sobral. 

Por conseguinte, foi dado início à apresentação do Diagnóstico Preliminar do município 

de Sobral, o qual abordou aspectos: 

− Regionais; 

− Socioespaciais; 

− Patrimônio Histórico-Cultural, Paisagístico e Arqueológico; 

− Institucionais; 

− Ambientais; 

− Socioeconômicos; 

− Infraestrutura e Serviços Públicos; e 

− Mobilidade e Acessibilidade. 

Ao final da apresentação do Diagnóstico Preliminar, foi aberto espaço para perguntas a 

serem feitas pelos participantes. Neste momento houve contribuições, pedidos de 

esclarecimento e críticas por parte do público presente. Finalizadas as considerações, 
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prosseguiu-se para o encerramento da Audiência Pública com um momento para coffee 

break. 

Figura 214 – Participantes da Audiência Pública 1 

 

Figura 215 – Representante da Prefeitura apresenta a Revisão PDS 
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Etapa 3: Plano de Ação: Diretrizes e Propostas  
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1 INTRODUÇÃO  

A terceira etapa do processo de revisão do Plano Diretor de Sobral, a saber, o Plano de 

Ação: Diretrizes e Propostas, é direcionada à elaboração e consolidação das orientações 

e propostas para o desenvolvimento do Município, tendo como base o Relatório de 

Caracterização e Diagnóstico produzido na etapa anterior. O Plano de Ação incide sobre 

os instrumentos urbanísticos que deverão ser aplicados com vistas ao ordenamento 

territorial (como definição de perímetros e zoneamentos no distrito Sede e demais distritos), 

à indução do desenvolvimento urbano, assim como deve incidir sobre propostas para 

planos prioritários e projetos estruturantes. 

A fim de consolidar e validar as propostas, foram previstas para esta etapa atividades 

participativas onde seria apresentada a versão preliminar do Plano de Ação, contando-se 

com momentos de pactuação para, ao final, viabilizar a produção da versão consolidada 

do Plano. Estas atividades seguiriam os modelos de Reuniões Setoriais e Audiências 

Públicas, já empregados na etapa de Caracterização e Diagnóstico. 

No entanto, com a deflagração da pandemia de COVID-19 em março de 2020, as referidas 

atividades precisaram ser interrompidas, pois a determinação para o período foi a adoção 

de medidas para a contenção do vírus, como o distanciamento e o isolamento social. O 

avanço da revisão caminhou até onde foi possível, e entre os meses de junho e julho de 

2020 foram realizadas as Capacitações, previstas no contrato de consultoria para a 

formação da equipe técnica. As Capacitações ocorreram com o objetivo de aprofundar 

temáticas pertinentes à elaboração e revisão do PDS e serão detalhadamente descritas 

num produto próprio - o Relatório de Capacitações, disponibilizado no site da revisão 

juntamente com o material didático produzido (cartilhas educativas). 

Com a entrega da versão preliminar do Plano de Ação, em setembro de 2020, a revisão 

do Plano Diretor de Sobral teve seu contrato paralisado em definitivo. Agora, em 2021, a 

oficialização da sua retomada foi prevista também para o mês de setembro, considerando 

os avanços alcançados em relação à contenção da pandemia e à imunização da 

população, além da adaptação aos métodos remotos de trabalho e reunião. 

Para efetivar o processo participativo em meio a este contexto, intenciona-se aplicar, 

portanto, metodologias e estratégias híbridas de participação social, combinando a 

utilização de plataformas on-line para eventos e reuniões e a realização de encontros 

presenciais pulverizados, quando assim for possível.  
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Desse modo, como parte da Etapa de Retomada da revisão, ocorreram a Reunião 

Institucional (para o alinhamento prévio entre os técnicos da gestão municipal) e o Webinar 

de Relançamento do plano, ambas as atividades com o objetivo de realizar um nivelamento 

acerca  da revisão do Plano Diretor de Sobral, envolvendo o corpo técnico municipal e a 

população geral no processo. 

Após a oficialização da Retomada, a Equipe Técnica Municipal e a Equipe da Empresa 

Consultora realizaram as Reuniões Setoriais e Audiências Públicas, adaptadas ao formato 

híbrido. Nesta seção, consta a relatoria dos processos, com os materiais de apoio e de 

divulgação utilizados, além da compilação das contribuições alcançadas. 
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2 REUNIÃO INSTITUCIONAL  

No âmbito da revisão do Plano Diretor de Sobral (PDS), a integração entre as diversas 

entidades que compõem a gestão municipal (secretarias, agências, procuradorias) 

constitui-se como um dos fundamentos para a construção e elaboração do plano. Desde 

as primeiras etapas da revisão, o alinhamento institucional faz parte das premissas básicas 

do processo participativo, já que possibilita um entendimento global das demandas do 

Município, compreendendo as suas diferentes esferas através das contribuições do corpo 

técnico municipal. 

Visando a retomada das atividades da revisão do PDS, foi realizada, portanto, uma 

Reunião Institucional com o intuito de viabilizar um momento inicial para o alinhamento 

entre a Equipe Técnica Municipal (ETM) e a Equipe de Integração Institucional – composta 

por representantes de cada entidade da gestão municipal. Além de promover um resgate 

das etapas já cumpridas no processo de revisão, a Reunião Institucional contou com uma 

apresentação da versão preliminar do Plano de Ação e Propostas, entregue antes da última 

paralisação do contrato, em setembro de 2020. 

Juntamente com o convite para a reunião, foi enviado previamente aos participantes um 

formulário on-line a ser preenchido com as principais informações de cada representante, 

além de conter algumas questões abertas que buscavam recolher contribuições relativas 

à atuação do corpo técnico e seu papel frente ao planejamento urbano, já suscitando 

possíveis temáticas para a discussão e o alinhamento. 

Figura 216 – Formulário de Contribuição para a Reunião Institucional 
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Quadro 03 – Questões do Formulário de Contribuição 

Informações 

Nome 

e-mail 

Em qual Setor da Prefeitura Municipal você 

trabalha? 

Qual o seu cargo? 

Questões direcionadas às 

contribuições dos 

representantes 

Quais ações/atribuições da sua secretaria que 

você entende como algo que contribua com o 

desenvolvimento urbano? 

Como é essa contribuição? 

Como você acha que o Plano Diretor se relaciona 

a essas ações/atribuições? 

Como o Plano Diretor pode contribuir com a 

execução delas? 

 

A Reunião Institucional, decorrida em 02/09/2021, foi realizada em formato on-line por meio 

de plataforma virtual e contou com uma introdução feita pela secretária de Urbanismo e 

Meio Ambiente a respeito da retomada da revisão do PDS e dos objetivos do encontro, a 

saber, a integração entre as equipes municipais e o incentivo à participação no processo 

de atualização do Plano. Os participantes foram então convidados a escrever no chat três 

palavras que vinham à mente ao se ouvir falar em Plano Diretor, para que, ao final, fosse 

feita uma nuvem de palavras que permitisse visualizar os principais temas associados. 

Figura 217 – Nuvem de Palavras 



  

 

 

208 
 

Rua. Canuto de Aguiar 1401 B –  Meireles – Fortaleza – Ceará – Brasil – Cep. 60160-120     TEL/FAX: (85) 3456-5000 
CNPJ: 08.968.848/0001-10                 e-mail:  revisaopds@gmail.com 

 
 

 

A necessidade de revisão do escopo de leis que compõem o Plano Diretor foi a primeira 

temática apresentada na reunião, considerando o crescimento e expansão constantes da 

cidade e a premissa de atualização da política urbana do Município, que deve ocorrer em 

conformidade com a realidade local. Em seguida, apresentou-se uma contextualização do 

processo de revisão, que precisou interromper suas atividades devido às medidas 

sanitárias promulgadas para a contenção da pandemia de COVID-19.  Com o avanço da 

vacinação e a implementação de estratégias que possibilitam a participação de maneira 

híbrida (presencial e virtualmente), a revisão passou a ser retomada, tendo a Reunião 

Institucional como o primeiro evento participativo após a sua última paralisação. 

Também foram apresentados alguns dos principais pontos do Plano de Ação – que teve 

como base o Relatório de Caracterização e Diagnóstico produzido na etapa anterior – 

como a nova divisão de bairros da Sede Municipal, a proposta de divisão territorial para o 

distrito de Aracatiaçu e a proposta de ZEIS para o distrito Sede. Esta última trata da 

diferenciação das zonas existentes, segundo a sua caracterização, e a criação e 

demarcação de ZEIS 4 – Vazios, para garantir que terrenos vazios em áreas bem 

estruturadas cumpram a sua função social. Além disso, também foi apresentada a relação 

de planos, códigos e estudos que precisarão passar por um processo de revisão, bem 

como os projetos estruturantes previstos e suas respectivas intervenções no território 

municipal. 

Figura 218 – Apresentação das Propostas do Plano de Ação 
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Após a exposição das propostas, falou-se dos passos que se seguiriam à etapa de 

retomada, ressaltando a capacidade de catalização de demandas de cada secretaria de 

acordo com o seu respectivo público alvo e como isso poderia contribuir para o processo 

participativo, tanto em termos técnicos quanto em relação à mobilização popular. Foi 

reforçada também, a importância da participação de cada secretaria na sua respectiva 

reunião setorial.  

Figura 219 – Participantes da Reunião Institucional 



  

 

 

210 
 

Rua. Canuto de Aguiar 1401 B –  Meireles – Fortaleza – Ceará – Brasil – Cep. 60160-120     TEL/FAX: (85) 3456-5000 
CNPJ: 08.968.848/0001-10                 e-mail:  revisaopds@gmail.com 

 
 

3 WEBINAR DE RELANÇAMENTO 

A efetiva participação da sociedade no processo de elaboração do Plano Diretor é um dos 

principais preceitos e enfoques da atual revisão, como também representa um dos seus 

grandes desafios. Com o advento da pandemia de COVID-19, declarada em março de 

2020, as atividades que previam a participação da população em espaços deliberativos 

precisaram ser interrompidas, visto que não seria possível a sua realização em razão das 

medidas de distanciamento/isolamento social adotadas para evitar a disseminação do 

novo coronavírus (Sars-Cov-2). 

Com a retomada das ações para completar e consolidar o processo de revisão do PDS, 

optou-se por eleger estratégias de mobilização social coerentes com as determinações de 

enfrentamento à pandemia, visando garantir a ampla participação e a efetividade das 

contribuições para o processo. Assim, com o propósito de divulgar a retomada da revisão 

e fazer uma contextualização acerca daquilo que já foi produzido, apresentando também 

as etapas faltantes, foi realizado um Webinar para o relançamento da revisão do Plano 

Diretor de Sobral.  

O evento virtual, proposto para ocorrer de forma síncrona e com espaço para perguntas e 

respostas, teve a sua transmissão ao vivo subsidiada pela plataforma de compartilhamento 

de vídeos YouTube, através do canal da Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente (Fala 

Seuma Sobral), bem como das suas outras redes sociais (Facebook e Instagram). Antes 

da realização do evento, foram enviados via WhatsApp alguns convites para convocar a 

presença de todos, informando a data e o horário, além de sugerir o agendamento da 

participação. 

Ademais, o Webinar de Relançamento tinha por objetivo promover uma formação sobre a 

temática de revisão de planos diretores, especialmente considerando as metodologias 

aplicadas para viabilizar a participação em tempos de distanciamento social. Para tal, o 

evento contou com a presença de palestrantes convidados, propiciando o 

compartilhamento das experiências e desafios observados no processo em outros 

municípios. 
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Figura 220 – Convite para o Webinar de 
Relançamento 

Figura 221 – Card com a apresentação dos 
palestrantes convidados

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Decorrido no dia 09/09/2021, o Webinar foi iniciado com a exposição de um vídeo de 

apresentação do município, mostrando os principais marcos visuais de Sobral. Após a sua 

exibição, os palestrantes foram apresentados e o evento contou com uma fala inicial da 

secretária de Urbanismo e Meio Ambiente dando as boas-vindas e introduzindo à revisão 

do PDS, iniciada em 2019. Além disso, também foram destacados pontos da trajetória de 

planejamento urbano de Sobral, com os processos anteriores de elaboração e revisão do 

Plano Diretor e a implementação de programas e ações que contribuíram para o 

desenvolvimento do território. 

Dentre os pontos abordados pelos convidados, destacam-se os princípios elencados para 

a preparação do processo participativo, a saber: “Não deixar ninguém para trás”, buscando 

não invisibilizar nenhum grupo de minoria representativa; “Não deixar nenhum lugar para 

trás”, que procura não desprivilegiar lugares mais remotos e com acessos mais difíceis; 

“Não deixar nenhuma pauta para trás”, para que haja equilíbrio entre pautas e todas sejam 

devidamente discutidas e “Institucionalizar a participação e torná-la regular, democrática e 

qualificada”, a fim de engajar efetivamente as pessoas nos processos de planejamento e 

gestão. 
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Figura 222 – Convidado apresenta os princípios para a preparação do Processo Participativo. 

Também foi apontada a importância da comunicação do Plano para a garantir a sua 

implementação, uma vez que a comunicação é capaz de sensibilizar a população e a 

mobilizar para participar da gestão da cidade. 

Sobre as metodologias de participação adotadas em outros municípios em meio às 

medidas de contenção da pandemia, destaca-se o chamamento público que resultou na 

formação de grupos de trabalho para a discussão de cada título relativo ao Plano Diretor 

da cidade do Rio de Janeiro, onde, no seu atual processo de revisão, tudo foi realizado de 

forma on-line, registrando-se e disponibilizando posteriormente os respectivos materiais 

numa plataforma on-line. O objetivo dos grupos de trabalho foi viabilizar a escuta dos 

diferentes pontos de vista acerca da cidade, e possibilitar a redação das minutas de lei. 

Foi aberto um espaço para as respostas a algumas perguntas feitas pela audiência e, logo 

após, iniciou-se a apresentação acerca da revisão do Plano Diretor de Sobral, explanando 

suas definições e o status das suas etapas constituintes.  

Agora, com maior compreensão das medidas de enfrentamento à pandemia, o objetivo é 

conseguir ampliar os espaços de participação social para a revisão, tanto de forma virtual 

quanto presencial. Para isso, serão utilizados meios de comunicação e plataformas on-

line, além de promover momentos presenciais de maneira pulverizada. Ressalta-se que o 

processo de participação poderá ser incrementado ao longo da realização da revisão, a 

fim de pactuar e consolidar as ações propostas.   

O evento virtual contou com uma audiência de cerca de 75 pessoas, e foi finalizado com a 

apresentação dos passos subsequentes à etapa de retomada e o reforço ao convite para 

a participação de todos no processo de revisão do PDS. 
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Figura 223 – Apresentação de nivelamento sobre o processo de revisão do PDS. 

 

 

 

 

 

 

Figura 224 – Próximas atividades da revisão do PDS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 225 – Participantes da organização e realização do evento. 
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4  OFICINA PARTICIPATIVA - ETM E STDE 

Devendo o Plano Diretor englobar todo o território municipal, conforme o disposto no 

Estatuto das Cidades (art. 40, parágrafo 2º), considera-se substancial a inclusão das áreas 

rurais na política de planejamento do Município, tendo em vista a sua correlação e 

integração com as áreas urbanas e o pleno desenvolvimento territorial. 

Considerando, portanto, a necessidade de elaboração do Macrozoneamento e do 

Zoneamento Ambiental Municipal, matérias indispensáveis à revisão do Plano Diretor de 

Sobral, e a ausência de dados sobre a temática no Município, realizou-se uma reunião com 

a Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Econômico (STDE), entre técnicos e 

servidores e parte da Equipe Técnica Municipal. 

O corpo técnico da STDE dispõe de vasto conhecimento acerca das sedes distritais de 

Sobral e suas respectivas áreas rurais, sendo a sua participação imprescindível para a 

construção das propostas. Na reunião, foi aplicada uma metodologia de oficina 

participativa com vistas ao compartilhamento dessas informações, mapeando usos e/ou 

potencialidades do território por meio de uma base em imagem aérea com os limites dos 

distritos e suas localidades (sítios, fazendas, etc). Além disso, a base cartográfica também 

contou com as delimitações dos imóveis rurais de acordo com o Sistema de Gestão 

Fundiária (SIGEF) e o Sistema Nacional de Certificação dos Imóveis (SNCI). 

Figura 226 – Aplicação da metodologia para o 
mapeamento dos usos nas áreas rurais. 

Figura 227 – Técnico indica no mapa o uso do 
território em questão. 
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A partir das cartografias, foi possível aos técnicos e servidores fazer a indicação dos locais 

onde se desenvolvem atividades econômicas e de subsistência, como pecuária, agricultura 

e extrativismo, por exemplo, além de apontar suas especificidades, promovendo o debate 

acerca da relação entre o potencial econômico e a fragilidade ambiental. 

Objetiva-se realizar um refinamento das informações obtidas, sistematizando-as em 

programas de georreferenciamento para que, num segundo momento, se possa retornar à 

STDE para a conferência e detalhamento dos dados relacionados. Para a consolidação 

dos dados, pretende-se realizar uma visita de campo juntamente com os técnicos da 

secretaria, com vistas à verificação das informações.  

Com base no mapeamento e na obtenção dos dados, e em conjunto com a realização de 

análises voltadas à questão ambiental, poderão ser estabelecidos os parâmetros 

urbanísticos da Macrozona Rural, assim como poderá ser elaborado um zoneamento 

urbano para as sedes distritais.  

Figura 228 – Finalização da oficina, com apresentação dos mapas elaborados. 
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5  REUNIÃO SEUMA E IPHAN: DISCUSSÃO DE ÍNDICES URBANÍSTICOS 

O sítio histórico da Sede Municipal de Sobral, tombado pelo IPHAN desde 1999, localiza-

se no núcleo urbano central da cidade e é reconhecido no zoneamento enquanto uma Zona 

Especial de Interesse do Patrimônio (ZEIP), cuja área delimitada deve corresponder à 

rigorosos parâmetros de proteção. A poligonal de entorno, definida, por sua vez, como 

Zona Central do Entorno (ZCE), visa estabelecer uma zona de amortecimento entre a área 

tombada e o restante da cidade, devendo garantir a preservação da ambiência e das 

visuais do conjunto arquitetônico, urbanístico e paisagístico tombado. Os índices 

urbanísticos das respectivas zonas devem estar em conformidade com os critérios 

estabelecidos pelo IPHAN, fazendo-se necessário o alinhamento da proposta de 

parâmetros a ser desenvolvida na revisão do Plano Diretor com estes critérios.  Para tal, 

em 27/10/2021, foi realizada uma reunião entre o Escritório Técnico de Sobral do IPHAN 

e a Equipe Técnica Municipal. 

A reunião foi iniciada com a apresentação expositiva que pauta o andamento da Revisão 

do Plano Diretor de Sobral, a partir da explanação das etapas já concluídas e da etapa 

atual do processo – Terceira Etapa, Plano de Ação: Diretrizes e Propostas. Foram 

apresentados os planos prioritários e projetos estruturantes propostos para o Município, 

bem como as diretrizes para a aplicação dos instrumentos urbanísticos englobados no 

PDP, a saber: Outorga Onerosa do Direito de Construir; PEUC e IPTU Progressivo no 

Tempo, que, dentre outras proposições, apresenta o levantamento de imóveis 

subutilizados no conjunto da área tombada; além dos demais previstos. 

Figura 229 – Apresentação do andamento da Revisão do PDS. 
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Logo após, a equipe do Escritório Técnico de Sobral do IPHAN realizou uma apresentação 

de propostas para a discussão acerca dos índices urbanísticos a serem pactuados no 

processo de revisão do PDS, discorrendo sobre os valores e atributos do sítio histórico e 

sobre estudos já elaborados pelo programa Monumenta, juntamente com a revisão do 

produto de minuta de Norma de Preservação para Sobral. Ademais, apresentou-se a 

proposta de nova setorização e parâmetros urbanísticos a ser examinada para a 

incorporação ao PDS, compreendendo a área tombada e o seu entorno. 

A proposta de setorização parte dos estudos realizados na revisão do programa 

Monumenta, que dispôs a caracterização da área através de estudos do meio urbano, 

levantamento de gabaritos, mapas e inventários.  

Figura 230 – Apresentação dos parâmetros propostos.  

 

Figura 231 – Apresentação dos parâmetros propostos.  
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Figura 232 – Realização da Reunião.  
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 233 – Realização da Reunião. 
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6  AUDIÊNCIAS TERRITORIAIS 

Como atividades indispensáveis ao processo participativo e fundamentais para a validação 

e aprimoramento das propostas elaboradas durante a revisão e atualização do Plano 

Diretor, as audiências territoriais foram realizadas a fim de apresentar a versão preliminar 

do Plano de Ação: Diretrizes e Propostas, além de coletar novas contribuições da 

população local envolvida, visando a consolidação do Produto. 

Estruturadas com o objetivo de garantir uma participação social efetiva, as audiências 

foram planejadas para ocorrer de maneira pulverizada no território Municipal, seguindo 

formatos similares aos adotados nas Oficinas de Leitura Comunitária sucedidas na etapa 

anterior. Dessa vez, os bairros da Sede Municipal foram organizados em quatro territórios, 

cada qual correspondendo à realização de uma audiência territorial. Quanto aos demais 

distritos, foram previstas audiências para aqueles que apresentam questões de maior 

complexidade, a saber: Jaibaras, Aprazível, Aracatiaçu e Taperuaba.  

Os locais previstos para a realização das audiências territoriais foram escolas da rede 

municipal, de maneira a possibilitar não somente a estrutura necessária, mas também um 

espaço adequado para a escuta qualificada do público infantil, metodologia incorporada ao 

processo participativo com o apoio da Rede Urban 95. Decorridas no período 

compreendido entre 25/10/2021 e 15/12/2021, as audiências territoriais contaram com a 

atuação dos técnicos municipais e da equipe de consultores. 

A divulgação dos encontros foi feita através das redes sociais, com cards padronizados e 

textos convite para cada território. Para mobilizar a população dos territórios envolvidos, 

contou-se com a atuação dos articuladores locais, a fim de orientar os moradores a 

comparecerem ao local correto de realização do evento e apresentarem suas demandas 

aos técnicos presentes. 

O mapa a seguir relaciona a distribuição dos encontros nos distritos (Mapa 02), e a figura 

234 apresenta o card utilizado para a divulgação de datas e locais de todas as audiências, 

com o respectivo público-alvo. 
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Mapa 02 – Distribuição das Audiências Territoriais nos Distritos. 

 

Figura 234 – Divulgação da Agenda de Audiências Territoriais 
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6.1. METODOLOGIA 

Conforme relatado anteriormente, o bom alcance obtido em relação à imunização da 

população geral e os avanços observados na contenção da pandemia possibilitaram a 

retomada das atividades de revisão do Plano Diretor, a partir da adaptação dos formatos 

participativos à métodos híbridos, combinando eventos e reuniões remotas à encontros 

presenciais pulverizados. 

Nesse sentido, as audiências territoriais ocorreram em formato presencial, a partir de uma 

organização territorial que permitisse a apresentação (e discussão) das proposições 

relacionadas no Plano de Ação aos envolvidos. Cada audiência contou com dois 

momentos: 1) o primeiro, voltado para o público adulto, contou com uma apresentação 

específica para os territórios em questão, focalizando as propostas de diretrizes para a 

aplicação de instrumentos urbanísticos e de projetos estruturantes definidos para a região; 

2) o segundo, voltado para o público infantil, contou com momentos de escuta com as 

crianças dos respectivos territórios, compreendendo que cada criança apresenta um 

repertório próprio, interesses, necessidades e potenciais únicos, reconhecendo estas 

como sujeitos de direito que vivem a cidade tanto quanto os adultos. 

Incluir a escuta infantil à metodologia de participação social da revisão do Plano Diretor se 

deu a partir da entrada de Sobral na Rede Urban95 em meados de 2021. Tal inclusão 

objetiva uma maior compreensão das necessidades das crianças na cidade, possibilitando-

as pensar o território onde moram ao garantir a sua participação no planejamento das 

políticas públicas, de maneira que possam ser protagonistas na defesa de suas demandas. 

ACOLHIMENTO E CREDENCIAMENTO 

Como forma de recepcionar os participantes e possibilitar o registro de sua participação, 

contou-se com um momento inicial de credenciamento, com o preenchimento de listas de 

presença e entrega de material informativo, situando o público acerca da revisão do Plano 

Diretor e da realização e andamento de suas etapas. Além disso, também foi 

disponibilizada uma pesquisa de satisfação, a ser preenchida e entregue ao final das 

audiências, permitindo à população envolvida enviar um retorno à equipe técnica a respeito 

da metodologia empregada. 

Para o acolhimento dos presentes, foi exibido um vídeo com imagens do Município de 

Sobral, apresentando marcos visuais de todos os distritos e introduzindo a questão 

norteadora “Qual a cidade que queremos?”, basilar para as proposições a serem 
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apresentadas. 

 

 

 

Figura 235 – Acolhimento e Credenciamento 
no Distrito de Jaibaras 

Figura 236 – Acolhimento e Credenciamento 
na Audiência Territorial B

 

 

Figura 237 – Folder Informativo  
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Figura 238 – Pesquisa de Opinião entregue na Audiência Territorial C (Sede) 

 

 

 

ABERTURA  

O momento de abertura se deu com uma introdução sobre a importância do encontro, 

contextualizando o processo participativo aos presentes a partir da exibição de um vídeo 

que sintetizava as atividades de participação social realizadas até então. Após a abertura, 

era feita a divisão do público infantil para o momento de escuta qualificada com técnicos 

da equipe e os professores da rede de ensino municipal que participaram da formação com 

a Rede Urban 95. 

APRESENTAÇÃO DO PLANO DIRETOR E PLANO DE AÇÃO 

Com o objetivo de apresentar as definições acerca do Plano Diretor e nivelar o 

conhecimento dos presentes em relação às etapas da atual revisão, além de apresentar o 
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escopo que abrange o Plano de Ação (metodologia, objetivo, tabela de ações, planos 

prioritários, projetos estruturantes), foi realizada uma apresentação de cerca de 20 minutos 

em cada audiência. Afora a apresentação das especificidades propostas a cada território, 

o formato expositivo seguiu um modelo padrão replicado em todas as audiências. 

DINÂMICA EM GRUPOS: APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS 

A depender da quantidade de participantes, os presentes eram divididos em dois ou mais 

grupos (se necessário) para discussão e avanço a partir dos mapas impressos. Para esta 

dinâmica foram impressos mapas específicos para os territórios, apresentando os projetos 

estruturantes previstos, divisão de bairros e o zoneamento urbano. 
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6.2. RELATÓRIOS DAS AUDIÊNCIAS TERRITORIAIS – TERRITÓRIOS DA SEDE 

6.2.1.1 Território A 

BAIRROS: Dom Expedito, Belchior, Cidade Gerardo 
Cristino, Sinhá Sabóia, Cohab I, Cohab II, 
Distrito Industrial e Jatobá 

PARTICIPANTES: 21 

DATA: 25/10/2021 HORÁRIO: 18h30 

LOCAL:  EEF Carlos Jereissati 

EQUIPE: Equipe Técnica Municipal e Técnicos da Empresa Consultora 

MAPA DO TERRITÓRIO: 

 
 

DESENVOLVIMENTO DA AUDIÊNCIA 

Decorrida na Escola de Ensino Fundamental Carlos Jereissati, no bairro Sinhá Sabóia, a 

Audiência Territorial A contou com a presença de 21 participantes, entre moradores, 

articuladores do território, professores e coordenadores da escola anfitriã, além da equipe 

técnica municipal e técnicos da empresa consultora. 

A audiência tinha como objetivo central a apresentação e discussão das diretrizes e 

propostas do Plano de Ação, produto da terceira etapa da revisão do Plano Diretor de 
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Sobral, cuja base se estrutura em torno do Relatório de Caracterização e Diagnóstico do 

Município, produzido na etapa anterior. Para promover a escuta qualificada da população 

geral, assim como do público infantil, pensou-se uma metodologia de dinâmica em grupos 

mediados por técnicos da equipe.  

Antes de dar início dinâmica de discussão, foi realizada uma exposição com registros das 

atividades do processo participativo realizadas até então por meio de material audiovisual, 

partindo-se para a explanação das propostas do Plano de Ação para o território: os projetos 

estruturantes Ponte sobre o Rio Acaraú e Parque das Aves e a nova divisão de Bairros. 

Figura 239 – Proposta de Nova Divisão de Bairros, Território A. 

 

Figura 240 – Realização da Audiência Territorial A (Sede) 
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RESULTADOS: GRUPO A 

Como demandas gerais para o território em questão, o grupo apresentou a necessidade 

de ampliação e melhoria dos acessos da BR-116 no perímetro urbano, justificada pela 

frequência constante com que ocorrem acidentes na região. Em seguida, comentou-se a 

respeito da necessidade de promover uma adequada pavimentação à estrada de terra da 

Avenida Maria da Conceição, que finda na Avenida Perimetral e possui um fluxo intenso 

de veículos, mesmo no atual estado. Além destas, uma outra demanda relacionada foi a 

de ampliação dos equipamentos de saúde e assistência social, com a solicitação de 

criação de uma unidade básica de saúde para atender ao bairro Belchior - atualmente 

atendido no PSF do bairro Pedrinhas -, bem como de um CRAS para o bairro Sinhá Sabóia. 

Segundo os presentes, o CRAS do bairro Dom Expedito está necessitando de ampliação, 

devido à alta demanda da área. Como sugestão, indicaram utilizar parte da ZEIS de Vazio 

delimitada no entorno próximo para a construção de um Anexo, a fim de solucionar a 

questão. Ainda relativo ao Dom Expedito, algumas problemáticas de mobilidade foram 

apontadas, como o nó viário gerado no entorno do Centro Universitário Inta (UNINTA) e o 

grande fluxo ocasionado pelo retorno de acesso ao Shopping, na Avenida Monsenhor José 

Aloísio Pinto. Para a primeira problemática, sugeriu-se a duplicação das ruas e a mudança 

do sentido de fluxo; já para a segunda, considerou-se que um sinal com tempo para 

travessia de pedestres poderia organizar melhor o fluxo, assim como a abertura de via no 

retorno, com cruzamento semaforizado. 

No bairro Gerardo Cristino, a sugestão foi priorizar a ZEIS de Vazio demarcada para a 

relocação das pessoas da Comunidade Gaviões, pois a área em que se encontram 

atualmente é sujeita a risco de alagamento. 

Com relação aos projetos estruturantes Parque das Aves e Ponte sobre o Rio Acaraú, 

houve uma aprovação geral às propostas apresentadas, com contribuições para o 

programa de cada um. Para o Parque das Aves, foi sugerido um pontão de observatório, 

complementando a proposta do Observatório das Aves, além de solicitar o resguardo do 

berçário das garças. Contornando o parque, os presentes indicaram a implantação de 

calçadão e ciclovia, a implementação de redutores de velocidade na Avenida Maria da 

Conceição, bem como o seu alargamento, com a continuidade do calçadão e da ciclovia. 

Já para a proposta da Ponte, sugeriu-se, além do direcionamento dos fluxos com a divisão 

da via em duas faixas, a implementação de ciclovia. 
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Figura 241 – Discussão de Propostas com o Grupo A  

 

 

 

Figura 242 – Discussão de Propostas com o Grupo A  
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RESULTADOS: GRUPO B 

A dinâmica se deu em torno de discussões que consideraram demandas gerais do território 

A, além das propostas apresentadas. Abordou-se temas como mobilidade, segurança 

pública e espaços públicos de lazer. 

Acerca das problemáticas gerais do território em discussão, apontou-se que a construção 

da nova ponte de pedestres e ciclistas de certa forma desgasta a relação com o Patrimônio 

(no caso, relacionado à Igreja das Dores), além de impossibilitar o usufruto do espaço 

lindeiro à ponte como espaço de lazer. Comentou-se ainda do sentimento de insegurança 

que pode se fazer presente na travessia, sugerindo o policiamento da ponte em sua 

extensão. No entanto, havia um consenso de que a obra poderá beneficiar a população do 

bairro Dom Expedito, que terá mais autonomia nos trajetos diários entre as duas porções 

da cidade.  

No âmbito da segurança pública, relatou-se que construção de novos edifícios na região 

vem reduzindo a movimentação das ruas, tornando-as desertas e inseguras aos pedestres. 

A região do entorno da avenida Manoel Machado de Araújo, segundo os presentes, é vista 

como perigosa devido à ausência de ocupação da área e à frequência com que ocorrem 

assaltos. Houve a sugestão de expandir a ZEIS de Vazio dos Gaviões, de um lado e outro 

da avenida, até o Assaí Atacadista, justificada pela infraestrutura da ponte de pedestres e 

pela expectativa de melhoramento da segurança da região, a partir da ocupação. 

Relativo às questões de mobilidade, o grupo pontuou sobre a importância de conectar e 

interligar o bairro Belchior aos demais bairros das adjacências, de modo a dar vazão ao 

tráfego intenso registrado na área, assim como para possibilitar o fluxo para o interior dos 

bairros. Outra demanda apresentada foi a da ampliação das calçadas da avenida Moacir 

Lima Feijão, no bairro Gerardo Cristino, e a criação de um binário com a rua paralela. No 

bairro COHAB I, apontou-se a possibilidade de criar uma conexão entre as Ruas Profa. 

Regina Feijão e Antônio Peixoto, provendo a infraestrutura necessária para possibilitá-la.  

Em seguida, sugeriu-se a transformação da Rua Antônio Peixoto/Engenheiro José 

Figueiredo em uma avenida, com sentido duplo, ciclofaixa, iluminação e passeios 

adequados. Já no bairro COAHB II, sugeriu-se a estrada que interliga a Av. Jatobá à Av. 

Julys Alisson Soares Balreira seja reestruturada e urbanizada, garantindo a integração da 

porção sudeste do bairro aos demais territórios da cidade. Os participantes também 

solicitaram a melhoria da infraestrutura da Av. Julys Alisson Soares Balreira, que se 
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conecta à CE 403, sugerindo a implementação de calçadão, ciclovia e iluminação. 

Ademais, para a estrada de terra que fica junto à linha de trem, ligando o bairro COHAB II 

ao Dom Expedito, sugeriu-se a implantação de infraestrutura adequada, possibilitando o 

acesso e fluxo de carros na via em questão. A expansão da linha do VLT, para que passe 

dentro ou margeando os bairros, facilitando a locomoção, também foi uma demanda 

apresentada na discussão. 

Para o Parque das Aves, os moradores mencionaram a necessidade de realizar o 

policiamento da área, com a alocação de Posto Policial, além de ações de fiscalização 

para a proteção da Lagoa. Sugeriram a implantação de ciclovia no interior e no entorno do 

parque, assim como na Avenida Maria da Conceição. Junto a isso, solicitaram calçadão 

para pedestres e o melhoramento da iluminação pública da via. 

Quanto ao projeto Ponte sobre o Rio Acaraú, os presentes comentaram da expectativa de 

diminuição da intensidade do tráfego na cidade, o que facilitaria o acesso dos moradores 

do bairro Belchior aos demais bairros. Ademais, pontuaram que a construção da ponte 

pode contribuir para o crescimento e desenvolvimento local. 

Para além dos projetos apresentados, os moradores fizeram contribuições para outros 

territórios da cidade, a partir de sugestões como a criação de um Parque para o 

Mucambinho e indicações para o projeto estruturante do Distrito Industrial – proposto na 

reunião setorial 01 (setor produtivo urbano). A criação do Parque do Mucambinho, 

conforme o que relataram os presentes, beneficiaria o bairro Centro e a comunidade 

Tamarindo, e poderia ainda conectar a Margem Direita aos outros espaços da cidade. Com 

relação ao Distrito Industrial, sugeriram a retirada das fábricas que, situadas dentro da 

cidade, prejudicam a saúde dos moradores das proximidades, destinando-as à região do 

distrito. Além disso, destacaram a necessidade de se projetar vias de acesso ao Distrito 

Industrial que promovam a mobilidade segura dos trabalhadores. 
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Figura 243 – Discussão de Propostas com o Grupo B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 244 – Discussão de Propostas com o Grupo B 
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Figura 245 – Lista de presença da oficina no Território A (Sede) 

 

Figura 246 – Lista de presença da oficina no Território A (Sede) 
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6.2.1.2 Ficha Técnica – Oficina de Escuta Infantil 

TERRITÓRIO A 

LOCAL: EEF Carlos Jereissati 

DATA: 25/10/2021 

PARTICIPANTES: 01 criança 

DESENVOLVIMENTO DA OFICINA 

A oficina de escuta teve como objetivo ouvir crianças residentes nos bairros da territorial 

A: Dom Expedito, Antônio Carlos Belchior, Cidade Cidade Gerardo Cristino de Menezes, 

Sinhá Saboia, Cohab I, Cohab II, Distrito Industrial e Jatobá. O intento das atividades 

realizadas na ocasião foi compreender a percepção infantil em relação ao morar e viver na 

cidade de Sobral, assim como captar os desejos quanto ao que seus bairros têm de 

fragilidades e potencialidades. A dinâmica foi conduzida por servidores da AMA e SEUMA, 

realizada na quadra poliesportiva da Escola Carlos Jereissati e teve participação de apenas 

01 criança. 

Incialmente, houve o momento de apresentação do nome e idade para, logo após, 

realizarmos as dinâmicas, de acordo com a disposição da criança escutada. Encerrada a 

etapa de apresentação e acolhimento, foi explicado, de maneira didática, o que é o Plano 

Diretor, seguindo o exemplo encaminhado pela Urban95, bem como a importância da 

participação das crianças e cuidadores nesse processo de revisão. 

Findada a contextualização, seguiu-se para a etapa de formulação do “dicionário da 

criança”, apresentando palavras relativas à cidade, Plano Diretor e a vivência urbana 

infantil. Para que não houvessem interpretações em cima da fala da criança presente na 

dinâmica, os resultados foram colocados na tabela abaixo: 

Quadro 04 – Dicionário da Criança, Audiência Territorial A. 

DICIONÁRIO DA CRIANÇA – MARIA ISIS, 6 ANOS 

PALAVRAS: SIGNIFICADOS: 

PARTICIPAÇÃO Quando uma pessoa ‘tá’ na aula, quando ela ‘tá’ numa reunião e não falta. 

DIREITO 
Quando uma pessoa fala uma coisa e a outra pessoa também pode falar 

depois. 

CASA 
Onde a pessoa mora e fica lá para sempre. Tem gente que fica e depois 

deixa e outras que ficam para sempre, de herança. 

FAMÍLIA Quando várias pessoas se juntam, com outros parentes. 
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BRINCAR Quando várias crianças e até uma começam a se divertir. 

CIDADE Um lugar onde ‘mora’ várias pessoas. 

SEGURANÇA 
Quando uma pessoa fica sentada, como o porteiro ali (apontou para o 

porteiro da escola) fica olhando as pessoas e as motos. 

NATUREZA 

É um lugar com muitas árvores e muita planta – disse e complementou 
comentando (sic): “tem muita árvore no 1º ano e lá em casa tem um jardim 

onde ‘coloca’ as plantas.” 

CRIANÇA 
Uma pessoa que é bebê e vai passando, vira criança e depois vira adulto. 

Parece com brincar, porque criança brinca. 

RUA 
Lugar espaçoso e as vezes apertado porque passa carro e moto – disse e 

falou mais (sic): “gosto das árvores na rua”. 

PRAÇA 
Lugar onde, às vezes, tem brinquedo para as crianças brincarem e, às 

vezes, vazios para a criança correr. 

Passada a construção do dicionário, perguntamos se a criança gostaria de participar de 

um programa de TV, onde os servidores da prefeitura da SEUMA e AMA encenaram um 

bate-volta de perguntas relacionadas a um equipamento público fictício. Contudo, houve a 

recusa de participação da criança, e demos uma pausa para o lanche. 

 

Durante o coffee-break, fomos levantando alguns questionamentos sobre o local onde a 

criança mora, perguntando sobre sua casa, se há crianças na rua, espaço para 

brincadeiras, fluxo de carros e árvores nas redondezas. Os comentários que tivemos como 

devolutiva destas perguntas, ouvimos que a criança gosta mais da casa da avó por ter 

mais crianças por perto e uma árvore que adora, mas apesar de terem muitas crianças, 

elas não brincam muito na rua por conta do tráfego de veículos que passa na via e alertou 

sobre a escassez de árvore nas redondezas de sua casa. 

Agora, mais disposta e animada por conta do lanche e da conversa, foi pedido que ela nos 

desenhasse a casa de sua avó, sob a premissa de estarmos curiosos para saber como 

seria. Minutos depois, terminado seu desenho, pedimos que nos explicasse cada elemento 

da ilustração. 

 

Finalizando a dinâmica, pedimos que Maria Isis nos explicasse seu desenho e, como 

resposta, obtivemos a seguinte fala: - “Desenhei a casa da minha avó porque gosto mais. 

Aqui sou eu, o sol, a árvore que tem lá, a nuvem (porque tá chovendo) e o arco-íris que eu 

não pintei as cores porque não sei.” 

 

Sem mais a desenvolver, encerramos as dinâmicas e encaminhamos a criança para a 

escolha de uma muda de planta com sua mãe que estava presente na audiência territorial, 

que acontecia ao lado. 
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Figura 247 – Produção de Desenhos 

 
 

Figura 248 – Dicionário das Crianças  

 

(Maria Ísis, 06 anos) 
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6.2.2.1 Território B 

BAIRROS: Renato Parente, Nossa Senhora de Fátima, 
Cidade Pedro Mendes Carneiro, Jerônimo 
de Medeiros Prado, Parque Silvana, 
Expectativa, Alto da Brasília, Novo Recanto 
e Dr. Juvêncio de Andrade 

PARTICIPANTES: 32 

DATA: 26/10/2021 HORÁRIO: 18h30 

LOCAL:  CSTI Maria Dias Ibiapina 

EQUIPE: Equipe Técnica Municipal e Técnicos da Empresa Consultora 

 

MAPA DO TERRITÓRIO: 

 

DESENVOLVIMENTO DA AUDIÊNCIA 

A Audiência Territorial B ocorreu no CSTI Maria Dias Ibiapina, localizado no bairro Cidade 

Pedro Mendes Carneiro, e contou com a presença de 32 participantes, entre moradores, 

corpo técnico e auxiliar da escola anfitriã e membros da equipe técnica municipal e 

empresa consultora. O encontro visou possibilitar a discussão das propostas do Plano de 

Ação para a região organizada como Território B, bem como promover momentos de 
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escuta da população local para o reconhecimento de suas demandas e a validação das 

propostas apresentadas. 

A reunião foi iniciada com a exposição do vídeo que reúne os registros das atividades 

participativas realizadas até então, introduzindo os presentes à temática da revisão do 

Plano Diretor e salientando a importância da participação social. Logo após, buscou-se 

explanar sobre as propostas do Plano de Ação com incidência no território, como o Projeto 

Estruturante Novo Recanto, a proposta de divisão e criação de Bairros e a nova 

caracterização das ZEIS, além de apresentar os terrenos demarcados como ZEIS 4 - 

Vazios. Na sequência, os participantes foram encaminhados à dinâmica de discussão com 

os mapas do território, dividindo-se em dois grupos conduzidos e mediados pela equipe 

técnica presente.  

Figura 249 – Apresentação da Proposta de Divisão e Criação de Bairros  

 

 

 

RESULTADOS: GRUPO A 

Os participantes que compunham o grupo A eram residentes da área conhecida como 

Cohab III e concentraram suas demandas para a região. A respeito da proposta de divisão 

de bairros, houve unanimidade entre os presentes quanto à adequação dos perímetros e 

à criação dos bairros Cachoeiro e Cohab III, especialmente em relação a este último, visto 

que, popularmente, a área já é reconhecida enquanto unidade de bairro. 

Os moradores apontaram a necessidade de melhoramento da infraestrutura viária das vias 

locais, especialmente as que se encontram na parte mais alta do bairro (por trás dos 

galpões). A Rua Manoel Messias Domingo foi indicada como um exemplo de via em que 

não se há uma pavimentação adequada, além de não haver saneamento. Também foi 
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relatado que a iluminação do bairro é insuficiente, mesmo que recentemente tenha havido 

uma substituição das luminárias antigas por luminárias de LED.  

Com relação à mobilidade, destacou-se a necessidade de melhoramento dos passeios e 

travessias de pedestres no entorno do VLT, já que esta é uma rota frequente para os 

territórios localizados ao sul do bairro. Houve também um destaque para a situação em 

que se encontra a praça da Cohab III que, segundo os moradores, precisaria passar por 

uma requalificação com a implantação de novos equipamentos, melhoramento dos 

acessos e arborização adequada.  

Figura 250 – Discussão de Propostas com o 
Grupo A 

Figura 251 – Discussão de Propostas com o 
Grupo A 

 

 

RESULTADOS: GRUPO B 

No grupo B reuniram-se as demandas e sugestões para os bairros Renato Parente, 

Jerônimo Prado, Novo Recanto, Nossa Senhora de Fátima, Juvêncio de Andrade e Alto da 

Brasília, além dos bairros criados, Cachoeiro e Cohab III.  

Para o Projeto Novo Recanto, os presentes sugeriram a continuidade da ciclovia da 

Avenida Pimentel Gomes, além da implantação de uma areninha e quadra de areia para 

outros esportes no espaço que atualmente é utilizado como campo de futebol, à leste do 

conjunto. Além disso, também propuseram a implantação de mobiliário como academia ao 

ar livre nos espaços situados ao longo da Rua João Paulo II. Para o bairro como um todo, 

sugeriu-se a construção de escolas de ensino fundamental I e II, já que, por haver somente 

creches nas proximidades, as crianças acabam ficando desassistidas. Na área localizada 

ao norte do bairro, conhecida como Pedra Branca, os moradores apontaram a ausência 
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de saneamento básico, áreas de lazer para crianças, escolas e postos de saúde. A via que 

delimita o bairro à leste foi indicada como uma estrada de terra carroçal, cuja frequência 

de alagamentos é constante, necessitando de implementação de infraestrutura adequada. 

O espaço que compreende a área do antigo aeroporto, ao sul dos bairros Alto da Brasília 

e Jerônimo Prado, foi apontado como potencial área para uso misto, propondo-se a 

extensão das universidades, a implantação de um novo centro cultural, como também de 

comércios, feiras de artesanato, e a construção de novas habitações. Ademais, apontou-

se a dificuldade de acessibilidade, ausência de pavimentação e a existência de áreas de 

risco no Loteamento Betânia, localizado no bairro Jerônimo Prado.  

As margens do Açude Cachoeiro foram indicadas como potencial objeto de urbanização, 

a partir da implantação de um Parque Ecológico com o programa de ciclovias, calçadões, 

mobiliário urbano, etc. Como demanda geral do bairro, apontou-se a necessidade de 

melhorias na iluminação pública e a construção de equipamentos públicos, como postos 

de saúde, por exemplo. Já para a área reconhecida como Cohab III, pediu-se a criação de 

um parque que contemplasse a transformação dos campos existentes em areninhas e a 

criação de novas áreas de lazer, além da construção de uma escola de ensino fundamental 

II que se integrasse a ele.  

Figura 252 – Discussão de Propostas com o 
Grupo B 

Figura 253 – Discussão de Propostas com o 
Grupo B 
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Figura 254 – Lista de presença da audiência no Território B (Sede) 

 

Figura 255 – Lista de presença da audiência no Território B (Sede) 

 

Figura 256 – Lista de presença da audiência no Território B (Sede) 
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6.2.2.2 Ficha Técnica – Oficina de Escuta Infantil 

TERRITÓRIO B 

LOCAL: CSTI Maria Dias Ibiapina 

DATA: 26/10/2021 

PARTICIPANTES: 04 crianças 

DESENVOLVIMENTO DA OFICINA 

O processo de oficinas de escuta com o objetivo ouvir crianças, contemplou os residentes 

dos bairros que constituem o território B: Renato Parente, Nossa Senhora de Fátima, 

Cidade Pedro Mendes Carneiro, Jerônimo de Medeiros Prado, Parque Silvana, 

Expectativa, Alto da Brasília, Novo Recanto e Dr. Juvêncio de Andrade. Sob o mesmo 

intento de compreender a percepção infantil em relação ao morar e viver na cidade de 

Sobral, assim como captar os desejos quanto ao que seus bairros têm de fragilidades e 

potencialidades, a dinâmica foi novamente conduzida por servidores da AMA e SEUMA, 

realizada, desta vez, na quadra poliesportiva da CSTI Maria Ibiapina. 

Inicialmente, a Oficina foi aplicada com a participação de duas crianças. Posteriormente, 

mais duas crianças foram inseridas no processo participativo, totalizando então a 

participação de 04 crianças na Oficina de Escuta Infantil. 

A priori, houve o momento de apresentação do nome e idade para, logo após, realizarmos 

as dinâmicas, de acordo com a disposição das crianças escutadas. Terminada a etapa de 

apresentação e acolhimento, foi explicado, de maneira didática, o que é o Plano Diretor, a 

partir do exemplo encaminhado pela Urban95, assim como a relevância da participação 

das crianças e cuidadores nesse processo de revisão. 

Encerrada a contextualização, seguiu-se para a etapa de formulação do “dicionário das 

crianças”, apresentando palavras relativas à cidade, Plano Diretor e a vivência urbana 

infantil. Para deixar os participantes mais à vontade, deixamos que escolhessem as 

palavras que mais os chamassem a atenção e, a fim de não colocar interpretações em 

cima da fala das crianças presentes na dinâmica, os resultados foram colocados na tabela 

abaixo para cada uma delas: 



  

 

 

242 
 

Rua. Canuto de Aguiar 1401 B –  Meireles – Fortaleza – Ceará – Brasil – Cep. 60160-120     TEL/FAX: (85) 3456-5000 
CNPJ: 08.968.848/0001-10                 e-mail:  revisaopds@gmail.com 

 
 

Quadro 05 – Dicionário da Criança, Audiência Territorial B. 

DICIONÁRIO DA CRIANÇA – ANA SÁSKIA, 11 ANOS 

PALAVRAS: SIGNIFICADOS: 

PARTICIPAÇÃO Conversa para não só ficar uma pessoa falando sobre algo. 

CIDADE Vários carros, motos, pessoas, árvores e tudo junto, bagunçado. 

SEGURANÇA 
Pessoa que vigia os lugares. Complementou a fala ao dizer (sic): “boa 
iluminação ajuda. Da escola ‘pra’ casa é perto e seguro por sair cedo.” 

NATUREZA 
Mato, flor, árvores, plantas. Adicionou à fala o seguinte (sic): “cantos que 
não tem nada e dá ‘pra’ fazer uma floresta.” 

CRIANÇA 
Eu. Ser humano ainda se desenvolvendo. Um ‘serzinho’ menor e muito 
felizes. 

RUA Onde os carros passam, escura a noite. Muito carro e pouca calçada. 

PRAÇA 
Local aberto que você pode pegar vento, brincar, para tomar um ar fresco. 

Quadro 06 – Dicionário da Criança, Audiência Territorial B. 

DICIONÁRIO DAS CRIANÇAS – JOSÉ EDUARDO, 14 ANOS 

PALAVRAS: SIGNIFICADOS: 

PARTICIPAÇÃO É a pessoa participar e compreender as coisas. 

CIDADE Prédios, transportes, casas, pessoas. 

SEGURANÇA 
Comentou apenas (sic): “falta segurança, perigoso o trajeto porque moro 
longe e vou de moto.” 

NATUREZA Paraíso, cheio de plantas, um lugar bonito, cachoeira. 

CRIANÇA Quase adolescente, precisa de atenção. Se desenvolve para ser adulto. 

RUA Onde os pedestres passam. Barulhenta, muitos carros e muito movimento. 

PRAÇA Lugar. Gente na praça brincando com parquinho. Onde as crianças brincam. 

 
Transcorrida a elaboração do dicionário, perguntamos se as crianças gostariam de 

participar de um programa de TV, onde os servidores da prefeitura da SEUMA e AMA 

encenaram um bate-volta de perguntas relacionadas a um equipamento público fictício. 

Contudo, houve a recusa de participação da criança, e demos também uma pausa para o 

lanche. 

Enquanto as outras crianças faziam um intervalo para comer, acolhemos mais duas 

crianças, recém-chegadas, Miguel Bento (04 anos) e Benício Luiz (02 anos), que ainda se 

encontravam em processo de aquisição da linguagem falada e escrita, impossibilitando a 

realização da maioria das atividades propostas e, por isso, convidamos os dois para 

desenhar algo relacionado à casa em que moram, tendo como resultado os desenhos 

abaixo: 
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Figura 257 – Produção de Desenhos                                  Figura 258 – Produção de Desenhos 

Miguel Bento (04 anos) e Benício Luiz (02 anos) 
 
Após o coffee-break, estando as quatro crianças indispostas para participar das outras 

dinâmicas, elas optaram por encerrar a participação nas atividades e foram encaminhadas 

para a seção de doação de mudas da Agência Municipal do Meio Ambiente (AMA). Sem 

mais a relatar, finalizamos o relatório do registro, sem anexos das crianças maiores, pois 

não nos permitiram fotografá-las. 
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6.2.3.1 Território C 

BAIRROS: José Euclides, Vila União, Junco, Domingos 
Olímpio, Padre Ibiapina, Dom José, Padre 
Palhano, Sumaré, Edmundo Monte Coelho e 
Juazeiro 

PARTICIPANTES: 49 

DATA: 03/11/2021 HORÁRIO: 18h30 

LOCAL: CEI Dolores Lustosa 

EQUIPE: Equipe Técnica Municipal e Técnicos da Empresa Consultora 

 

MAPA DO TERRITÓRIO: 

 

DESENVOLVIMENTO DA AUDIÊNCIA: 

Contemplando os bairros situados na porção sudoeste do Distrito-Sede, a audiência 

territorial C ocorreu no dia 03/11/2021, e foi sediada pelo Centro de Educação Infantil 

Dolores Lustosa, localizado no bairro Cidade Dr. José Euclides Ferreira Gomes Júnior. A 

realização da audiência objetivou a apresentação das propostas do Plano de Ação - 

produto da etapa 3 da revisão do Plano Diretor de Sobral - aos moradores do território em 

questão, propiciando momentos de escuta e discussão. 
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A audiência, que contou com a presença de quase 50 participantes, foi iniciada com a 

exibição do vídeo de apresentação das atividades de participação social realizadas nas 

etapas anteriores, contextualizando o processo participativo e convidando os presentes a 

contribuir na nova etapa da Revisão. Logo após, passou-se à exposição das diretrizes e 

propostas para o Município dispostas no Plano de Ação. 

Figura 259 – Apresentação do Plano de Ação Figura 260 – Apresentação do Plano de Ação 

 

Figura 261 – Apresentação do Plano de Ação 

 

A apresentação focalizou as proposições de incidência no território compreendido pelos 

bairros relacionados acima (José Euclides, Vila União, Junco, Domingos Olímpio, Padre 

Ibiapina, Dom José, Padre Palhano, Sumaré, Edmundo Monte Coelho e Juazeiro), como 

o Projeto Estruturante Sistema de Infraestrutura Verde e Azul e a nova Divisão de Bairros, 

que prevê a alteração de alguns perímetros e a incorporação do bairro Juazeiro ao bairro 

Edmundo Coelho, além de uma simplificação da nomenclatura. 

Também foram apresentadas as propostas de Zoneamento Urbano, com a nova 

caracterização das ZEIS e a demarcação de terrenos vazios ou subutilizados na região 
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como ZEIS 4 – Vazios. Com a finalização da exposição, os participantes foram 

encaminhados para a dinâmica de grupos, visando a validação das propostas e o 

recolhimento de novas contribuições. 

Figura 262 – Apresentação da Proposta de 
Divisão de Bairros 

 

Figura 263 – Apresentação da Proposta de 
Zoneamento Urbano 

 

RESULTADOS: GRUPO A 

Concentradas no bairro José Euclides, as demandas dos participantes do Grupo A 

voltaram-se especialmente à utilização dos espaços públicos, frequentemente prejudicada 

pela questão de segurança pública local. Nesse sentido, relatou-se que a segurança é 

deficitária e afeta sobretudo as mulheres, a exemplo do receio que sentem ao deixar os 

filhos na escola. Ademais, a complexa relação entre os bairros Nova Caiçara e Terrenos 

Novos (como é popularmente chamado o bairro José Euclides), acaba configurando-se 

como um impasse à unidade do Parque proposto para o entorno do açude Mucambinho. 

Como sugestão para o programa do Parque Mucambinho, os moradores indicaram a 

construção de calçadão e área de lazer, além de um mirante. Também demandaram a 

aplicação de medidas para a requalificação da água do Açude e para solucionar o acúmulo 

de lixo no local. Ao apontar o Parque da Lagoa José Euclides, foi sugerida a conclusão da 

obra com a inclusão de ciclovia, calçadão, iluminação e o tratamento da água da lagoa, 

indicando também áreas adjacentes propícias para arborização e para a implementação 

de novos espaços de lazer. 

Em relação à infraestrutura do bairro, foram apontados trechos críticos como o fim da Rua 

Nonato dos Santos, onde observa-se o acúmulo de “água suja” (possivelmente relacionado 

ao lançamento de esgoto a céu aberto), que acaba por se concentrar na praça inacabada. 

A Rua Eliza Castro e Silva foi destacada como a mais crítica quanto à saneamento básico, 

iluminação pública e pavimentação. Também destacou-se a ausência de iluminação 
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pública na rua atrás do Hospital (a caminho do IBAMA) e no terreno da Antiga SIOL (fábrica 

de sabão). Este, por sua vez, encontra-se subutilizado e, segundo os presentes, poderia 

ser direcionado para a implementação de espaço de lazer com a construção de uma 

“Areninha”. 

Os terrenos vazios localizados atrás do supermercado Pinheiro, ao longo da avenida 

Francisco Pedrosa de Sousa, foram indicados como passíveis à demarcação de ZEIS 4,. 

Ainda nas proximidades, o terreno situado ao lado da Central de Abastecimento foi 

apontado como propício à construção de praça para as crianças, por se encontrar em 

frente à E.E.I.E.F Professor Gerardo Rodrigues Albuquerque. 

Ao final, também houveram demandas para os territórios dos bairros Sumaré, Nova 

Caiçara e Padre Palhano. Para o primeiro, além de uma maior oferta geral de espaços 

qualificados de lazer, sugeriu-se a construção de uma Praça da Juventude, com a 

disposição de equipamentos para a prática de atividades esportivas. O grupo ainda 

comentou da necessidade maiores investimentos direcionados a políticas públicas para a 

preparação e incentivo ao primeiro emprego, além de demandar a implementação de uma 

Escola de Tempo Integral no bairro. Quanto ao bairro Nova Caiçara, os participantes 

destacaram que a ausência de escolas de ensino fundamental I impacta diariamente os 

moradores da região. Já para o bairro Padre Palhano, solicitou-se a ampliação do acesso 

à saúde, por meio de uma cobertura que comtemple toda a população da área. 

Figura 264 – Discussão de Propostas com o 
Grupo A 

Figura 265 – Discussão de Propostas com o 
Grupo A 
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RESULTADOS: GRUPO B 

Ao considerar a região compreendida no Projeto Estruturante do Sistema de Infraestrutura 

Verde e Azul, o grupo de moradores destacou que o sentimento de insegurança é 

premente, impedindo, muitas vezes, a utilização dos espaços públicos. Por ser campo de 

conflitos territoriais, os jovens acabam impossibilitados de utilizar os equipamentos 

disponíveis, que se tornam inacessíveis. Uma moradora comentou que, além da 

implementação dos espaços de lazer, é necessário promover ferramentas para a sua 

utilização, do contrário, a criação destes perde a efetividade. 

Os bairros Nova Caiçara, José Euclides e Vila União foram apontados como os mais 

delicados em relação à segurança, sendo fundamental pensar meios de prover a 

segurança pública aos moradores. Uma das moradoras presentes citou a possibilidade de 

implantação uma Base Móvel para garantir a utilização do parque proposto. Comentou-se 

ainda que as áreas de várzea do Açude Mucambinho são frequentemente utilizadas pelas 

crianças da região e, como programa, sugeriu-se a implantação de circuito/pista de skate 

e ciclovias, além de um espaço para vôlei. Uma moradora sugeriu ainda a construção de 

um mirante no açude, com vista para serra. Ademais, solicitaram também a criação de um 

espaço para cinema comunitário (ou cinema na praça). A ideia poderia, inclusive, expandir-

se para praças de outros territórios. 

Relativo ao bairro Nova Caiçara, o grupo comentou que a ausência de um equipamento 

de assistência social como o CRAS afeta o cotidiano dos moradores, indicando a 

construção do equipamento no entorno do Centro de Saúde da Família. Também foi 

comentada a necessidade de promoção de espaços qualificados de lazer, como praças 

bem equipadas, quadras de esportes, além de espaços de capacitação para a juventude.  

A revitalização da Praça da Juventude, no bairro Vila União, foi outra demanda 

apresentada pelos participantes, que ressaltaram a importância do desenvolvimento de 

atividades no espaço para que este seja de fato ocupado. Nesse sentido, sugeriu-se a 

realização de atividades desenvolvidas por profissionais de educação física, do serviço 

social ou da pedagogia, como forma de incentivo à ocupação da praça.  

Acerca das demandas para o bairro José Euclides, uma das participantes, profissional do 

CRAS, apontou que a área do entorno da praça da Av. Ministro César Cals é desassistida 

no geral, necessitando haver uma maior visibilidade para a região. Nas adjacências do 

Parque da Lagoa José Euclides, indicou-se uma área como potencial localização para uma 
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brinquedoteca e/ou implantação de espaços cobertos que possibilitem a diversidade de 

usos. Além disso, também foram demandados mais espaços de lazer para as crianças e 

Areninhas para o bairro. 

As solicitações para os bairros Sumaré e Domingos Olímpio também se deram em torno 

de mais espaços públicos para as crianças e para os jovens, com a sugestão de aproveitar 

o entorno desses lugares para implementar espaços que propiciem a oferta de cursos de 

capacitação, como também de eventos no geral. Quanto ao bairro Dom José, um dos 

presentes relatou que a área carece de saneamento básico. Especificamente em relação 

à drenagem, a Rua Ipiranga foi indicada como ponto de alagamentos frequentes.  Além 

disso, foi citado que há apenas uma biblioteca em toda a cidade, pouco acessada e mais 

distante destes territórios. Sugeriu-se a implantação de uma biblioteca pública na região, 

bem como o oferecimento de oficinas de capacitação para jovens e adultos, visando 

qualificação profissional. 

Já com relação ao bairro Padre Palhano, o grupo de profissionais do CRAS apontou que 

as moradias localizadas nas proximidades da fábrica Del Rio apresentam inúmeras 

precariedades. Na avenida da Conquista, segundo os relatos, as habitações também 

encontram-se em estado de precariedade. No âmbito do espaço urbano, foi comentado 

que a iluminação pública é deficitária, e a área é desassistida quanto a equipamentos 

públicos no geral. 

Figura 266 – Discussão de Propostas com o 
Grupo B 

Figura 267 – Discussão de Propostas com o 
Grupo B 
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RESULTADOS: GRUPO C 

Na dinâmica, os participantes direcionaram suas contribuições às demandas dos bairros 

José Euclides, Vila União e Domingos Olímpio.  

A começar pela proposta do Projeto Estruturante Sistema de Infraestrutura Verde e Azul, 

que objetiva integrar soluções baseadas na natureza à promoção de espaços públicos 

multifuncionais, os presentes puderam apresentar sugestões aos espaços de lazer locados 

nas imediações do Açude Mucambinho. A primeira delas é que o campo de futebol previsto 

no projeto do Parque Mucambinho seja ampliado e torne-se uma “Areninha”, já que, 

segundo os participantes, o campinho existente no bairro José Euclides não atende a 

demanda dos times de futebol da região, devido às suas dimensões. Sugeriu-se ainda dois 

outros locais para a construção da “Areninha”, caso não seja possível viabilizar a reforma 

e ampliação do espaço existente. Foram indicados, respectivamente, o terreno por trás do 

Núcleo de Menores e o terreno próximo à parede do Açude, por ordem de prioridade.  

Relativo à utilização dos espaços livres públicos do Parque, foi apontada a questão dos 

vendedores ambulantes do bairro, sugerindo-se que o projeto pudesse prever locais 

reservados e autorizados a ocupação destes, como uma forma de incentivo e alternativa 

de fonte de renda.  

Para o bairro Vila União, os moradores pontuaram a necessidade de melhoramento dos 

equipamentos da Praça da Juventude. Segundo os participantes, apenas a quadra 

encontra-se em uso atualmente, demandando a requalificação dos outros espaços 

esportivos do complexo. Também foi solicitado que o espaço utilizado como campo de 

futebol fosse transformado em “Areninha” ou em quadra coberta, tendo em vista a sua 

manutenção. Ademais, propôs-se a construção de um Posto Policial na Praça, 

reconhecendo a zona como estratégica devido à sua centralidade no bairro. 

Localizado entre a CEI Domingos Olímpio e uma quadra poliesportiva, o terreno vazio 

existente na Rua Primeiro de Janeiro foi indicado como potencial locação para a criação 

de um espaço da infância, integrando os dois equipamentos. Além disso, também foi 

apontada a necessidade de requalificação da quadra, que segundo os presentes encontra-

se deteriorada e em estado de abandono.  

As ruas Manoel Vieira Linhares, José Ribamar, Nossa Senhora de Fátima e José de 

Alencar - próximo à igreja católica, foram apontadas como áreas-foco de alagamentos, por 

possuírem uma drenagem deficitária dos escoamentos. Além destas, os moradores 
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também apontaram as ruas da Lagoa, do Horto, 21 de abril, 13 de maio como trechos com 

problemas de esgotamento sanitário. 

As demandas do bairro Domingos Olímpio voltaram-se, sobretudo, a questões de 

drenagem e saneamento, apontando-se trechos com incidência de alagamentos 

frequentes e uma área com sérios problemas de drenagem, compreendida entre as Ruas 

Paulo VI, Maria Monte, Francisco Anatácio Cavalcante e Eduardo de Almeida Sanford.  

Nesta última, inclusive, foi indicado um extenso trecho, relatando  que os esgotos são 

lançados clandestinamente nas galerias pluviais em função da ausência do serviço de 

esgotamento sanitário  adequado, o que acaba por agravar as ocorrências de alagamentos 

em períodos chuvosos. 

Os moradores apontaram ainda a necessidade de adequar a pavimentação da Rua Glória 

Catunda, já que a que existe atualmente encontra-se danificada. Além disso, sugeriu-se a 

ampliação do Orfanato São Francisco utilizando o terreno vazio que se situa logo ao lado, 

na referida rua. Como espaço de lazer, os presentes reivindicaram a construção de uma 

“Areninha” na gleba localizada na Rua Jerusalém/Maria Monte. 

Figura 268 – Discussão de Propostas com o 
Grupo C 

Figura 269 – Discussão de Propostas com o 
Grupo C 
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Figura 270 – Lista de presença da audiência do Território C (Sede) 

 

Figura 271 – Lista de presença da audiência do Território C (Sede) 

 

Figura 272 – Lista de presença da audiência do Território C (Sede) 
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Figura 273 – Lista de presença da audiência do Território C (Sede) 
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6.2.3.2 Ficha Técnica – Oficina de Escuta Infantil 

TERRITÓRIO C 

LOCAL: Centro de Educação Infantil Dolores Lustosa 

DATA: 03/11/2021 

PARTICIPANTES: 31 crianças 

DESENVOLVIMENTO DA OFICINA 

A Oficina de Escuta Infantil realizada no Território C teve como intuito ouvir crianças 

residentes nos bairros: José Euclides, Vila União, Junco, Domingos Olímpio, Pe. Ibiapina, 

Dom José, Pe. Palhano, Sumaré, Edmundo Monte Coelho e Juazeiro a fim de 

compreender a percepção destas em relação ao local e cidade onde moram bem como 

seus desejos quanto ao que a cidade possa oferecer de melhorias para o público infantil.  

A dinâmica foi conduzida por professoras do Centro de Educação Infantil Dolores Lustosa 

e ocorreu em duas salas de aula devido o quantitativo de participantes. Ao todo, 

participaram da Oficina 31 crianças entre 04 e 06 anos de idade. A Oficina ocorreu de 

forma paralela à apresentação do Plano de Ação e Diretrizes aos moradores dos bairros 

componentes do Território C. Ambas foram realizadas na mesma instituição, porém em 

espaços separados para que não houvesse interferências em nenhuma das duas 

atividades. 

Após serem conduzidas para as salas de aula onde ocorreria a Oficina de Escuta Infantil, 

cada turma foi dividida entre 04 a 05 grupos e acomodadas em mesas que dispunham do 

material necessário para o desenvolvimento das atividades. As duas salas de aula que 

comportaram os participantes contaram com a presença de 03 professores/facilitadores 

por sala.  

Antes de proceder à aplicação da Oficina, os participantes foram convidados a prestar 

atenção na explanação do que seria o Plano Diretor e qual a sua importância para a cidade 

e para proporcionar melhorias na qualidade de vida das crianças. Após isso, foi explicado 

aos presentes como seria desenvolvida a Oficina, as suas etapas e os objetivos de cada 

etapa. 

Cada facilitador apresentou, com o uso de cartazes, as palavras-chave as quais as 

crianças deveriam dizer o significado. Nessa etapa da dinâmica, algumas crianças do 
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grupo apontaram que a palavra “casa” é o local onde a família deles moram. A palavra 

“praça” foi identificada pelas crianças como o local onde brincam com os amigos. Também 

afirmaram que “natureza” é o lugar onde eles podem encontrar plantas e animais. 

 Figura 274 – Aplicação da etapa Dicionário das Crianças 

 
 

De forma geral, a etapa do Dicionário das Crianças nessa Oficina também não contou 

com uma ampla participação. Foi possível perceber a dificuldade das crianças em definir 

o significado das palavras-chave apresentadas mesmo essas fazendo parte do seu 

cotidiano. 

Quadro 07 – Dicionário da Criança, Audiência Territorial C. 

DICIONÁRIO DAS CRIANÇAS  
 

PALAVRAS SIGNIFICADOS (RESPOSTAS DAS CRIANÇAS) 

PARTICIPAÇÃO Participação é que a gente vai participar de alguma coisa 

CIDADE 

A minha cidade se chama Caiçara que tem um parquinho e atrás tem uma 
quadra dos menino...tem a casa daquelas pessoas que botam música muito 
alta e feia...na frente da pracinha tem a Bel que faz um salgado bem 
gostoso. 

SEGURANÇA - 

NATUREZA Natureza são plantas, flores, sol... 

CRIANÇA - 

RUA - 

PRAÇA 
Praça é o parque eu amo tanto mas minha mãe não me leva porque tem 
muita criança que pega coronavírus mas eu vou às vezes lá pra pracinha. 

BRINCAR Brincar no parquinho, brincar de my little poney... 
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FAMÍLIA É você ter um bocado de irmão, um bocado de primos 

DIREITO 
Direito é de estudar direito...Direito é que a gente tem que fazer as coisas 
direito  

CASA Casa é uma casa em cima da árvore 

 
Ao final da aplicação desta etapa, seguiu-se para a atividade seguinte denominada 

Estação das Crianças. Os professores foram relembrados das opções de atividades que 

poderiam ser desenvolvidas com as crianças, como: produção de desenhos; encenações 

de rádio e TV e atividade com uso de fotografias. Contudo, os professores/facilitadores 

chegaram ao consenso que a realização de diferentes atividades com os alunos em um 

mesmo espaço iria comprometer a qualidade da atividade. Dessa maneira, sugeriram que 

as crianças participassem dessa etapa através da produção de desenhos. 

As crianças foram mantidas nos mesmos grupos recebendo cada qual uma folha em 

branco e pincéis coloridos. Os facilitadores explicaram que os desenhos deveriam 

expressar quais as questões negativas que identificavam na cidade e o que elas gostariam 

que tivesse nesta para melhorar o cotidiano das crianças.   

Figura 275 – Desenho Josianny (06 anos).

 
 
Ao final da produção dos desenhos, cada criança explicou o que foi espacializado. De um 

lado da folha foram desenhados os aspectos negativos da cidade, bairro ou rua e no verso 

o que eles desejavam que tivesse nos mesmos. 

Quanto aos aspectos que consideram negativos na cidade, a maioria das crianças apontou 

problemas relacionados à rua onde moram como: acúmulo de lixo, esgoto à céu aberto, 
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ruas esburacadas e também relataram que devido à falta de segurança nas ruas, os pais, 

muitas vezes, não os deixam sair para brincar. 

É importante ressaltar que através dos desenhos também pudemos identificar a percepção 

que as crianças têm em relação à violência e sensação de insegurança onde moram. Os 

bairros que compõem o Território C possuem características em comum, como a maioria 

da população em situação de vulnerabilidade social e índices significativos de 

criminalidade. 

Em relação ao que os participantes gostariam que tivesse na cidade, foram citados 

equipamentos públicos de lazer que poderiam proporcionar um melhor aproveitamento dos 

espaços pelo público infantil, no caso, foram citados: parques, campo de futebol, praças. 

Também foi sugerida a construção de uma piscina para as crianças. 

A realização da Oficina no Território C trouxe resultados positivos na medida em que 

permitiu que as crianças expressassem seus conhecimentos sobre a cidade e seus 

componentes através das palavras-chave e também que os professores tomassem nota 

das dificuldades que tiveram em definir alguns significados, o que posteriormente poderá 

ser trabalhado em sala de aula.  

A produção com desenhos revelou a percepção, dificuldades e demandas das crianças em 

relação à cidade e, principalmente, ao local onde moram. Ficou perceptível o fato de que 

essas crianças convivem constantemente com conflitos envolvendo violência e 

criminalidade, sinalizando a importância de uma maior ênfase da assistência social nesses 

locais. 

Finalizada a dinâmica, houve uma fala de encerramento promovida pelos 

facilitadores/professores e o registro fotográfico da Oficina. 
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Figura 276 – Produção de Desenhos 

 

 
Figura 277 – Produção de desenhos com as crianças.  
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PRODUÇÃO DE DESENHOS – OFICINA DE ESCUTA INFANTIL: TERRITÓRIO C 

 
Figura 278 – Desenho produzido na Oficina.                         Figura 279 – Desenho produzido na Oficina 

 
Figura 280 – Desenho produzido na Oficina.      Figura 281 – Desenho produzido na Oficina. 

 

 

Figura 282 – Desenho produzido na Oficina.  Figura 283 – Desenho produzido na Oficina. 
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6.2.4.1 Território D 

BAIRROS: Nova Caiçara PARTICIPANTES: 43 

DATA: 04/11/2021 HORÁRIO: 18h30 

LOCAL: CEI Miguel Jocélio 

EQUIPE: Equipe Técnica Municipal e Técnicos da Empresa Consultora 

 

MAPA DO TERRITÓRIO: 

 

 

DESENVOLVIMENTO DA AUDIÊNCIA: 

A audiência Territorial D, que previa a participação dos moradores do bairro Nova Caiçara, 

ocorreu no Centro de Educação Infantil Miguel Jocélio e contou com a presença de mais 

de 40 participantes, além do público infantil, por sua vez direcionado à dinâmica de escuta 

própria.  

Com foco nas propostas do Plano de Ação para o território, a parte inicial da audiência 

compreendeu uma rápida apresentação dos Objetivos, Estratégias e Ações para o 
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Município e dos Planos Prioritários previstos na revisão do Plano Diretor. Em seguida, foi 

apresentada a proposta do Projeto Estruturante Sistema de Infraestrutura Verde e Azul, 

que contempla a requalificação do Açude Mucambinho e a implementação de espaços 

qualificados de lazer para a população do entorno, findando com a explanação acerca das 

ZEIS no Zoneamento Urbano e a caracterização do Conjunto enquanto ZEIS - 3 (Conjuntos 

Não Consolidados - Melhoramento). Após a apresentação expositiva, os presentes foram 

direcionados à dinâmica de discussão em grupos, dividindo-se em três grupos mediados 

pela equipe técnica. 

Figura 284 – Apresentação das Propostas do 
Plano de Ação aos presentes 

Figura 285 – Apresentação das Propostas do 
Plano de Ação aos presentes 

 

Figura 286 – Trechos do Projeto Estruturante Sistema de Infraestrutura Verde e Azul 

 

O conflito territorial se faz premente no bairro e afeta a população como um todo, ainda 

que de maneiras distintas. Uma das solicitações mais frequentes, e que ilustra bem as 

interferências do conflito no cotidiano dos moradores, foi a implementação de novos 

equipamentos educacionais, como Escolas de Ensino Fundamental I e uma nova Escola 

de Ensino Médio. Atualmente, o Nova Caiçara conta com três Centros de Educação Infantil, 
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uma Escola de Ensino Fundamental II e uma Escola de Ensino Médio e Profissionalizante, 

que apresenta excelente estrutura e importantes resultados em relação à educação pública 

nos níveis estadual e federal. No entanto, a existência desta última no território não supre 

a demanda dos jovens moradores egressos do Ensino Fundamental II, já que a nota média 

exigida para a admissão de novos alunos é muito acima da que a maioria dos estudantes 

do bairro alcançam. A impossibilidade de acessar esses equipamentos acaba ocasionando 

uma evasão escolar em larga escala. 

Ademais, a demanda por equipamentos de assistência social, como o CRAS, também foi 

identificada como de urgência para o território. Apontada em todos os grupos de discussão, 

a necessidade de construção de um CRAS no interior do Conjunto Nova Caiçara se justifica 

igualmente pela questão territorial, que cerceia os moradores e os limita a transitar apenas 

no próprio bairro. Estas demandas refletem, sobretudo, a dificuldade que os moradores 

enfrentam ao ter que deslocar-se para territórios vizinhos, fato este que os impede de 

acessar serviços essenciais ou equipamentos públicos básicos e necessários ao 

desenvolvimento social local, impactando não somente a vida cotidiana como também as 

perspectivas futuras da população. 

A solicitação de espaços que disponham de cursos para qualificação profissional dos 

moradores esteve também presente nas discussões, uma vez que a profissionalização e 

a qualificação implicam no acesso a melhores oportunidades de emprego e na geração de 

renda para a população do bairro. O desenvolvimento da economia local é muitas vezes 

dificultado pela própria configuração espacial do Conjunto, que não previu originalmente 

áreas destinadas ao uso comercial. Como alternativa, alguns moradores instalam 

pequenos comércios nos Centros de Convivência, pequenos edifícios locados no interior 

das quadras, ou em puxadinhos dos blocos residenciais. 

O Galpão da Economia Solidária encontra-se atualmente fechado, segundo os 

participantes, e apresenta uma estrutura em estado de deterioração, exposta 

frequentemente à alagamentos. Além da questão estrutural, a sua localização dificulta o 

desenvolvimento das atividades comerciais, já que o seu afastamento em relação às áreas 

mais movimentadas do Conjunto traz a sensação de insegurança aos moradores. 
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RESULTADOS: GRUPO A 

A começar pelo Projeto Estruturante do Sistema de Infraestrutura Verde e Azul, o 

grupo indicou na cartografia a área que seria utilizada pela população do bairro com a 

implantação do Parque do Mucambinho. O conflito territorial impõe limitações de 

circulação, o que implica diretamente no usufruto das áreas do entorno.  

A porção oeste do Conjunto, atravessada por uma zona alagável que parte do açude 

Mucambinho, apresenta uma profusão de questões, desencadeadas, sobretudo, pelo 

conflito territorial. Identificada como “Baixada”, a zona que compreende as quadras 17 e 

18 é tida como a mais perigosa pelos moradores, pois é uma área facilmente penetrável - 

fica mais afastada, não existem fronteiras nos arredores e acaba se tornando o ponto de 

acesso de outros territórios. Além disso, é muito mal iluminada, o que intensifica a 

sensação de insegurança. Um morador relatou, inclusive, que nas quadras 17 e 18 há 

blocos com apenas uma ou duas habitações ocupadas, devido à insegurança do local. Isso 

repercute também na utilização da CEI presente na área, pois muitos pais preferem não 

levar seus filhos ao equipamento pelos mesmos motivos. 

Quanto à questão infraestrutural, os moradores solicitaram o melhoramento da drenagem 

na Avenida Resedás já que é frequente, sobretudo na quadra chuvosa, a vazão do 

Mucambinho em direção à Escola de Ensino Fundamental II. O terreno localizado logo a 

frente da escola foi apontado como uma área brejada e foco de alagamentos, além de ser 

um trecho cuja iluminação é insuficiente. 

Como incentivo à economia local, sugeriu-se implantar uma área para a criação de peixes 

no Mucambinho, como uma espécie de viveiro. Os moradores relataram que havia uma 

pessoa que criava peixes para venda em um dos centros de convivência, e que talvez essa 

fosse uma atividade com bom potencial para desenvolvimento no bairro. Foi relatado que 

no bairro há cerca de 46 catadores, e que há uma demanda de espaço para concentrar os 

itens recolhidos, servindo ao mesmo tempo como ponto de separação, reserva e 

distribuição. Além disso, há também a demanda por um ecoponto, já havendo sido 

realizada uma visita técnica para averiguar o melhor terreno para a sua implantação. 

Em relação aos equipamentos de lazer do Conjunto, relatou-se que as quadras 

poliesportivas encontram-se em estado de deterioração. Os moradores pediram a sua 

requalificação, assim como a requalificação e reforma das praças existentes, destacando 

que é preciso haver uma manutenção desses espaços, com a presença de 

seguranças/vigias, a fim de evitar a degradação dos equipamentos e do ambiente no geral. 
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Foi dito que a Praça Central já foi a mais movimentada do bairro, mas que hoje encontra-

se abandonada. Os brinquedos/mobiliários estão deteriorados e falta iluminação 

adequada. A sua reativação seria de grande importância para o bairro e, como referência, 

indicaram a requalificação da praça do bairro Renato Parente. Atualmente, o terreno ao 

lado do CSF é utilizado como campo de futebol, e foi sugerida a criação de uma areninha 

no local, consolidando o uso em questão.  

Além da criação de um CRAS no território, o grupo também sugeriu a construção de uma 

Associação Comunitária, ou espaço similar, que possibilite o desenvolvimento de 

atividades de coletivos e organizações sociais locais. O programa Estação da Juventude, 

desenvolvido no Novo Recanto, foi citado como referência e sugeriu-se a sua expansão 

para o Nova Caiçara.  

Figura 287 – Dinâmica de discussão: Grupo A Figura 288 – Dinâmica de discussão: Grupo A 
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RESULTADOS: GRUPO B 

Como demanda geral, os moradores presentes solicitaram a revitalização dos 18 centros 

de convivência existentes, buscando manter o diálogo e o respeito com os usuários atuais 

dos respectivos espaços - alguns moradores empreendedores utilizam como comércio. 

Esses centros poderiam ser direcionados para a descentralização de serviços (como 

sugerido no projeto Elos, que não foi pra frente), como por exemplo: um projeto de 

mediação de conflitos; atendimento da Defensoria Pública; Centro do Idoso, Terço dos 

Homens, etc. Para abrigar tais atividades, destacou-se a necessidade de reforma dos 

edifícios, com a inclusão de salas para atendimento e salas de reuniões que 

possibilitassem o uso dos coletivos e grupos do território. Também foi solicitada a poda de 

árvores em todo o Conjunto, além de melhorias na sua iluminação pública. 

Com relação às questões de drenagem e saneamento, o grupo relatou que a presença de 

lixo na quadra 01 entope os bueiros e prejudica o escoamento, alagando alguns blocos de 

habitações. Já nas quadras 02, 04 e 05, foi dito que a tubulação de esgoto entope com 

frequência. Na quadra 04, inclusive, a vazão dos efluentes escoa até a Avenida Resedás. 

No terreno livre localizado no mesmo quarteirão do Centro de Saúde da Família, os 

presentes sugeriram a construção de um CRAS (um Centro de Referência de Assistência 

Social). No seu entorno, mais precisamente nos terrenos disponíveis a sudeste, foi 

sugerida a implantação de uma Escola de Ensino Fundamental I, além da construção de 

uma praça na entrada principal do Conjunto e do equipamento Estação da Juventude, que 

oferece atividade como dança, música e cursos no geral.  O terreno situado ao lado da 

Igreja Evangélica em construção foi apontado como uma possibilidade para a implantação 

de um Galpão de Reciclagem, já que, atualmente, os moradores precisam se deslocar para 

o bairro Expectativa para acessar a Central Municipal de Reciclagem. 

Quanto aos equipamentos de lazer do Conjunto, os participantes propuseram a 

revitalização da Praça das Crianças e da Praça Central. Nesta última, foi apontada a 

necessidade de melhorar a iluminação e a qualidade dos equipamentos da academia da 

saúde.  Onde hoje existe a quadra poliesportiva do quarteirão 17, sugeriram a construção 

de uma areninha e, ao lado da CEI Miguel Jocélio, a construção de uma Mini Vila Olímpica 

com piscina, com a oferta de atividades esportivas como natação e hidroginástica. 

O Galpão da Economia Solidária foi apontado como foco de alagamentos frequentes e, 

como sugestão, indicaram a sua ampliação, seguindo o modelo do Sumaré. O grupo citou 

algumas das atividades econômicas desenvolvidas no Conjunto, como venda de moda 
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íntima, lanches, comércio no geral, oferta de serviços como cabeleireira e manicure, 

metalúrgicas, etc. Uma demanda essencial é a de criação e maior oferta de empregos para 

a população local, que usualmente não consegue acessar ocupações formais pelo 

preconceito existente com os moradores do Nova Caiçara. 

O conflito territorial é uma questão de profunda interferência na vida dos moradores, que 

chegaram a sugerir o fechamento de alguns acessos no Conjunto.  Foi o caso do acesso 

que se dá ao norte pela Avenida dos Ipês, eixo central do bairro. Também sugeriu-se o 

fechamento de dois acessos que fazem fronteira com o bairro José Euclides, ao sul. Em 

um deles, inclusive, o fechamento já está sendo executado pela população envolvida.  

Como reflexo dessa situação, para o Parque do Mucambinho os moradores pediram o 

fechamento de acesso no trecho limítrofe ao bairro vizinho, além da implementação de 

uma guarita policial junto aos demais equipamentos e mobiliários solicitados. 

Figura 289 – Dinâmica de discussão: Grupo B Figura 290 – Dinâmica de discussão: Grupo B 
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RESULTADOS: GRUPO C 

Os participantes relataram que o Galpão da Economia Solidária está situado num local 

afastado e perigoso, inadequado para um mercado. Sugeriram que o edifício existente 

fosse utilizado para a alocação de uma farmácia e de uma casa lotérica, no lugar do centro 

comercial. Para a implantação de um novo mercado, a sugestão foi utilizar o espaço que 

se encontra livre ao lado da CEI Miguel Jocélio, escola que recepcionou a audiência. Na 

mesma quadra, poderia ser implantado um Posto Policial, que pudesse se encarregar da 

ronda pelo bairro, segundo os moradores que compunham o grupo. 

Para o Centro de Saúde da Família existente no território, propôs-se a sua transformação 

em Unidade de Pronto Atendimento (UPA), com a ampliação do prédio e a disponibilidade 

de atendimento 24 horas. Na mesma quadra, os moradores apontaram um terreno em 

potencial para a implantação de um Centro de Referência de Assistência Social - CRAS. 

Já na quadra oposta, localizada a sudeste do terreno em questão, sugeriu-se a 

implantação de uma Escola de Ensino Fundamental I, que se faz urgente por conta de 

conflitos territoriais que colocam em risco a vida dos moradores do bairro. 

A Praça Central do Conjunto foi citada, e, segundo os participantes, é preciso haver uma 

requalificação dos seus equipamentos, que atualmente encontram-se em estado de 

deterioração. Como equipamento de lazer, foi proposta a implantação de uma areinha no 

espaço que hoje compreende a quadra poliesportiva do quarteirão de número 17. A 

Avenida Resedás, que dá acesso a quadra em questão, foi indicada como um trecho com 

sérios problemas de iluminação, tornando os trajetos pelo local mais inseguros. Além de 

melhorias na iluminação pública, os moradores sugeriram o acréscimo da referida via na 

rota do transporte público. 

No entorno da área alagável que aflui do açude Mucambinho e atravessa o território, os 

moradores presentes sugeriram a criação de um calçadão para caminhada, contornando 

o desenho das margens e possivelmente integrando-se ao Projeto do Sistema de 

Infraestrutura Verde e Azul. 

Outras demandas feitas pelos participantes foram a construção de uma Agência de 

Correios, visto que no Nova Caiçara os correios não entram, a oferta de cursos 

profissionalizantes, a implantação de um Galpão de Reciclagem e a finalização do projeto 

de lixeiras planejadas para o bairro. O projeto prevê a implantação de 19 lixeiras – duas 

para a quadra 01 e uma para as demais, das quais apenas 08 foram implantadas.  
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Figura 291 – Dinâmica de discussão: Grupo C Figura 292 – Dinâmica de discussão: Grupo C 

 

Figura 293 – Realização da dinâmica de discussão em grupos 

 

Figura 294 – Realização da dinâmica de discussão em grupos 
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Figura 295 – Lista de presença da audiência do Território D (Sede) 

 

Figura 296 – Lista de presença da audiência do Território D (Sede) 

 

Figura 297 – Lista de presença da audiência do Território D (Sede) 
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6.2.4.2 Ficha Técnica – Oficina de Escuta Infantil 

TERRITÓRIO D 

LOCAL: Centro de Educação Infantil Miguel Jocélio 

DATA: 04/11/2021 

PARTICIPANTES: 14 crianças 

DESENVOLVIMENTO DA OFICINA 

A Oficina de Escuta Infantil realizada no Território D teve como intuito ouvir crianças 

residentes no bairro Nova Caiçara a fim de compreender a percepção destas em relação 

ao local e cidade onde moram bem como seus desejos quanto ao que a cidade possa 

oferecer de melhorias para o público infantil.  

A dinâmica foi conduzida por professoras da CEI Miguel Jocélio e ocorreu em uma sala 

única com toda a infraestrutura e materiais necessários à realização da Oficina. Uma 

equipe de professores/facilitadores e gestores da instituição deram suporte à Equipe 

Técnica Municipal para a realização da Oficina. Ao todo, participaram da atividade 14 

crianças na faixa dos 05 anos de idade. 

A Oficina ocorreu em paralelo à apresentação do Plano de Ação e Diretrizes para pais, 

funcionários da instituição e demais moradores do bairro convocados por intermédio de 

articuladores.  

Inicialmente, as crianças se apresentaram dizendo nome e idade. Em seguida, foi iniciada 

a Oficina onde foi explicado aos participantes como ocorreria a dinâmica e qual a 

importância da participação das crianças para a construção do Plano Diretor de Sobral. Ao 

final da explanação as crianças foram conduzidas para o primeiro momento da Oficina, 

onde foram apresentadas as palavras-chave relativas ao que se tem nas cidades para que 

as crianças pudessem dizer o significado destas.  
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Figura 298 – Etapa Dicionário das Crianças                         Figura 299 – Etapa Dicionário das Crianças  

 

 

 

 

 

 

 

Cada facilitador apresentou, com o uso de cartazes, as palavras-chave as quais as 

crianças deveriam dizer o significado. Nessa oficina, em especial, houve uma ampla 

participação das crianças. As palavras lançadas na dinâmica foram: casa; participação; 

direito; família; brincar; cidade; segurança; natureza; praça; rua; criança. De modo geral, 

as crianças não conseguiram definir o significado das palavras, mas as associaram a 

elementos em comum a cada uma delas, por exemplo: ao serem indagadas acerca do 

significado da palavra “segurança” algumas crianças responderam que “segurança era 

polícia”. Da mesma maneira, as palavras “casa, rua e cidade” foram citadas como sendo o 

local onde moram. A palavra que mais ganhou destaque nas respostas foi “direito” por ter 

sido conceituada de forma mais clara pelas crianças as quais apontaram que “é direito da 

criança brincar e estudar”. 

Quadro 08 – Dicionário da Criança, Audiência Territorial D. 

DICIONÁRIO DAS CRIANÇAS  

PALAVRAS SIGNIFICADOS (RESPOSTAS DAS CRIANÇAS) 

PARTICIPAÇÃO Eu participo de festa...a gente participa da aula.  

CIDADE Prédio, casa, loja, escola, mercado, shopping 

SEGURANÇA Segurança é cinto de segurança, policiais, usar o capacete 

NATUREZA Tem árvore, tem borboleta, cachorro ,coelho... 

CRIANÇA 
Criança gosta de brinquedo, de brincar de correr, de pega-pega...criança 
gosta de estudar 

RUA 
Carro, moto, tem que ter cuidado pra passar na pista. Tem árvore na rua 
também... 

PRAÇA Brinquedo, balanço, tem escorregador, árvores... 

BRINCAR Pode brincar na rua, em casa, na escola. Brincar é bola 

FAMÍLIA É mamãe, papai, irmão, tia, vovó... 

DIREITO 
Direito é ficar quietinha...o direito é de estudar, brincar, direito de usar 
máscara... 
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CASA Casa é da família, a casa dos colegas, a casa da vizinha... 

Ao finalizar a etapa do Dicionário das Crianças, a Oficina foi conduzida para seu segundo 

momento, onde os participantes deveriam expressar suas percepções e desejos sobre a 

cidade através da produção de desenhos. As crianças foram mantidas em seus lugares 

onde receberam cada qual uma folha em branco e pincéis coloridos. Os facilitadores 

explicaram que os desenhos deveriam expressar quais os aspectos negativos que as 

crianças identificavam na cidade e o que elas gostariam que tivesse nesta para melhorar 

a qualidade de vida das crianças.   

Figura 300 – Etapa da Produção de Desenhos 

 

Ao final da produção dos desenhos, cada criança explicou o que foi desenhado sendo 

possível, a partir disso, chegar ao objetivo da Oficina que tinha como finalidade demonstrar 

a percepção e os desafios enfrentados por essa faixa de idade quanto ao local onde 

residem e circulam no seu cotidiano. 

A análise dos desenhos produzidos permitiu constatar que a maioria das crianças 

convivem com alguns problemas de infraestrutura pública na rua onde moram. Dentre os 

principais problemas apontados estavam a questão do esgotamento sanitário, do acúmulo 
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de lixo e da existência de buracos nas ruas. Outra questão citada pelas crianças são as 

restrições que elas têm quanto à brincar na rua ou em locais mais afastados de onde 

moram. A preocupação com a criminalidade é uma realidade do bairro Nova Caiçara e 

tanto no material produzido pelas crianças como nas respostas dadas em relação à etapa 

do Dicionário das Crianças ficou perceptível como essa realidade influencia na formação 

social dessas crianças.  

Quanto ao que gostariam que a cidade proporcionasse, a maioria dos participantes 

expressaram o desejo de que esta tivesse mais equipamentos públicos de lazer, como: 

praças com parques; pista de skate; piscinas; campinho de futebol e locais com espaços 

para correr e brincar. Finalizada essa etapa da Oficina houve o encerramento da dinâmica 

pelos facilitadores, o recolhimento dos desenhos produzidos e o registro fotográfico da 

Oficina. 
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PRODUÇÃO DE DESENHOS – OFICINA DE ESCUTA INFANTIL: TERRITÓRIO D 

Figura 301 – Etapa da Produção de Desenhos                   Figura 302 – Etapa da Produção de Desenhos 

 
Figura 303 – Etapa da Produção de Desenhos                  Figura 304 – Etapa da Produção de Desenhos 

 
 

Figura 305 – Etapa da Produção de Desenhos         Figura 306 – Etapa da Produção de Desenhos 
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6.3. RELATÓRIOS DAS AUDIÊNCIAS TERRITORIAIS – DISTRITOS 

6.3.1.1 Jaibaras 

DISTRITO: Jaibaras PARTICIPANTES: 39 

DATA: 25/10/2021 HORA: 18h30 

LOCAL: ETI José Maria Félix 

EQUIPE: Equipe Técnica Municipal e Técnicos da Empresa Consultora 

 

DESENVOLVIMENTO DA AUDIÊNCIA: 

Localizada na sede urbana do distrito de Jaibaras, a Escola de Tempo Integral José Maria 

Félix sediou a Audiência Territorial A (Distritos), decorrida no dia 25/10/2021 para a 

apresentação da versão preliminar do Plano de Ação: Diretrizes e Propostas. Além da 

população local, que contabilizou cerca de 40 pessoas, estavam presentes os técnicos 

municipais, técnicos da empresa consultora e professores da rede municipal de ensino – 

facilitadores da aplicação da metodologia de escuta infantil, realizada em paralelo à 

audiência territorial. 

A audiência foi iniciada com a apresentação dos registros de participação social através 

de material audiovisual, introduzindo os presentes ao objeto da reunião, a saber, a 

participação e contribuição da população envolvida no processo de revisão do Plano 

Diretor de Sobral.  

Com foco nas propostas para o distrito, a exposição feita pela equipe técnica buscou fazer 

uma breve contextualização dos objetivos do Plano Diretor, a importância de revisá-lo e a 

essencialidade da participação social. Em seguida, apresentou-se os projetos 

estruturantes propostos que buscam intervir no território de Jaibaras, como o de 

Acessibilidade nos Distritos e o de Reestruturação do acesso ao distrito e qualificação do 

perímetro irrigado. Também foram apresentadas as propostas de redefinição do perímetro 

dos distritos, a revisão do perímetro urbano da sede distrital e a proposta de divisão de 

bairros, além do zoneamento urbano previsto.  

Com a finalização da exposição, os participantes foram distribuídos em três grupos de 

discussão, viabilizando a escuta qualificada e a colocação de suas contribuições junto a 

equipe técnica presente. 
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Figura 307 – Apresentação da proposta de divisão de bairros para a sede de Jaibaras. 

 

 

Figura 308 – Apresentação do Plano de ação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 309 – Apresentação do Plano de ação 
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RESULTADOS: GRUPO A 

No que tange à sede urbana do distrito de Jaibaras, foram discutidas as propostas de 

divisão de bairros, delimitação do perímetro urbano e zoneamento urbano.  

O grupo validou a proposta com a delimitação dos bairros, já que esta apresentou uma 

divisão territorial condizente com a realidade. Ao apontar as demandas para os bairros, 

por sua vez, foi sugerida a criação de diretrizes gerais de saneamento básico e 

pavimentação para o bairro Barragem e para o bairro nomeado na cartografia como 

Vereador José Maria Félix, que, segundo os moradores, é mais conhecido como Alto 

Alegre. Para este, demandou-se ainda a construção de uma CEI (Centro de Educação 

Infantil) e de uma praça próximo à Rua Santa Luzia. Quanto ao bairro Centro, foi solicitada 

a requalificação do “mini Estádio”, com implantação de Areninha e pavimentação, a 

requalificação da praça das crianças, com novos equipamentos para as crianças e 

academia ao ar livre e a transformação do antigo “Aires de Sousa” em um CRAS (Centro 

de Referência em Assistência Social). Além disso, sugeriu-se a criação de um Terminal de 

Topiques, a ser implantado ao lado da Igreja Coração de Jesus. A rua Tupi e a rua do 

Comércio foram destacadas quanto à necessidade de requalificação viária. 

Para o bairro Barragem, por sua vez, demandou-se um CEI (Centro de Educação Infantil) 

e um Posto de Saúde nas adjacências da Escola Raimundo Santana, a reforma do edifício 

do CEPESCA com a construção de um Centro de Cultura, e a construção de praça ao lado 

da Igreja São Pedro. No trecho da Estrada Cariré (CE-403) que atravessa o perímetro 

urbano, os moradores solicitaram implementação de iluminação pública, pavimentação, 

continuidade da ciclovia e da via de pedestres, além de mais praças durante o eixo. 

Quanto ao zoneamento urbano, que apresenta uma proposta de delimitação de zonas de 

restrição à ocupação (ZRO), zonas especiais de interesse turístico (ZEIT), zonas de 

ocupação diversificada (ZOD) e zonas de interesse ambiental (ZEIA), além da demarcação 

de áreas como zonas especiais de interesse social (ZEIS), foram feitas contribuições com 

indicação de novas delimitações, além da validação das zonas já delimitadas. A ZRO da 

lagoa, por exemplo, foi reconhecida como necessária, já que os alagamentos registrados 

na área são frequentes, e costumam deixar as casas ilhadas. Já com relação à ZRO 

Central, os presentes ressaltaram que se trata apenas de uma questão de drenagem 

urbana. Além disso, existe esgoto a céu aberto seguindo o percurso do recurso hídrico, 

demandando o saneamento ambiental da área. Uma outra área indicada como um eixo de 
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alagamento considerável é a que se encontra ao norte da Escola Raimundo Santana, 

sugerindo-se a delimitação da mesma enquanto ZRO. 

Com relação ao território demarcado como ZEIT, o grupo apontou a ocorrência de 

transbordamentos da caixa de esgoto na rua do Açude, o que pode representar um 

empecilho ao desenvolvimento das atividades turísticas. Os moradores apontaram ainda 

um foco de turismo existente nos balneários do entorno rio Jaibaras, indicando a área para 

uma possível delimitação como ZEIT. 

Para o projeto estruturante Acessibilidade nos Distritos, os presentes destacaram as rotas 

cujas estradas mais necessitam de reestruturação, referenciando-as segundo as 

localidades as quais elas dão acesso.  

A estrada que liga Ipueirinha à Jaibaras, por exemplo, foi citada como rota escolar e 

apontou-se a necessidade de prover a pavimentação adequada. Também são utilizadas 

como rotas escolares a estrada que liga Mulungu a Jaibaras, partindo da Fazenda 

Curicaca, e a que conecta a localidade de Cedro à Fazenda Cedro. Para esta última, foi 

sugerida a pavimentação em pedra tosca até o Pé de Serra. O Pé de Serra do Cedro, 

inclusive, foi apontado como uma localidade, demandando-se a construção de uma praça 

em frente à capela e um ponto de apoio para reuniões e atividades culturais. 

Para a localidade de Mulungu, o grupo ressaltou a necessidade de prover o adequado 

abastecimento de água, além de sugerirem a construção de passagem molhada. Para 

Trapiá, também foi solicitada uma passagem molhada, a ser implantada nas proximidades 

da escola. Considerando o trabalho das bordadeiras na localidade, o grupo solicitou ainda 

um galpão para o desenvolvimento das suas atividades. Em Jaburuna, sugeriu-se a prover 

pavimentação em Pedra Tosca nas ruas principais, além de iluminação pública adequada 

e pontos de apoio relacionados à saúde e à educação. No IDEC, foi comentada a 

necessidade de pavimentação para as ruas e de iluminação para o campo de futebol. 

Referindo-se ao Setor 01, os presentes demandaram a reforma e ampliação da praça  

existente, além da implantação de uma quadra de esportes. E termos de iluminação 

pública, foi destacada a necessidade de melhoramento da Iluminação pública do Cemitério 

e dos campos de futebol. A pavimentação em pedra tosca foi novamente uma sugestão 

para a estrada, e se comentou que é necessário ser feito o abastecimento de água potável 

para a localidade. Com relação ao Setor 03, o grupo apontou como rota a ser inserida na 

proposta a estrada que liga o setor 03 à BR 222 e a Estrada do “Baixão”, utilizada como 

rota escolar, sugerindo uma pavimentação em pedra tosca. Foram demandados ainda 
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equipamentos e serviços públicos, como posto de saúde, praça e Areninha. Em Maracajá, 

apontou-se a necessidade de iluminação pública no colégio e no cemitério. 

Outra localidade apontada foi a de São Domingos, onde se é preciso prover a iluminação 

do campo de futebol e a adequação dos passeios nas vias. A estrada que conecta a 

localidade de São Domingos à CE 222 foi indicada para a complementação da proposta 

do projeto estruturante.  

Figura 310 – Dinâmica de discussão: Grupo A 

 

Figura 311 – Dinâmica de discussão: Grupo A 
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RESULTADOS: GRUPO B 

A começar pela proposta de reestruturação do Acesso a Jaibaras, o grupo reiterou a 

dificuldade na travessia de veículos devido à estreiteza da ponte sobre a barragem, sendo 

necessário pensar uma proposta que possibilite o fluxo nos dois sentidos nesse trecho. 

Houve a sugestão de criação de uma alternativa de acesso, com um desvio feito antes da 

sede da CEPESCA, transpondo o rio através de uma ponte. A equipe técnica, no entanto, 

apontou a inviabilidade da proposta, tendo em vista a topografia da região. 

Na proposta de requalificação do Perímetro Irrigado, houve um consenso em relação à 

expansão das terras irrigadas, mas também uma ressalva de que, atualmente, a extensão 

do perímetro contempla, sobretudo, grandes propriedades particulares. Dentre as 

atividades que são realizadas na área, os presentes destacaram a pecuária, plantação de 

pimentas e a existência de viveiros de peixes. 

A região localizada entre as localidades de Trapiá e Cedro foi apontada com uma antiga 

área de roçado, utilizada pela população local para o cultivo diversificado. Visando a 

possibilidade de planejar-se um outro perímetro irrigado, os moradores apontaram a área 

em questão, como forma de incentivo à volta das atividades agriculturais nas terras que se 

encontram em desuso. Indicou-se ainda a construção de uma nova barragem na região, 

para a captação de águas na descida da serra e distribuição para o entorno. 

Para a projeto estruturante de Acessibilidade nos Distritos, os participantes elencaram as 

localidades cujos acessos necessitam de mais atenção em relação à pavimentação e 

iluminação pública: Maracajá, Ipueirinhas, Pé de Serra/Cedro, São Domingos, Jaibaras - 

Setor 01, Angiquinhos. As estradas de acesso a São Domingos e Maracajá foram 

destacadas como as mais urgentes. O grupo apontou ainda que a estrada que liga ao 

IDEC/SETOR 01 é frequentemente utilizada para caminhadas, sendo necessária a 

melhoria da sua pavimentação, como também a implantação de iluminação pública 

adequada. A estrada que liga Jaibaras a Ipueirinhas também é utilizada para caminhadas, 

além de ter sido apontada como rota para a feira. Além disso, também comentaram que a 

Praça José Maria Félix e a Pracinha do Cedro precisam de algum tipo de manutenção, 

pois encontram-se num mau estado de conservação. 
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Figura 312 – Dinâmica de discussão: Grupo B 

 

Figura 313 – Dinâmica de discussão: Grupo B 
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RESULTADOS: GRUPO C 

Considerando o projeto estruturante Acessibilidade nos Distritos, o grupo deu início a 

discussão com foco na inclusão dos trajetos que não estavam indicados na espacialização 

da proposta. O primeiro deles, ao norte do distrito, compreende a estrada que interliga o 

Setor 03 a BR-222, cruzando a localidade de Olho D’água. O segundo trajeto apontado 

conecta a localidade de São Vicente à CE 183, passando pelo Setor 01, IDEC, Mulungu e 

Fazenda Pau D’Arco, na zona central. Já o terceiro trajeto indicado, conecta a sede urbana 

de Jaibaras à BR-222, atravessando a localidade de Ipueirinhas. 

Em discussão acerca do projeto estruturante que prevê a requalificação do Perímetro 

Irrigado, os presentes salientaram a necessidade de viabilizar o acesso à terra do 

Perímetro à população do distrito, já que atualmente o uso deste encontra-se limitado à 

proprietários particulares. O acesso a terra poderia, inclusive, ajudar a diversificar a 

produção, com o cultivo de hortaliças e verduras (hoje, segundo os participantes, o que 

prevalece é o cultivo de milho, feijão e capim). Os moradores comentaram ainda da 

possibilidade de ampliação do Perímetro, a partir de um estudo de viabilidade técnica e 

produtiva, aliando a diversificação das culturas a uma expansão territorial. Para a 

comercialização dos produtos locais, sugeriu-se a implantação de uma feira local ou de um 

mercado público, fomentando o desenvolvimento econômico da região. Além disso, 

sugeriu-se também a implantação de uma Escola Agrícola Profissionalizante no distrito, 

para a formação técnica e profissionalização dos moradores. 

Com relação à sede urbana de Jaibaras, foram apresentadas e discutidas as propostas de 

delimitação do perímetro urbano, divisão de bairros e zoneamento. A divisão de bairros foi 

validada a partir da identificação dos moradores, que se mostraram de acordo com os 

limites expressos na cartografia. Apontando as ruas Tupi e Sete de Setembro e a Estrada 

Cariré – eixo central ao perímetro urbano, que corresponde à CE-183, indicaram trechos 

onde se faz necessária a sinalização de trânsito, devido ao alto fluxo de veículos. Na 

Estrada Cariré, solicitou-se também a inclusão de calçada para pedestres e ciclovia.  

Quanto ao zoneamento da sede urbana, a proposta de delimitação de Zona de Restrição 

à Ocupação (ZRO) entre as ruas Dom Fernandes e Dom José 2, na porção norte, foi 

reconhecida pelos presentes como condizente com a área em questão, já que esta 

corresponde a uma área de risco e, nesse sentido, a zona estaria atendendo aos objetivos, 

tanto de reassentamento das famílias residentes naquela área, quanto da proibição de 

novas construções. Foi ressaltada a importância de fiscalização na área, para validar a 

proposta. Já com relação à ZRO delimitada na Rua do Rosário, margeando a CE-403, foi 
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dito que a área correspondente não seria de risco (inundação), mas sim um problema de 

drenagem e esgotamento sanitário, não necessitando o impedimento à ocupação.  

Ao destacar a proposta da ZEIT (Zona Especial de Interesse Turístico), comentou-se sobre 

a necessidade de requalificação da infraestrutura das vias e dos balneários, para trazer 

sentido à proposta, já que, atualmente, estes encontram-se abandonados. 

Figura 314 – Dinâmica de discussão: Grupo C 

 

Figura 315 – Dinâmica de discussão: Grupo C 
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Figura 316 – Lista de presença da audiência no Distrito de Jaibaras 

 
 

Figura 317 – Lista de presença da audiência no Distrito de Jaibaras 

 

Figura 318 – Lista de presença da audiência no Distrito de Jaibaras 
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6.3.1.2 Ficha Técnica – Oficina de Escuta Infantil 

DISTRITO: Jaibaras 

LOCAL: Escola de Tempo Integral José Maria Félix 

DATA: 25/10/2021 

PARTICIPANTES: 16 crianças 

DESENVOLVIMENTO DA OFICINA: 

A Oficina de Escuta Infantil com crianças residentes no distrito de Jaibaras foi conduzida 

na Escola de Tempo Integral José Maria Félix mediante o auxílio de 

professores/facilitadores e funcionários da instituição. O espaço escolhido para o 

desenvolvimento das atividades foi o refeitório da escola visto a disponibilidade de mesas 

e cadeiras para a acomodação de todos os participantes. 

As crianças foram organizadas em um círculo para que pudesse ser feita uma breve 

apresentação do nome e idade de cada um. Nesse primeiro momento da Oficina, as 

crianças demonstraram timidez o que dificultou um pouco o momento de apresentação. 

Para deixá-las mais à vontade para o desenvolvimento da atividade, os 

professores/facilitadores tiveram a iniciativa de realizar uma breve dinâmica a qual teve um 

efeito positivo sobre a participação nas demais etapas da Oficina. 

No total, participaram da Oficina o total de 16 crianças entre 06 e 12 anos de idade 

residentes tanto na sede do distrito de Jaibaras como moradores de localidades. A Oficina 

de Escuta Infantil ocorreu em paralelo à apresentação do Plano de Ação para sociedade 

civil que foi realizada na quadra de esportes da instituição de ensino. Ao passo em que 

pais, professores, gestores escolares e demais funcionários participavam de um momento 

de interação com a equipe técnica municipal responsável pelo processo de revisão do 

Plano, as crianças eram conduzidas à também deixar suas contribuições para o 

planejamento da cidade.  
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Figura 319 – Apresentação dos participantes da Oficina de Escuta Infantil. 

 

 

Dando continuidade ao desenvolvimento da Oficina, após a roda de apresentações foi 

explicado aos participantes como ocorreria a dinâmica e qual a importância da participação 

das crianças para a construção do Plano Diretor de Sobral. Houve uma explicação em 

linguagem didática e de forma lúdica sobre o que seria o Plano e como ele é importante 

para o crescimento e desenvolvimento das cidades. Ao final da explanação, as crianças 

foram conduzidas para o primeiro momento da Oficina denominado “Dicionário das 

Crianças”. 

Os professores/facilitadores se organizaram para a apresentação das palavras às crianças 

mostrando com o auxílio de cartazes as palavras-chave as quais deveriam explicar o 

significado. As palavras lançadas pelos professores/facilitadores foram: participar; direito; 

casa; família; brincar; cidade; segurança; natureza; criança; rua; praça. 

A etapa do Dicionário das Crianças não contou com uma participação ativa dos envolvidos. 

A maior parte das crianças permaneceu tímida e não houve um grande retorno em relação 

às palavras apresentadas pelos facilitadores com exceção das palavras “praça” e “criança” 

que foram associadas por elas com a possibilidade de brincar. 

Ao finalizar a etapa do “Dicionário das Crianças” a Oficina foi conduzida para um segundo 

momento, denominado “Estação das Crianças” onde estas deveriam expressar sua 

percepção sobre a cidade e o que consideravam que uma cidade deveria ter para melhorar 
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o cotidiano das crianças. Os facilitares/professores dispunham de diferentes opções para 

a realização dessa etapa, como por exemplo: através da produção de desenhos e 

simulação de programas de tv e rádio no qual os participantes deveriam ser entrevistados. 

Devido o perfil das crianças presentes, os professores/facilitadores sugeriram que essa 

etapa da Oficina ocorresse na forma de produção de desenho, visto que é a atividade em 

que eles conseguem manter uma maior concentração.  

Dessa maneira, as crianças foram organizadas em grupos recebendo cada qual uma folha 

em branco e pincéis coloridos. Os facilitadores explicaram que os desenhos deveriam 

expressar quais as dificuldades ou demais aspectos negativos que as crianças percebem 

ou vivenciam na cidade e o que elas gostariam que tivesse nesta para o benefício das 

crianças como um todo.  A etapa da produção de desenhos ocorreu de forma tranquila e 

as crianças aparentaram estar mais à vontade colocando suas ideias no papel. Elas foram 

organizadas em grupos - totalizando 04 grupos - cada um acompanhado por um 

professor/facilitador. 

Figura 320 – Etapa da produção de desenhos 
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Ao final da produção dos desenhos, cada criança explicou o que foi desenhado sendo 

possível, a partir disso, chegar ao objetivo da Oficina que tinha como finalidade demonstrar 

a percepção e os desafios enfrentados por essa faixa de idade quanto ao local onde 

residem e circulam no seu cotidiano. Em sua maioria, as crianças expressaram o desejo 

de que a cidade tivesse mais equipamentos de lazer, como: praças com parques; pista de 

skate; campinho de futebol e locais com grama e espaços para correr e brincar. 

Inicialmente, houve um pouco de dificuldade quanto à adesão das crianças à proposta da 

Oficina, contudo, na etapa de produção de desenhos foi possível ter um melhor retorno 

quanto à forma com que estas percebem a cidade. De forma geral, veem a cidade, o bairro 

e a rua como locais onde podem brincar mas que poderiam ser melhorados com a 

implantação de alguns equipamentos públicos de lazer como parquinhos; campo de futebol 

e praças. 

Não foi apontado pelas crianças elementos que considerassem negativos na cidade 

envolvendo outros aspectos, como mobilidade, habitação, serviços públicos e meio 

ambiente. De forma geral, foi dado ênfase para a questão do lazer e do entretenimento 

voltado para o público infantil.  

Em síntese, foi possível constatar que a aplicação da Oficina de Escuta Infantil no distrito 

de Jaibaras teve resultados positivos visto que foi possível entender a percepção das 

crianças sobre a cidade e principalmente, sobre o local onde moram. A maioria dos 

desenhos retrataram situações próximas à casa dos participantes, como o local onde 

costumam brincar e situações envolvendo o cotidiano destas, como por exemplo: o trajeto 

que fazem até a escola ou algo relacionado com o trabalho dos pais. 

Finalizada a dinâmica, houve uma fala de encerramento promovida pelos 

facilitadores/professores e o registro fotográfico dos participantes da Oficina. 
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PRODUÇÃO DE DESENHOS – OFICINA DE ESCUTA INFANTIL: JAIBARAS 

Figura 321 – Etapa da Produção de Desenhos                   Figura 322 – Etapa da Produção de Desenhos 

  

Figura 323 – Etapa da Produção de Desenhos                   Figura 324 – Etapa da Produção de Desenhos 

 

Figura 325 – Etapa da Produção de Desenhos                   Figura 326 – Etapa da Produção de Desenhos 
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6.3.2.1 Aprazível 

DISTRITO: Aprazível PARTICIPANTES: 26 

DATA: 11/11/2021 HORA: 18h30 

LOCAL: Associação Comunitária de Paudarquinho e Vertente 

EQUIPE: Equipe Técnica Municipal e Técnicos da Empresa Consultora 

 

DESENVOLVIMENTO DA AUDIÊNCIA: 

Prevista para promover um momento de apresentação das propostas do Plano de Ação 

para o distrito de Aprazível, bem como a escuta qualificada das demandas da população 

local, a Audiência Territorial B (Distritos) foi realizada no dia 11/11/2021 com sede na 

Associação Comunitária de Paudarquinho, localidade do referido distrito.  

Em decorrência da organização e montagem da Feira de Aprazível, que ocorreria na 

manhã do dia seguinte ao de realização da audiência, a equipe técnica presente dividiu-se 

em dois grupos a fim de possibilitar uma dinâmica de escuta tanto aos moradores que 

compareceram à Associação de Paudarquinho quanto àqueles que estavam responsáveis 

pela preparação Feira, situados na Associação de Feirantes de Aprazível.  

A dinâmica sucedida na Associação de Feirantes se deu de forma simplificada, com a 

apresentação do Projeto Estruturante que prevê a requalificação arquitetônica da Feira em 

cartografia impressa, promovendo um espaço para receber as contribuições e demandas 

dos seus organizadores. No local, estavam presentes o presidente da Associação, 

secretário, tesoureiro e um técnico encarregado pela fiscalização da feira. 

Já com relação à audiência decorrida na Associação Comunitária de Paudarquinho, a 

dinâmica de apresentação manteve-se como nas demais, com a exposição das diretrizes 

e propostas relacionadas no Plano de Ação e as incidências nos territórios do distrito de 

Aprazível. Ademais, viabilizou-se um espaço para o desenvolvimento da metodologia de 

escuta do público infantil, contando também com o auxílio de professores da rede municipal 

de ensino.  
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Figura 327 – Apresentação do Plano de Ação 

 

Figura 328 – Apresentação do Plano de Ação 
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RESULTADOS: ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE PAUDARQUINHO 

Reunidos em um único grupo, os participantes iniciaram a dinâmica com a discussão do 

Projeto Estruturante Acessibilidade nos Distritos, onde puderam indicar rotas e estradas 

de acesso a localidades que apresentam a necessidade de reestruturação e urbanização. 

Destacam-se os acessos à Fazenda Vertente e à propriedade dos Ricardos, apontados 

como em estado de extrema criticidade, além da estrada que conecta Gonçalo Alves, 

Fazenda Pianco e Três Lagoas, no caminho de Pedra de Fogo, que necessita de 

requalificação geral (os moradores relataram que a estrada é “péssima”). Na cartografia, 

também foram apontados trechos que compõem percursos de transportes escolares, que 

costumam se transformar em atoleiros no período chuvoso.  

Os moradores citaram problemáticas de outras localidades, como a ausência de 

abastecimento de água na Propriedade dos Ricardos e a degradação do Riacho 

Salgadinho em Pau D’Arco, que recebe os efluentes domésticos das casas das 

proximidades. Estas, por sua vez, fazem parte de loteamentos irregulares, com vias 

estreitas e ausência de urbanização adequada (infraestrutura debilitada). Para 

Paudarquinho, demandou-se a reestruturação da passagem molhada a partir da ampliação 

do volume das manilhas, já que o acesso fica dificultado nos períodos de cheia. Os 

moradores também solicitaram áreas de lazer para a localidade. 

Foi relatado que a Escola de Ensino Médio existente em Aprazível foi retirada, fazendo 

com que os alunos se desloquem para outros distritos, como Jaibaras e Rafael Arruda. A 

partir disso, há uma demanda para a construção de uma nova Escola de Ensino Médio no 

distrito, locada em frente ou ao lado da escola em construção.  

A Vila Monteiro - localizada na sede de Aprazível - passou recentemente por requalificação, 

mas ainda necessita de melhoramentos, sobretudo em relação à pavimentação. Foi 

sugerido ainda que a Lagoa da Vila – atualmente utilizada para abastecimento de água 

para gado – passasse por uma urbanização, com a implantação de calçadão para 

caminhada, área para pesca e área de lazer no entono. 

Quanto à Feira de Aprazível, os presentes caracterizaram a sua estrutura como em 

péssimo estado. Quando chove, por exemplo, a água acumula e fica empoçada no local. 

Além disso, também comentaram haver um risco de incêndio devido às irregularidades 

verificadas nas instalações elétricas. A presença de lixo é constante e sempre em grande 

quantidade, demandando políticas de educação ambiental, além da possibilidade de 

implementação de uma Cooperativa de Reciclagem no terreno do antigo lixão de Aprazível. 
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Como forma de requalificar o espaço construído da Feira, existe a possibilidade de 

construção de uma coberta metálica, em formato de “galpão”, de modo a abrigar as 

barracas dos feirantes. 

Ademais, relatou-se que, para comercializar na Feira, os moradores interessados precisam 

pagar uma taxa semanal, mesmo que a barraca venha a ficar fechada. O que surge como 

demanda a partir desse cenário é a abertura para feirantes da comunidade prescindindo o 

pagamento de taxas, possibilitando a realização de uma feira da agricultura familiar. 

O saneamento da área é tido como ausente ou inadequado, já que as casas que entornam 

a Feira não possuem esgotamento sanitário e o abastecimento de água é insuficiente, 

ocorrendo num formato de rodízio e prejudicando moradores que não possuem 

reservatórios. Alguns dos dejetos, quando não se acumulam a céu aberto, são lançados 

ao córrego e direcionam-se para o Riacho Salgadinho ou para o açude Aires de Sousa. O 

Açude do Dr. Antônio Custódio de Azevedo, que está localizado no centro da vila de 

Aprazível, também acaba recebendo o escoamento de esgoto lançado a céu aberto das 

casas limítrofes. Além disso, as fossas negras presentes em todo o distrito contaminam o 

solo.  

Em relação ao potencial agrícola da região, os moradores apontaram que muitas das áreas 

propícias para o plantio são de proprietários privados, dificultando o acesso da população 

local à essas áreas produtivas. Segundo os presentes, alguns trechos possuem potencial 

hídrico para a produção de alimentos, enquanto que em outros é importante que haja 

algum tipo de processo para a dessalinização da água. Alguns participantes solicitaram 

maiores investimentos em educação rural, direcionando os jovens voltados a agricultura 

familiar. A Escola Agrícola de Sobral (setor 06 do distrito de Bonfim), segundo os relatos, 

encontra-se abandonada e necessita de uma reestruturação. Relatou-se ainda a demanda 

de Políticas Públicas voltadas para campo de tecnologias agrícolas, incluindo parcerias 

entre a Secretaria de Desenvolvimento Agrícola, a gestão municipal e instituições 

educacionais.  
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Figura 329 – Dinâmica de discussão Figura 330 – Dinâmica de discussão 

  

Figura 331 – Dinâmica de discussão 
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RESULTADOS: ASSOCIAÇÃO DE FEIRANTES DO APRAZÍVEL 

Os membros da Associação de Feirantes do Aprazível dividiram com a equipe técnica 

algumas informações sobre a realização da feira, relacionadas tanto à infraestrutura física 

do local quanto às questões gerais de funcionamento. Dentre o que foi relatado, destaca-

se a necessidade de promover a drenagem e o esgotamento sanitário da área, já que é 

frequente o acúmulo de água e esgoto a céu aberto no período chuvoso, comprometendo 

a salubridade do entorno.  

Ademais, foi pontuada a necessidade de requalificar a infraestrutura física da feira, com 

demandas de construção de uma coberta, estacionamento e banheiros, além de garantir 

a acessibilidade do espaço, implementando, entre outras medidas, o nivelamento de pisos. 

A Feira do Aprazível ocorre às sextas-feiras no período compreendido entre 5h e 10h da 

manhã, contando com feirantes de diversas regiões e que geralmente seguem uma rota 

de comercialização, tendo Aprazível como um dos pontos de parada. Estima-se que o fluxo 

de pessoas gerado com a realização da feira seja de 5 a 10mil, gerando mais de 800 

empregos para a comunidade, assim como para outros distritos e municípios. A Feira é 

caracterizada pela venda de confecção, calçados, bijuterias, mas também foi relatado o 

crescente investimento na venda de frutas e verduras. 

Como sugestões para a requalificação arquitetônica da Feira, os presentes indicaram o 

planejamento do espaço com a previsão de implantação de 500 boxes, podendo ou não 

haver uma padronização, visto que no geral os feirantes têm preferência por estruturas 

fixas que apresentem diversidade de tamanhos. Foi apontada a possibilidade de parceria 

com a Prefeitura para construir junto da feira um equipamento público, como um mercado, 

conforme a sugestão dos presentes. A sua existência poderia contribuir para diversificação 

da feira, possibilitando a venda de frutas e verduras como escoamento da produção local. 

Ressaltou-se a falta de segurança no local de realização da feira, com a ausência de 

qualquer tipo de policiamento como Guarda Municipal ou Polícia Militar, por exemplo. Uma 

das demandas foi, inclusive, a implantação de uma delegacia no distrito. 

Como observações gerais, os participantes sugeriram a implantação de um “Hospital-Polo” 

para atender toda a proximidade (Rafael Arruda, Recreio, Pedra de Fogo) em Aprazível, 

considerando a confluência de milhares de pessoas para a feira. Relataram também a 

necessidade de diversificação do mercado local, com a construção de restaurantes, 

pousadas e etc. Além disso, foi ressaltada a vocação para a produção agrícola do distrito 
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que, no entanto, é pouco desenvolvida devido a falta subsídios para os pequenos 

produtores.  

Figura 332 – Dinâmica de discussão 

 

Figura 333 – Dinâmica de discussão 
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Figura 334 – Lista de presença Associação Comunitária de Paudarquinho 

 

Figura 335 – Lista de presença Associação Comunitária de Paudarquinho 

 

Figura 336 – Lista de presença Associação de Feirantes de Aprazível 
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6.3.2.2 Ficha Técnica – Oficina de Escuta Infantil 

DISTRITO: Aprazível 

LOCAL: Associação Comunitária de Paudarquinho e Vertente 

DATA: 11/11/2021 

PARTICIPANTES: 13 crianças 

DESENVOLVIMENTO DA OFICINA: 

A Oficina de escuta infantil realizada na Associação Comunitária de Paudarquinho e 

Vertente teve como objetivo ouvir crianças residentes no distrito de Aprazível a fim de 

compreender a percepção destas em relação ao local e cidade onde moram bem como 

seus desejos quanto ao que a cidade possa oferecer de melhorias para o público infantil. 

A dinâmica ocorreu na Associação Comunitária de Paudarquinho e Vertente. Com crianças 

residentes na sede do distrito de Aprazível e nas localidades de Paudarquinho e Vertente.  

A Oficina de Escuta Infantil ocorreu em paralelo com a apresentação do Plano de Ação à 

sociedade civil (etapa 03 do Plano de Trabalho). Ao passo em que foi dado início à 

apresentação do Plano de Ação, as crianças foram conduzidas para um espaço externo 

da Associação visto que o mesmo não comportava simultaneamente o público adulto e 

infantil. As crianças foram acomodadas no espaço externo para que pudesse ser iniciada 

a Oficina. 

Figura 337 – Etapa da Produção de Desenhos Figura 338 – Etapa da Produção de Desenhos
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As etapas da Oficina foram conduzidas por profissionais da educação e pela Equipe 

Técnica Municipal com alunos da Escola Antônio Custódio de Azevedo. Ao todo, 

participaram das atividades 13 crianças entre 04 e 07 anos de idade. 

Inicialmente, as crianças se apresentaram dizendo nome e idade. Em seguida, deu-se 

início à Oficina. Foi perguntado aos participantes se eles sabiam o porquê de estarem 

participando daquele momento e se eles sabiam o que era e para que servia um Plano 

Diretor. A professora explicou que o Plano Diretor é uma forma de cuidar da cidade e que 

elas estavam lá para ajudar nesse processo.   

Ao final da explanação, as crianças foram conduzidas para a etapa do “Dicionário das 

Crianças” onde foram apresentadas palavras-chave relativas ao que se tem nas cidades 

para que estas pudessem explicar, com suas palavras, o significado destas. A etapa do 

Dicionário das Crianças na Oficina de Aprazível contou com uma ampla participação das 

crianças. As palavras lançadas na dinâmica foram: casa; participação; direito; família; 

brincar; cidade; segurança; natureza; praça; rua; criança. Segue no quadro abaixo, as 

palavras-chave e respostas dos participantes. 

Quadro 09 – Dicionário da Criança, Distrito de Aprazível 

DICIONÁRIO DAS CRIANÇAS  

PALAVRAS SIGNIFICADOS (RESPOSTAS DAS CRIANÇAS) 

PARTICIPAÇÃO 

Participação é uma coisa que a pessoa participa...é participar de brincadeira 
com uma criança que tá na praça, a gente brinca de pega-pega, de pique-
esconde... 

CIDADE 
Eu quero um ambiente mais limpo na cidade, menos lixo na rua, um meio 
ambiente cheiroso. Eu quero que a cidade passe o Covid. 

SEGURANÇA 
Segurança é usar o cinto. Segurança é assim: a gente tá na rua e não ter 
segurança. Quando uma criança tá sem os pais ela não tá segura. 

NATUREZA 
Eu quero que a natureza seja mais limpa e que os homens não matem os 
animais inofensivos... 

CRIANÇA 
Uma criança gosta de comer besteira na hora do almoço, criança gosta de 
brincar, jogar futebol, tomar banho de piscina...comer... 

RUA 
Rua é bactéria...eu queria uma rua sem sujeira, sem lixo, sem sacola. Rua é 
uma estrada é cheia de mato 

PRAÇA 
Uma praça é pra brincar...um praça tem escorregador, balanço...a gente 
brinca muito e é onde podemos encontrar com nossos amigos 

BRINCAR Brincar é se divertir.  

FAMÍLIA 
São as pessoas que moram com a gente. Família é bom, família é paz. É 
vô, vó, tia... 

DIREITO 
Direito é de brincar, de comer, direito de ser feliz, direito de escrever, pintar, 
estudar 

CASA É o lugar que a gente mora...é onde a gente guarda os nosso brinquedos. 
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Ao finalizar a etapa do “Dicionário das Crianças” a Oficina foi conduzida para o segundo 

momento, onde os participantes deveriam expressar suas percepções e demandas sobre 

a cidade voltadas para o cotidiano das crianças. Antes de iniciar a segunda etapa da 

Oficina, as crianças foram mantidas em seus lugares onde receberam cada qual uma folha 

em branco e pincéis coloridos. 

Para a etapa da Estação das Crianças, conforme já salientado, foram apresentadas 

diferentes opções para incentivar a participação infantil e trabalhar de forma lúdica no 

processo de coleta de informações. Entretanto, devido ao local pouco favorável e a baixa 

iluminação, a opção que se apresentou como mais propícia para o momento foi a da 

produção de desenhos pelos participantes. 

Figura 339 – Etapa da Produção de Desenhos                   Figura 340 – Etapa da Produção de Desenhos 

 

 

 
Ao final da produção dos desenhos, cada criança explicou o que foi desenhado na frente 

e no verso da folha. Foi pedido aos participantes que desenhassem em um lado da folha 

o que eles consideravam como aspectos negativos na cidade ou na rua onde moram. Do 

outro lado, foi solicitado que eles esboçassem o que gostariam que tivesse na cidade 

para melhorar a qualidade de vida das crianças. 

Com a análise dos desenhos somado à explicação das crianças foi possível verificar que 

em relação aos aspectos negativos da cidade ou da rua em que moram, há entre a maioria 

dos participantes uma preocupação quanto às queimadas na região. Segundo eles, as 
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queimadas ocorrem com frequência e geralmente são causadas por vizinhos quando há a 

queima do lixo ou queima do solo para plantação. Também foi ressaltada a questão do 

descarte de lixo nas localidades visto que as crianças afirmaram que há acúmulo de lixo e 

que geralmente deixa um cheiro desagradável próximo às casas. 

Quanto ao que gostariam que o distrito oferecesse para as crianças, foram apontados 

praticamente os mesmos desejos citados nas demais Oficinas de Escuta Infantil, ou seja: 

praça com parquinho; campinho de futebol e piscinas. 

Finalizada essa etapa da Oficina houve o encerramento da dinâmica pelos facilitadores e 

Equipe Técnica Municipal, o recolhimento dos desenhos produzidos e o registro fotográfico 

da Oficina. 
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PRODUÇÃO DE DESENHOS – OFICINA DE ESCUTA INFANTIL: APRAZÍVEL 

Figura 341 – Etapa da Produção de Desenhos                    Figura 342 – Etapa da Produção de Desenho 

 

Figura 343 – Etapa da Produção de Desenhos                    Figura 344 – Etapa da Produção de Desenho 

 

 

Figura 345 – Etapa da Produção de Desenhos                    Figura 346 – Etapa da Produção de Desenho 
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6.3.3.1 Aracatiaçu 

DISTRITO: Aracatiaçu PARTICIPANTES: 19 

DATA: 07/12/2021 HORA: 18h30 

LOCAL: Escola de Tempo Integral Maria de Lourdes 

EQUIPE: Equipe Técnica Municipal e Técnicos da Empresa Consultora 

 

DESENVOLVIMENTO DA AUDIÊNCIA: 

A audiência territorial no distrito de Aracatiaçu, realizada na Escola de Tempo Integral 

Maria de Lourdes, contou com a presença de 19 participantes, entre população local e 

técnicos da equipe presente. Com o objetivo de apresentar e discutir as propostas do Plano 

de Ação, a audiência se desenvolveu a partir da exposição geral dos tópicos do Produto, 

partindo para as propostas com incidência no território distrital – Revisão do Perímetro 

Urbano, Divisão de Bairros e Zoneamento Urbano.  

Logo após a explanação das diretrizes e propostas, os moradores presentes foram 

convidados a participar da dinâmica de discussão, a fim de validar o que foi apresentado, 

bem como contribuir com novas demandas e observações. As contribuições feitas foram 

especializadas em duas escalas: uma abrangendo o território do distrito por completo, 

contemplando diferentes localidades, e outra concernente ao perímetro urbano distrital.  

Figura 347 – Apresentação da proposta de divisão de bairros para a sede de Aracatiaçu. 
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RESULTADOS: GRUPO GERAL 

Organizados em um único grupo, os moradores deram início às contribuições com foco no 

território da sede distrital. A partir da proposta de Divisão de Bairros, a discussão se deu 

em torno da delimitação territorial apresentada na cartografia e sua coerência com a 

identificação popular, além de serem pontuadas questões de infraestrutura e saneamento 

dos, mobilidade e acessibilidade, bem como a necessidade de implantação de novos 

equipamentos públicos.  

Quanto à Divisão de Bairros apresentada, os presentes apontaram a ausência do bairro 

conhecido como João XXIII, adjacente ao bairro Centro. Este, segundo eles, faz divisa com 

o Centro e o bairro dos Altos a partir da alameda Nelson Tavares. Devido à proximidade 

da área com o Santuário Diocesano de Nossa Senhora de Fátima, os moradores sugeriram 

a implantação de placa de identificação do local, tendo em vista os fluxos oriundos do 

turismo desenvolvido na região, e melhorias na arborização da área. Já o bairro Centro, 

associado pelos locais apenas ao comércio, teria a sua delimitação se dando a partir do 

alinhamento com a CE-253, ao norte, e do eixo do Rio Aracatiaçu, a oeste. 

No limite do perímetro urbano, cruzando a CE-253, foi apontada a existência de uma 

estreita passagem molhada no caminho do Riacho Gabriel, cujo entorno carece de 

iluminação adequada e demanda requalificação.  

Considerando o Bairro dos Altos, os participantes apontaram a precária infraestrutura da 

rua Santa Terezinha, cuja pavimentação encontra-se danificada em quase toda a sua 

extensão, além da existência de uma manilha quebrada. No cruzamento com a Rua das 

Carnaubeiras, foi identificado um ponto com problemas na rede de drenagem e de esgoto, 

com manilhas quebradas e ligações de esgoto clandestino. Houve a sugestão da criação 

de uma via conectando o bairro dos Altos ao bairro Várzea, com sinalização, redutor de 

velocidade etc., possibilitando, assim, outro acesso ao posto de saúde.  

O trecho da CE-176 localizado na área, integrante da Rota Turística para a Serra da 

Ibiapaba, foi identificado como uma via estreita, com passeios inadequados e 

desnivelados, além de possuir um notável fluxo de motos. Sugeriu-se a realização de um 

projeto de arborização nas duas entradas de Aracatiaçu, incluindo iluminação pública, 

praças e canteiros além de “portais de identificação” com o nome do distrito e um destaque 

para a gruta. Também foi solicitada a previsão de corredor verde para toda a avenida. 
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Para o entorno do açude Santo Antônio, os moradores demandaram o reflorestamento das 

matas ciliares e o plantio de árvores frutíferas nas suas proximidades. Comentou-se que, 

atualmente, o açude está passando por um processo de assoreamento devido ao 

desmatamento dos pés de tamarindo e despejo constante de matéria orgânica. 

Relativo ao território distrital como um todo, os participantes apresentaram algumas 

demandas gerais como a manutenção e limpeza das estradas com frequência anual, 

Limpeza e dragagem de riachos, rios e açudes da região, e a resolução da problemática 

de abastecimento e distribuição de água, que afeta as localidades Riacho do Gabriel, 

Lagoa da Cruz, Todos Nós, Localidade próxima à Fazenda Guerreiro; Logradouro; Pirajá; 

Jatobá; João Pereira I e II e Caraúbas. Além disso, apontou-se a existência de duas 

localidades não mapeadas na cartografia apresentada, reconhecidas como Jatobá (entre 

Pirajá e São José) e Morro Branco. 

Quanto ao projeto estruturante Acessibilidade nos Distritos, apontou-se a urgência de 

requalificação da estrada de acesso a localidade Riacho do Gabriel, pois atualmente o 

transporte de alunos é dificultado devido à frequência de atolamentos. Nas localidades de 

João Pereira e São João também foi apontada a dificuldade de transporte de alunos. As 

estradas de Lagoa das Pedras, Saco do Pajé e Vassoura do Pajé, também foram indicadas 

como em mau estado com demandas de requalificação. 

As localidades de Logradouro e da Fazenda São Joaquim foram citadas em relação à 

demanda de construção de ponte de passagem. Além destas, também há uma demanda 

de ponte de passagem entre as localidades Boa Esperança e Lagoa da Cruz, no trecho 

que atravessa o Rio Bom Jesus (que vem de Taperuaba). Os moradores afirmaram que o 

fluxo de água nesse trecho é forte e que uma passagem molhada não resolve. 

 



  

 

 

306 
 

Rua. Canuto de Aguiar 1401 B –  Meireles – Fortaleza – Ceará – Brasil – Cep. 60160-120     TEL/FAX: (85) 3456-5000 
CNPJ: 08.968.848/0001-10                 e-mail:  revisaopds@gmail.com 

 
 

Figura 348 – Dinâmica de Discussão em 
Grupo. 

Figura 349 – Dinâmica de Discussão em 
Grupo. 

 

Figura 350 – Dinâmica de Discussão em Grupo. 
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Figura 351 – Lista de presença Audiência Territorial: Aracatiaçu 

 

 

 



  

 

 

308 
 

Rua. Canuto de Aguiar 1401 B –  Meireles – Fortaleza – Ceará – Brasil – Cep. 60160-120     TEL/FAX: (85) 3456-5000 
CNPJ: 08.968.848/0001-10                 e-mail:  revisaopds@gmail.com 

 
 

6.3.3.2 Ficha Técnica – Oficina de Escuta Infantil 

DISTRITO: Aracatiaçu 

LOCAL: Escola de Tempo Integral Maria de Lourdes 

DATA: 07/12/2021 

PARTICIPANTES: 09 crianças 

DESENVOLVIMENTO DA OFICINA: 

A Oficina de escuta infantil realizada na Escola de Tempo Integral Maria de Lourdes teve 

como objetivo ouvir crianças residentes no distrito de Aracatiaçu a fim de compreender a 

percepção destas em relação ao local e cidade onde moram bem como seus desejos 

quanto ao que a cidade possa oferecer de melhorias para o público infantil.  

A Oficina foi realizada em paralelo com a apresentação do Plano de Ação à sociedade civil 

(etapa 03 do Plano de Trabalho) e contou com a participação de 09 crianças com idade 

entre 07 e 12 anos. O espaço utilizado para o desenvolvimento das atividades foi o 

refeitório da escola visto que além de ser um espaço aberto também oferecia assentos 

suficientes e confortáveis para que as crianças pudessem participar. As crianças foram 

organizadas em 02 grupos. Com o apoio de professores e demais funcionários da escola, 

foi iniciada a Oficina.  

Figura 352 – Organização dos grupos para a realização da Oficina 
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No primeiro momento da atividade (etapa do “Dicionário das Crianças”) foram 

apresentadas, com o auxílio de cartazes, as palavras-chave: casa; participação; direito; 

família; brincar; cidade; segurança; natureza; praça; rua; criança. No quadro abaixo, é 

possível relacionar as palavras-chave às respostas dos participantes. 

Quadro 10 – Dicionário da Criança, Distrito de Aracatiaçu 

DICIONÁRIO DAS CRIANÇAS  

PALAVRAS SIGNIFICADOS (RESPOSTAS DAS CRIANÇAS) 

 
PARTICIPAÇÃO 

“É quando a gente vai pra alguma coisa, algum evento” 
“Na escola, a gente participa da Educação Física, de dança…” 

CIDADE 

“A cidade é um lugar onde praticamente um monte de pessoa mora, várias 
casas, várias e várias coisas” 
“Aqui é muito bom, tia. Tem galeria, tem açude pra gente tomar banho, tem 
várias coisas” 

SEGURANÇA 
“Segurança significa quando alguém nos protege” 
“A gente tem horas que pode sair por causa da bandidagem que tem por aí” 

NATUREZA 
“Natureza é a floresta, árvore, rio”. 
“No distrito que a gente mora a natureza tem poluição, fogo…” 

CRIANÇA 
“Crianças são pessoas pequenas” 
“As crianças são o futuro do Brasil” 
“Quando as crianças crescem elas cuidam dos pais” 

RUA 
“Tem brincadeira, é bom brincar na rua, tia” 
“O que eu não gosto da rua é porque tem muito carro” 
“Tem moto e carro passando direto” 

PRAÇA 
“Aqui em Aracatiaçu tem muitas praças e a gente consegue brincar 
direito...praça é um lugar onde as crianças vai conseguir brincar direito”  

BRINCAR 
“Brincar é diversão” 
“A gente brinca na praça e na rua” 

FAMÍLIA 
“A família nos protege, ela cuida da gente” 
“Ela protege a gente até a gente crescer e ter a nossa própria vida” 

DIREITO 
“É quando a pessoa faz uma coisa certa” 
“Nós temos direitos iguais” 
“A gente tem direito de estudar, brincar, direito de ser feliz” 

CASA 

“ A casa a gente mora dentro” 
“Minha casa é longe, tia. Tem que passar por um riacho. No inverno, não dá 
pra ir no colégio” 
“Eu queria morar numa casa própria porque é muito ruim, tia, morar na casa 
dos outros” 
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Figuras 353 e 354 – Etapa do Dicionário das Crianças 

 

Ao finalizar a etapa do Dicionário das Crianças, a Oficina seguiu para o segundo momento, 

onde estas foram convidadas a expressar em uma folha de papel, por meio de desenhos, 

o que elas não gostam no local onde moram e o que elas gostariam que tivesse para 

melhorar a qualidade de vida das crianças. 

Figuras 355 e 356 – Etapa da Produção de Desenhos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

311 
 

Rua. Canuto de Aguiar 1401 B –  Meireles – Fortaleza – Ceará – Brasil – Cep. 60160-120     TEL/FAX: (85) 3456-5000 
CNPJ: 08.968.848/0001-10                 e-mail:  revisaopds@gmail.com 

 
 

 
Figuras 357 – Etapa da Produção de Desenhos 

 

Após finalizarem seus desenhos, as crianças explicavam o que foi retratado por elas, 

sendo esse momento gravado em vídeo pelo registrador da Oficina para que na etapa de 

análise e descrição dos desenhos fosse possível identificar o que foi produzido por cada 

criança bem como os detalhes nas falas de cada um. 

Quanto ao que foi apontado pelos participantes como aspectos negativos, foi possível 

perceber que a questão da poluição sonora é um problema constante no distrito. Algumas 

crianças afirmaram que a cidade possui “paredões” e carros de som que incomodam 

devido ao alto volume bem como “tocam música alto” em horários inadequados. 

Outro ponto negativo citado foi em relação às estradas esburacadas e a falta de respeito 

às regras de trânsito. Algumas crianças explicaram que não se sentem seguras ao 

atravessar as ruas de onde moram devido ao fluxo intenso de veículos, muitas vezes em 

alta velocidade. Outro fator evidenciado nesse sentido foi o desejo de alguns participantes 

de que as ruas do distrito fossem asfaltadas para melhorar os deslocamentos na cidade. 

As queimadas foram citadas como um problema recorrente no distrito, tanto na sede 

distrital como na zona rural. Também enquanto um problema ambiental foi relatado durante 

a escuta que o distrito apresenta problemas não apenas de poluição sonora como também 

de poluição ambiental relativa ao acúmulo de lixo. 

Outro fator que foi evidenciado pelas crianças como algo preocupante foi a criminalidade 

no distrito, o que segundo elas, traz sensação de insegurança e leva os pais a controlarem 

os horários nos quais podem brincar fora de casa. 
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A implantação de um hospital no distrito bem como alguns equipamentos de lazer, como: 

quadra de esportes; areninha; shopping; cinema; pista de skate e piscinas foram retratados 

nos desenhos de uma forma geral. Isso aponta que essas crianças não veem a cidade 

apenas pela questão do lazer, mas também enxergam outras necessidades que interferem 

no cotidiano de todos os moradores, como por exemplo: os efeitos negativos da 

criminalidade e a necessidade de equipamentos de saúde. 

Em síntese, a Oficina de Escuta Infantil realizada no distrito de Aracatiaçu contou com a 

participação ativa das crianças envolvidas bem como com o suporte de professores e 

funcionários da escola. A partir das atividades desenvolvidas foi possível perceber os 

aspectos negativos da cidade que afetam o cotidiano do público infantil bem como 

conhecer as percepções e os anseios destas no que se refere à promoção de uma melhor 

qualidade de vida para as crianças por parte do poder público. 
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PRODUÇÃO DE DESENHOS – OFICINA DE ESCUTA INFANTIL: ARACATIAÇU 

Figura 358 – Etapa da Produção de Desenhos                    Figura 359 – Etapa da Produção de Desenho 

 

Figura 360 – Etapa da Produção de Desenhos                    Figura 361 – Etapa da Produção de Desenho 

 

Figura 362 – Etapa da Produção de Desenhos                    Figura 363 – Etapa da Produção de Desenho 
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6.3.4.1 Taperuaba 

DISTRITO: Taperuaba PARTICIPANTES: 15 

DATA: 08/12/2021 HORA: 18h30 

LOCAL: Escola Municipal Deputado Francisco Monte 

EQUIPE: Equipe Técnica Municipal e Técnicos da Empresa Consultora 

 

DESENVOLVIMENTO DA AUDIÊNCIA: 

A audiência no distrito de Taperuaba ocorreu na Escola Francisco Monte e contou com a 

presença de mais de 15 participantes, além do público infantil, direcionado à dinâmica de 

escuta própria.  

Com foco nas propostas do Plano de Ação para o território, a audiência compreendeu uma 

rápida apresentação dos Objetivos, Estratégias e Ações para o Município e dos Planos 

Prioritários. Após a apresentação expositiva, os presentes foram direcionados à dinâmica 

de discussão em grupos, dividindo-se em dois grupos mediados pela equipe técnica. 

Figura 364 – Apresentação do Plano de Ação Figura 365 – Realização da Audiência 
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RESULTADOS: GRUPO A 

Referente ao projeto estruturante Acessibilidade nos Distritos, o grupo de moradores 

apontou como percurso que necessita de requalificação o que interliga as localidades 

Fazenda Valentino, Fazenda Exu, São Sebastião, Fazenda Palmeiras à sede urbana de 

Taperuaba. No mesmo percurso, no trecho que cruza o Riacho Bom Jesus, próximo à São 

Sebastião, sugeriu-se a construção de passagem molhada, já que em períodos chuvosos 

é comum que o trânsito de ônibus escolares fique impossibilitado na região. 

Os presentes destacaram o significativo potencial turístico da Pedra da Andorinha, na 

porção oeste do distrito. Comentou-se a respeito da existência de um mirante e de uma 

trilha, que vem sendo estruturada para lograr do potencial da área. Portanto, como 

demanda, apresentou-se a necessidade de viabilizar a acessibilidade da área – não 

somente física – de modo a possibilitar as visitas dos moradores da região. Também 

comentou-se acerca do potencial paisagístico da Fazenda Exu, que possui açudes, pedras 

expressivas, etc., demandando-se o acesso a esses espaços pelos próprios moradores a 

partir de iniciativas de cultura e lazer, que promovam o contato com a natureza. 

Quanto à sede urbana de Taperuaba, discutiu-se acerca da proposta de Divisão de Bairros 

e de zoneamento. Para a primeira, falou-se sobre a possibilidade de divisão de uma nova 

porção no bairro Eufrazino Bastos, dando lugar ao bairro sugerido pelos moradores, 

chamado “Alto da Bela Vista”. Os presentes apontaram a existência de um Cruzeiro e do 

Posto de Saúde na cartografia, que indicam referências para a separação entre os bairros. 

Além destas, há também o próprio desnível (por isso o nome “alto”) que separa os dois 

bairros. Outra sugestão para a proposta de divisão de bairros foi a inclusão do bairro “Vila 

Mimosa”, entre Vassouras, Eufrazino Bastos e Vila Romana. 

Já com relação às demandas de infraestrutura, os moradores salientaram que a 

comunidade Beira Rio, localizada no bairro Centro, enfrenta sérios problemas com os 

alagamentos frequentes, além da incidência de esgoto a céu aberto. No Centro, um outro 

trecho apontado como ponto de lançamento de esgoto foi a Travessa Inocêncio Lopes. No 

bairro Vila Romana, destacou-se um trecho na chamada Vila Mimosa em que os 

alagamentos também são frequentes. Comentou-se que as pessoas que moram nesse 

trecho muitas vezes ficam ilhadas, ficando presas entre Vassouras e o Centro.  

No que tange ao Zoneamento Urbano da sede distrital, houve um reconhecimento das 

áreas demarcadas como em situação de risco, indicando-se o maior fluxo de alagamentos 

na Beira Rio, que tem como ponto de referência o edifício da SAAE. Já a zona delimitada 
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como ZRO na Vila Romana foi identificada como uma área sem pavimentação. Como 

sugestão para ZEIA, os moradores demandaram área de lazer e equipamentos para as 

crianças nas áreas verdes da vila. 

Os participantes ressaltaram ainda a demanda de espaços de cultura e lazer para as 

crianças e para os adolescentes/jovens, como espaços culturais que ofereçam o 

desenvolvimento de atividades e projetos. Uma das moradoras relatou que o prédio do 

espaço cultural até existe, mas as atividades não são efetivadas. Entre as sugestões, está 

a criação de diretrizes gerais para as praças de Taperuaba: equipamentos adequados e 

estruturados; contratação de recreadores para fazer brincadeiras com crianças e 

adolescentes; quiosques, etc. Além disso, também se comentou sobre a falta espaço para 

os idosos, demandando-se espaços que desenvolvam atividades e possibilitem a estes o 

usufruto dos espaços públicos. 

No âmbito da economia local, o distrito desenvolve atividades baseadas em bordado e 

confecção no geral, e alguns dos presentes relatam o desejo da vinda de uma fábrica para 

a região, tendo em vista a geração de emprego e renda. 

RESULTADOS: GRUPO B 

A respeito da proposta de Divisão de bairros para a sede urbana do distrito, o grupo indicou 

a existência de um outro bairro reconhecido pelos locais, a saber, o Alto da Bela Vista, 

localizado entre o bairro Centro e o bairro Eufrazino Bastos. O Alto da Bela Vista 

compreende, segundo os presentes, a porção que se estende do limite com o Centro até 

a Travessa da Maternidade, contorno que, ao norte, segue pela rua S/N perpendicular à 

rua João Braga. Já com relação ao bairro Vila Romana, os participantes afirmaram que, 

segundo a Igreja, o bairro intitula-se Coração de Jesus, sendo subdividido em Vila Mimosa 

e Vila Romana. No entanto, foi dito que bairro como um todo ser chamado de Vila Romana 

não era um problema.  

Para o bairro Eufrazino Bastos, demandou-se a construção de caixa d’água, já que se trata 

de uma porção do distrito localizada numa área alta, o que dificulta a distribuição de água. 

A caixa d’água existente na sede urbana, segundo os presentes, já não atende mais a 

demanda. Já para o bairro Vassouras, apontou-se a necessidade da construção de um 

Posto de Saúde, com cobertura para os atendimentos da região. Falou-se ainda da 

demanda de construção de passagem molhada no trecho conhecido como Alto do Zé Dias, 

possibilitando a conexão entre Vassouras e a Vila São José. 
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Em se tratando das áreas de risco identificadas na cartografia, os moradores apontaram 

que os maiores riscos de inundação se dão a partir da rua Vila Mimosa e na Beira Rio, 

devido à sua proximidade das margens do rio.  

Estando em discussão o projeto estruturante Acessibilidade nos Distritos, foi solicitada a 

melhoria e requalificação das estradas que se interligam a partir da CE-362, conectando a 

localidade de Bom Jesus às Fazendas Valentin, Exu e Palmeiras e à sede de Taperuaba. 

Além disso, também se demandou a reestruturação do trecho que interliga as Fazendas 

Alegre e Jatobá II, até o trecho de estrada que se encontra na barragem do Riacho Bom 

Jesus. Outro trecho apontado para melhorias foi o que interliga a Fazenda Puba à CE-362, 

passando pela Fazenda Barro Vermelho. Neste trecho, os moradores apontaram ainda a 

necessidade da construção de passagem molhada antes de chegar à CE, viabilizando a 

conexão.  

Para além do projeto de acessibilidade, os moradores comentaram sobre a necessidade 

de se priorizar projetos para a zona rural, como assistência técnica, por exemplo, indicando 

que se dê atenção à localidade São Sebastião, à fazenda Exu e à fazenda Valentin. 

Figura 366 – Participantes da Audiência Territorial em Taperuaba 
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Figura 367 – Lista de presença Audiência Territorial: Taperuaba 
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6.3.4.2 Ficha Técnica – Oficina de Escuta Infantil 

DISTRITO: Taperuaba 

LOCAL: Escola Municipal Deputado Francisco Monte 

DATA: 08/12/2021 

PARTICIPANTES: 08 crianças 

DESENVOLVIMENTO DA OFICINA: 

A Oficina de Escuta Infantil realizada na Escola Municipal Deputado Francisco Monte teve 

como objetivo ouvir crianças residentes no distrito de Taperuaba a fim de compreender a 

percepção destas em relação ao local e cidade onde moram e seus desejos em relação 

ao que a cidade possa oferecer de melhorias para o público infantil.  

A Oficina foi realizada em paralelo com a apresentação do Plano de Ação à sociedade civil 

(etapa 03 do Plano de Trabalho) e contou com a participação de 08 crianças com idade 

entre 07 e 09 anos. As crianças foram organizadas em apenas um grupo e com o apoio de 

membros da equipe técnica municipal e um orientador educacional da escola, foi iniciada 

a Oficina.  

No primeiro momento da atividade (etapa do “Dicionário das Crianças”) foram 

apresentadas, com o auxílio de cartazes, as palavras-chave: casa; participação; direito; 

família; brincar; cidade; segurança; natureza; praça; rua; criança. A maioria das crianças 

que participaram desta etapa da Oficina se mantiveram quietas ou pouco participativas. 

Contudo, algumas respostas surgiram em meio à apresentação das palavras-chave. No 

quadro abaixo, é possível relacionar as palavras-chave às respostas dos participantes. 

Quadro 11 – Dicionário da Criança, Distrito de Taperuaba 

DICIONÁRIO DAS CRIANÇAS  

PALAVRAS SIGNIFICADOS (RESPOSTAS DAS CRIANÇAS) 

 

PARTICIPAÇÃO 
- 

CIDADE 
“onde os carros e as motos passam” 
“Cidade são as pessoas” 

SEGURANÇA “O segurança vê se as pessoas não são bandidos” 

NATUREZA A natureza são as flores; os passarinhos; as árvores; os matos”. 

CRIANÇA - 

RUA 
“Rua é a pista” 
“Na rua a gente brinca de esconde-esconde e do pega-pega 

PRAÇA “A praça é pra brincar” 
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“Lá tem escorrega, gangorra” 

BRINCAR “Eu brinco com os meus brinquedos” 

FAMÍLIA "Família e companhia” 

DIREITO - 

CASA “é pra gente morar e guardar as motos, os carros” 

 

Figuras 368 e 369 – Etapa do Dicionário das Crianças 

 

Ao finalizar a etapa do Dicionário das Crianças, a Oficina seguiu para o segundo momento, 

onde estas foram convidadas a expressar em uma folha de papel, por meio de desenhos, 

o que elas não gostam no local onde moram e o que elas gostariam que tivesse para 

melhorar a qualidade de vida das crianças. 

 Figuras 370 e 371 – Etapa da Produção de Desenhos 
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Após finalizarem seus desenhos, as crianças explicaram o que foi retratado por elas, sendo 

esse momento gravado em vídeo pelo registrador da Oficina para que na etapa de análise 

e descrição dos desenhos fosse possível identificar o que foi produzido por cada criança 

bem como os detalhes nas falas de cada um. 

Nesta Oficina não foram apontados pelas crianças aspectos negativos em relação à 

cidade. Quanto ao que gostariam que esta oferecesse, a maioria das respostas estavam 

relacionadas com a implantação de equipamentos de lazer, como parquinhos e praças. 

Em síntese, a Oficina de Escuta Infantil no distrito de Taperuaba proporcionou o 

conhecimento da percepção das crianças sobre a cidade e os elementos que a constituem 

bem como o que compreendem como benefícios que, caso implementados na cidade, 

poderiam melhorar a qualidade de vida do público infantil. 
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PRODUÇÃO DE DESENHOS – OFICINA DE ESCUTA INFANTIL: TAPERUABA 

Figura 372 – Etapa da Produção de Desenhos                    Figura 373 – Etapa da Produção de Desenho 

  

 

Figura 374 – Etapa da Produção de Desenhos                    Figura 375 – Etapa da Produção de Desenho 

 

 

  

Figura 376 – Etapa da Produção de Desenhos                    Figura 377 – Etapa da Produção de Desenho 
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7  REUNIÕES SETORIAIS 

As reuniões setoriais constituem parte essencial do processo participativo, uma vez que 

abrangem a perspectiva de diferentes setores sociais. Realizadas nesta etapa com o 

objetivo de discutir a versão preliminar do Plano de Ação e contribuir com seu 

aprimoramento e consolidação, as reuniões são pautadas a fim de possibilitar a pactuação 

e legitimação das propostas desenvolvidas a partir da fase de diagnóstico participativo.  

Observando o contexto de distanciamento social e visando a flexibilidade do formato das 

reuniões, foi criado um formulário on-line para a coletar as preferências de turno, horário e 

formato (híbrido, on-line ou presencial) de diferentes representantes dos setores 

envolvidos. A partir das respostas, foi possível chegar a uma definição para cada reunião 

setorial. A reunião com o Setor Produtivo Urbano ocorreu presencialmente e contou com 

uma transmissão ao vivo para a equipe de consultores que não puderam se fazer 

presentes. Já as reuniões com o Setor Acadêmico e com os Conselhos Municipais 

aconteceram virtualmente, por meio de plataforma de eventos on-line. Por fim, a reunião 

com o setor de Comércio e Serviços ocorreu presencialmente, visando uma maior adesão 

dos representantes do setor. 

A metodologia aplicada consistiu na apresentação do Plano de Ação por parte da equipe 

técnica responsável pelo processo de revisão, seguindo com uma abertura para diálogo 

com os participantes, que puderam fazer contribuições e tirar dúvidas. A divulgação das 

reuniões ocorreu através de cards (Figura 378) publicados nas redes sociais da Secretaria 

do Urbanismo e Meio Ambiente de Sobral (SEUMA), e convites para os representantes 

dos setores envolvidos. Ao final de cada reunião presencial houve a aplicação de uma 

pesquisa de opinião (Figura 379). 

Figura 378 – Card de divulgação: Reunião 
Setorial 1 

Figura 379 – Pesquisa de Opinião: Reunião 
Setorial 1 
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 7.1. Reunião Setorial com o Setor Produtivo Urbano 

ÓRGÃO/SETOR: FIEC/SIDUSCON PARTICIPANTES: 33 

DATA: 21/10/2021 HORA: 17h10 

LOCAL: Auditório da FIEC 

EQUIPE: Equipe Técnica Municipal e Técnicos da Empresa Consultora 

 

DESENVOLVIMENTO DA REUNIÃO: 

Propondo-se ao alinhamento com o Setor Produtivo Urbano, o evento decorrido no dia 

21/10/2021 compreendeu a primeira reunião setorial da Terceira Etapa da revisão do Plano 

Diretor de Sobral – o Plano de Ação: Diretrizes e Propostas. Em formato presencial, a 

reunião foi sediada no auditório da FIEC - Federação das Indústrias do Estado do Ceará, 

contando com cerca de 33 participantes, entre representantes do setor, equipe técnica 

municipal e equipe de consultores. 

A abertura do evento se deu a partir de um bloco de apresentação institucional, com uma 

introdução à temática da reunião feita pela Secretária de Urbanismo, Habitação e Meio 

Ambiente, pela Vice-Prefeita do município e pela representante legal da Empresa 

Consultora. O momento se deu com o intuito de recepcionar os presentes, 

contextualizando a revisão do Plano Diretor e salientando a importância da participação 

social no processo, motivo em função do qual se realizava o evento. 

O desenvolvimento da apresentação ocorreu com o nivelamento do público a partir de uma 

breve retomada das etapas já concluídas, com destaque para a etapa de Caracterização 

e Diagnóstico, anterior à terceira etapa e referencial para as suas propostas. Também 

falou-se da necessária paralisação do processo em função da pandemia ocasionada pelo 

novo corona vírus (Sars-Cov-2), em Setembro de 2020, pontuando a sua retomada em 

Agosto de 2021, possibilitada pelo avanço das medidas de combate à disseminação do 

vírus e da vacinação. A importância das contribuições dos participantes foi mais uma vez 

reforçada, explicando o papel balizar do Plano de Ação na elaboração da Lei do Plano 

Diretor, na etapa subsequente.  

Nesse sentido, partiu-se para a exposição das propostas contidas na versão Preliminar do 

documento do Plano de Ação, abordando as diretrizes setoriais pensadas para ordenar o 

desenvolvimento do Município, a partir da eleição de objetivos, diretrizes, ações 
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estratégicas e instrumentos para cada aspecto da gestão urbana e territorial de Sobral. 

Também foram apresentados os Planos Prioritários e Projetos Estruturantes propostos, 

como uma forma de resposta às demandas colocadas pela população na etapa anterior.  

Logo após, foram introduzidas as propostas para a aplicação dos Instrumentos da Política 

Urbana no território municipal, com a apresentação dos instrumentos para a promoção do 

ordenamento territorial (revisão e atualização de perímetros distritais, urbanos e 

intraurbanos – como o abairramento de alguns distritos, zoneamento) e indução ao 

desenvolvimento urbano. Destaque para a proposta das Novas ZEIS, que agora contam 

com uma subcategorização em ZEIS 1 de ocupação, ZEIS 2 de conjuntos consolidados, 

ZEIS 3 de conjuntos não consolidados e ZEIS 4 de vazios. 

Foram apresentadas ainda os canais disponíveis para a participação social, através do site 

da revisão. A plataforma conta também com a publicação dos conteúdos produzidos ao 

longo das etapas do processo de revisão, tanto no formato de documentos quanto no de 

cartilhas didáticas. Ao fim, a equipe abriu o espaço para diálogos e contribuições dos 

presentes. Dentre as demandas apresentadas, houve a da necessidade de escuta do setor 

por parte da gestão municipal e a sugestão da criação de um planejamento estratégico 

para o Distrito Industrial. Além disso, a organização do setor emitiu um documento com 

propostas, elaborado por representantes da federação, entregue ao final da reunião. 

No que tange ao projeto solicitado para o Distrito Industrial, destacam-se as demandas por 

melhorias na pavimentação, nos acessos, na infraestrutura urbana do local, iluminação 

pública e reforço da segurança. Quanto às solicitações em relação a tributos e taxas, 

citadas por alguns dos participantes, foi informado que poderia haver um alinhamento com 

a Secretaria de Finanças, incorporando diretrizes ao Plano de Desenvolvimento 

Socioeconômico, ressaltando, no entanto, que essas discussões não são específicas do 

Plano Diretor. Ademais, foram feitas sugestões quanto aos parâmetros urbanísticos e 

assuntos pertinentes ao Código de Obras e Lei de Uso e Ocupação do Solo, legislações a 

serem revisadas na etapa posterior. 
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           Figura 380 – Lista de presença: Reunião Setorial 1 

 

Figuras 381, 382, 383 e 384 – Realização da Reunião Setorial 1 
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7.2. Reunião Setorial com o Setor Acadêmico 

ÓRGÃO/SETOR: Universidades PARTICIPANTES: 41 

DATA: 29/10/2021 HORA: 14h 

LOCAL: Realizada Virtualmente 

EQUIPE: Equipe Técnica Municipal e Técnicos da Empresa Consultora 

DESENVOLVIMENTO DA REUNIÃO: 

A reunião setorial com o Setor Acadêmico se deu de forma remota, com apoio de 

plataforma on-line, tendo o seu formato e horário adotados em consonância com as 

respostas obtidas com o formulário prévio. Decorrida no dia 29/10/2021, a reunião 

objetivava a apresentação e discussão das propostas da versão preliminar do Plano de 

Ação, contando, para tal, com exposição realizada por técnicos da equipe municipal e da 

empresa consultora. Estiveram presentes mais de 40 participantes, entre corpo docente e 

discente de pelo menos três instituições de ensino superior distintas. 

A partir da exibição de vídeo com a apresentação dos principais marcos do município de 

Sobral, a pergunta norteadora da revisão do Plano Diretor (“Qual a cidade que queremos?”) 

foi introduzida aos presentes, como forma de situá-los no âmbito das discussões das 

proposições feitas. Com a exibição de um segundo vídeo, foi possível apresentar um 

resumo das atividades participativas realizadas nas etapas anteriores, explicando-se, em 

seguida, o conceito do Plano de ação, a importância de se revisar o Plano Diretor e a 

importância da participação social na totalidade do processo. 
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Figura 385 – Apresentação do Plano de Ação 

 

Figura 386 – Apresentação das Propostas do Plano de Ação 

 

Figura 387 – Card de divulgação da reunião publicado no perfil da SEUMA 
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Figura 388 – Lista de Presença: Reunião Setorial 2 
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7.3. Reunião Setorial com o Setor de Comércio e Serviços 

ÓRGÃO/SETOR: CDL PARTICIPANTES: 29 

DATA: 24/11/2021 HORA: 17h 

LOCAL: Auditório CDL 

EQUIPE: Equipe Técnica Municipal e Técnicos da Empresa Consultora 

 

DESENVOLVIMENTO DA REUNIÃO: 

A reunião o setor de Comércio e Serviços, realizada no Auditório da Câmara dos Dirigentes 

Lojistas (CDL) em 24/11/2021, se propunha ao alinhamento entre o setor em questão e a 

gestão pública municipal, a partir da apresentação das propostas do Plano de Ação. O 

evento contou com a presença de cerca de 30 participantes, entre representantes do setor 

comercial, do corpo técnico municipal e da empresa consultora. 

A partir de uma apresentação institucional a respeito da importância de revisar o Plano 

Diretor e debater suas propostas, os presentes foram convidados a participar, ao fim da 

exposição, com suas demandas e contribuições. A importância da participação foi 

enfatizada, já que esta é fundamental para a validação e pactuação das propostas. Logo 

após este momento inicial, foi realizada uma introdução a respeito da influência das 

determinações do Plano Diretor nas decisões tomadas e implementadas no Licenciamento 

Municipal, destacando os trâmites necessários para o licenciamento que envolvem leis e 

diretrizes constituídas no Plano Diretor.  

Seguindo com a explanação, foram apresentadas as etapas do processo de revisão, os 

valores e princípios nos quais se pautam as proposições feitas, e a visão de futuro para o 

Município. Ao apresentar os aspectos abordados nas diretrizes setoriais, foram ressaltadas 

as suas interrelações, que se dão apesar das suas especificidades. A exposição continuou 

com a explanação das propostas para Planos Prioritários e Projetos Estruturantes, com 

destaque para a influência exercida pelo setor de serviços no Plano de Desenvolvimento 

Econômico e para as contribuições incorporadas aos projetos estruturantes, a partir do 

processo participativo. 

Com relação aos instrumentos urbanísticos aplicáveis ao território municipal, destacou-se 

a Operação Urbana Consorciada prevista para a reutilização da área remanescente do 

atual aeroporto de Sobral, que será desativado após a inauguração do aeroporto regional, 
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no distrito de Patriarca. O momento de exposição findou com o convite à participação dos 

presentes, especialmente em relação à monitoração do processo. 

Com a abertura do espaço para diálogos, foi mencionada a ausência de especificações 

para a aplicação do instrumento PEUC (Parcelamento, Edificação e Utilização 

Compulsórios), já que no documento do Plano de Ação não constam as determinações de 

como deve se proceder sua efetivação. Informou-se, no entanto, que o Plano de Ação é a 

etapa que antecede a escrita das minutas de Lei, não comportando o detalhamento e 

desenvolvimento de todos os dispositivos legais. Outras propostas também foram 

comentadas, como a proposta de nova divisão e simplificação da nomenclatura dos 

bairros, vista como positiva para a entrega de mercadorias no geral. 

Quanto às problemáticas experienciadas no setor, os participantes apontaram o 

esvaziamento e fechamento de alguns comércios na área central, além da falta de 

estacionamentos no entorno para atender aos consumidores, que, segundo eles, tem 

influência na desestabilização dos comércios. A equipe técnica, por sua vez, buscou 

demonstrar que o Centro vem passando por uma série de melhorias urbanas nos últimos 

anos, em busca de torná-lo um local com uma mobilidade mais ativa para pedestres, 

salientando que um dos objetivos do encontro era o de recolher informações e sugestões 

para o setor – especialmente no que diz respeito ao comércio do Centro. 

Entre as demandas apresentadas, estão: a melhoria dos acessos à área comercial do 

Centro, de acordo com as normas de desenho universal, além de pensar a alocação de 

estacionamentos para oferecer suporte aos consumidores; o aumento da atratividade do 

Centro para viabilizar uma maior circulação de pessoas; implantação de banheiros 

públicos; e a isenção de IPTU para os imóveis da área tombada.  
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Figura 389 – Card de divulgação da reunião publicado no perfil da SEUMA 

 

 
 

Figura 390 – Lista de presença: Reunião Setorial 3 
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Figura 391 – Lista de presença: Reunião Setorial 3 

 
 

Figuras 392, 393 e 394 – Realização da Reunião Setorial 3 
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Figura 395 – Realização da Reunião Setorial 3 
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7.4. Reunião Setorial com Conselhos Municipais 

ÓRGÃO/SETOR: Conselhos Municipais PARTICIPANTES: 15 

DATA: 24/11/2021 HORA: 14h 

LOCAL: Realizada virtualmente 

EQUIPE: Equipe Técnica Municipal 

 

DESENVOLVIMENTO DA REUNIÃO 

Com vistas ao alinhamento entre as entidades representativas da gestão pública 

participativa, a Reunião Setorial com Conselhos Municipais foi realizada em meio virtual, 

dispondo de apresentação expositiva das diretrizes e propostas do Plano de Ação e a 

abertura de espaço para discussão acerca das proposições. Decorrida no dia 24/11/2021, 

a reunião contou com a presença de representantes do Conselho Municipal dos Direitos 

da Criança e do Adolescente, Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência 

de Sobral, Conselho Municipal de Assistência Social, Conselho Municipal dos Direitos da 

Pessoa Idosa e Conselho Municipal do Plano Diretor, além  de representantes das 

secretarias de Infraestrutura (SEINFRA), do Planejamento e Gestão (SEPLAG), de Direitos 

Humanos, Habitação e Assistência Social (SEDHAS) e do Urbanismo e Meio Ambiente 

(SEUMA). 

A reunião foi iniciada com a explanação dos aspectos abordados na elaboração do Plano 

de Ação, ao apontar a construção da estrutura das tabelas de Objetivos, Diretrizes, Ações 

Estratégicas e Instrumentos. Em seguida, falou-se a respeito dos Planos Prioritários e 

Projetos Estruturantes, com a explicação acerca de cada um deles, a partir de suas 

justificativas e objetivos. Além disso, também foram apresentados os projetos estruturantes 

oriundos de sugestões feitas na presente fase da revisão, como o Distrito Industrial e o 

Parque do Mucambinho – integrante do Sistema de Infraestrutura Verde e Azul.  

Relativo às diretrizes para a aplicação dos Instrumentos Urbanísticos, explanou-se, 

primeiramente, acerca do Macrozoneamento e suas respectivas macrozonas (a 

Macrozona de Conservação Ambiental, a Macrozona Rural e a Macrozona Urbana), seus 

critérios de delimitação e da subdivisão em zonas proposta. Em seguida, foi apresentada 

a proposta de Nova Divisão de Bairros para a sede municipal e o seu zoneamento urbano, 

que não sofreu grandes alterações desde a sua última revisão com a Lei Complementar 

Nº 60 de 2018. Como principais alterações, tem-se a proposta de nova caracterização das 
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Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS), com destaque para a criação das ZEIS de 

Vazio e seu papel frente o cumprimento da função social da propriedade. Sobre os demais 

instrumentos propostos, a saber, Outorga Onerosa do Direito e Construir (OODC), 

Parcelamento Uso e Edificação Compulsórios (PEUC), IPTU progressivo no tempo e 

Operação Urbana Consorciada (OUC), houve uma breve explicação acerca de cada um, 

seus objetivos e forma de aplicação, demonstrando as diretrizes para a sua espacialização 

em Sobral. 

Com a explanação acerca das atividades já desenvolvidas no processo de revisão do 

Plano Diretor, contextualizando as etapas e o atual processo participativo, cujo objetivo é 

angariar novas contribuições e a validação das propostas. O Plano de Ação apresentada 

servirá como subsídio para a construção das Minutas de Lei, a serem encaminhadas para 

aprovação na Câmara Municipal, a partir de Audiências Públicas.  

Ao findar a apresentação, houve a abertura de espaço para debate, mas não houveram 

inscrições, encerrando-se assim a reunião.
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Figura 396 – Card de divulgação publicado nas redes sociais da SEUMA - Reunião Setorial 4 

 

 
 

Figura 397 – Apresentação do Plano de ação 

 

 

Figura 398 – Lista de Presença: Reunião Setorial 4 
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8  AUDIENCIA PUBLICA II 

 

ÓRGÃO/SETOR: Conselhos Municipais PARTICIPANTES: 140 

DATA: 17/03/2022 HORA: 15h 

LOCAL: Auditório do SESI SOBRAL –Rua Dr Jose Arimathea Monte e Silva, 1003-
Junco. 

EQUIPE: Equipe Técnica Municipal e Empresa Contratada 

  

A Audiência Pública II representou um importante marco na trajetória de elaboração da 

Revisão do Plano Diretor de Sobral pois significou o fechamento do processo participativo 

das contribuições presenciais até a Etapa 03, Plano de Ação: Diretrizes e Propostas. 

O papel de Audiência pública é convocar os mais diversos grupos do município para um 

chamamento de apresentação do material produzido pelo Plano Diretor e destinar espaço 

para escuta, ou seja, receber contribuições, criticas, complementações sobre o conteúdo 

apresentado. A apresentação foi montada de forma didática, o produto Plano de Ação foi 

disponibilizado no site oficial do plano em 07/03/22, para que interessados pudessem ter 

acesso ao material com antecedência e construir suas opiniões acerca do tema. 

 

CREDENCIAMENTO E ABERTURA  

O credenciamento foi realizado com a inscrição das pessoas, registrando também 

informações para incremento do banco de dados de participação social, e identificação dos 

participantes através de crachás. Foram distribuídas pastas com material didático impresso 

do conteúdo que seria apresentado e formulário de pesquisa de contribuições e satisfação. 

As pessoas foram convidadas a conhecer os 11(onze) projetos estruturantes que ficaram 

expostos os painéis impressos na entrada do auditório, que continham mapa detalhado, 

informações sobre o que é, onde se localizava, e diretrizes para cada um dos projetos 

estruturantes. 
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A Audiência foi iniciada com abertura formal, onde o cerimonial da prefeitura saudou os 

presentes, introduziu os objetivos deste encontro e conduziu a formação de mesa para 

início do evento, que teve ampla participação de diversos segmentos da sociedade, 

servidores municipais, vereadores, professores, empresários, estudantes e moradores de 

diversos bairros. 

A vice-prefeita, Cristiane Coelho, fez a abertura e introduziu a equipe que faria as 

explanações. Em seguida a Secretaria de Urbanismo, Habitação e Meio Ambiente, Marilia 

Lima, apresentou de forma detalhada uma retrospectiva de todas as etapas do plano até 

o momento atual, a partir do Plano de Trabalho, diagnostico, até alcançar a consolidação 

do Plano de Ação. 

 A audiência foi o primeiro evento público oficial com grande número de pessoas após o 

período de restrições provocados pela pandemia do COVID-19, e mesmo com os 

protocolos mais flexíveis, foi realizado em um auditório grande, de instalações modernas, 

acessível por rampas, elevadores, contando com dois telões para possibilitar a boa 

visualização para todos os presentes. A audiência foi gravada, e as gravações foram 

disponibilizadas no site oficial do plano. 

 

DESENVOLVIMENTO DA AUDIENCIA 

A apresentação da secretaria demonstrou que o plano teve dois formatos de processos 

participativos: presenciais e on line. Os eventos presenciais aconteceram antes da 

Pandemia, quando foram realizadas16 oficinas de planejamento participativo nos distritos, 

11 oficinas na sede, 01 audiências pública de diagnóstico e 5 audiências territoriais.  

No período da pandemia, a restrição de aglomerações direcionou o processo participativo 

para eventos on line, quando foram realizadas oito capacitações no formato aulas nas 

temáticas de Zoneamento Ambiental, Infraestrutura Verde, ZEIS, e Instrumentos 

urbanísticos divididos em quatro módulos. Houve ainda um período de transição da 

pandemia e variantes desconhecidas, quando foram permitidos apenas encontros com 

menor quantidade de pessoas, e assim foi realizado um Webinar para o relançamento do 

plano que havia diminuído seus encontros presenciais. 
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 Esta comunicação da Retomada do Plano, serviu para divulgar a reunião de alinhamento 

institucional, as reuniões setoriais com segmentos específicos da sociedade, como o setor 

comercial, setor produtivo urbano, rural, que trouxeram para reuniões pessoas de 

entidades como CDL e Fiec, construtores, universidades, conselhos de habitação, Meio 

Ambiente, secretarias municipais como a SEFIN, entre outras. 

Enfim, foram demonstrados fotos, textos e registros dos eventos já realizados, 

compreendendo 33(trinta e três) encontros presenciais e 14(quatorze) encontros virtuais, 

3 (três) Relatórios finais elaborados referentes as etapas concluídas, incluindo o Relatório 

de Processo Participativo consolidado. Foram ainda produzidas 6 cartilhas digitais e 06 

aulas temáticas sobre o Plano Diretor. Toda essa produção está disponibilizada no Site do 

Plano. 

Em seguida, a equipe técnica Municipal e empresa contratada prosseguiram com as 

explanações destacando aspectos essenciais do Plano de Ação. 

Foi ressaltado que o Plano de Ação era o documento do Plano Diretor que tinha como 

função implementar, de forma mais concreta e visível no espaço da cidade, os Conceitos, 

Ações, Planos e Projetos Estruturantes que abrangiam as principais temáticas para o 

crescimento da cidade:  Desenvolvimento Regional, Meio Ambiente e Infraestrutura, 

Mobilidade e Sistema Viário, Patrimônio, urbanismo e gestão. 

O Plano de Ação sendo uma etapa anterior à escrita das Leis, e cujas Ações e Projetos 

fariam parte do orçamento da gestão municipal, deveriam estar previstos no planejamento 

de execução de obras da prefeitura para os próximos 10 anos abrangendo todo Município 

de Sobral. 

A audiência contou com recursos audiovisuais para a apresentação dos aspectos 

abordados na elaboração do Plano de Ação, ao apontar a construção da estrutura das 

tabelas de Objetivos, Diretrizes, Ações Estratégicas e Instrumentos. Em seguida, foi 

abordado em maior nível de detalhamento os Planos Prioritários, Projetos Estruturantes, 

Zoneamento e Instrumentos urbanísticos. 
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Sobre os planos prioritários, a arquiteta e urbanista Alana elencou as principais politicas 

especificas a serem implementadas no futuro, contextualizando a necessidade de 

execução dos planos prioritários apresentados, como a temática da habitação, com a 

Revisão do Plano de Habitação e Interesse social, datado de 2012, ou seja, com 

informações bastante desatualizadas, o Código Ambiental, que inexiste no município, e 

ainda, os Planos, Plano Municipal de Turismo e salvaguarda do patrimônio, e Plano de 

Desenvolvimento Socioeconômico. Estes planos tiveram prioridade nível 1 e 2, para 

execução de curto e médio prazo. 

 

O arquiteto e urbanista Herbert Rocha iniciou sua fala com a definição do que é um Projeto 

estruturante. Ressaltou o caráter destes projetos como aqueles que são capazes de 

transformar o meio físico na cidade, acontecer em um lugar especifico mas gerar um 

impacto abrangente sobre a região a qual ele for implantado. Constatou-se que havia uma 

relação equilibrada de 05 (cinco) projetos nos distritos e 06 (seis) na sede, e que todos 

tinham a função de Requalificação de uma problemática que afetava grande parte da 

população do município. Concluindo, não se tratava de questões pontuais de desenho 

urbano, mas que estes projetos trariam soluções que revitalizariam espaços, e regataria a 

qualidade do ambiente natural e construído por muitas gerações de sobralenses.  

 

Sobre o zoneamento da sede e dos distritos a novo zoneamento trouxe maior 

detalhamento de zonas especificas para os distritos, redefiniu-se os perímetros urbanos, e 

foi aprofundado os critérios para caracterização das zonas. Sobre a áreas ambientais, tanto 

na sede como nos distritos, houve maior identificação dos ativos ambientais e avaliações 

cruzadas segundo a cartografia trabalhada, identificando com detalhes os recursos 

hídricos, solos, relevos, vegetação para a adequada criação de sistemas de preservação 

e proteção. Sobre os Instrumentos, as arquitetas Claudia e Lívia expuseram de forma 

didática como e onde seriam aplicados e que estes representavam uma forma de 

direcionamento para a aplicação das leis no território da cidade.  

 

No evento foram coletadas as contribuições acerca dos planos e projetos estruturantes, 

respondidas as dúvidas e esclarecimentos, e explanada toda a trajetória do processo de 

elaboração do plano deste a contratação, metodologia e desenvolvimento das etapas até 

esta audiência conforme programação abaixo: 
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Programação  

15h00 - Credenciamento e Exposição de Painéis dos Projetos Estruturantes mapeados no Municipio 

no Hall de entrada do auditório 

15h15  - Abertura pela Equipe Técnica Municipal Vice Prefeita Cristiane Coelho 

15h20 - Introdução + Plano de Ação: Objetivos, Diretrizes e Ações 

 Marília Gouveia – Secretária do Urbanismo, Habitação e Meio Ambiente 

 Mariana Furlani – Sócia da GreenBrazil 

15h35 – Planos Prioritários + Projetos Estruturantes + Zoneamento 

 Alana Figueirêdo – Coordenadora de Planejamento Urbano 

 Herbert Rocha – Consultor GreenBrazil  

15h55 – Instrumentos Urbanísticos   

Lívia Costa – Gerente de Diretrizes Urbanísticas  

Cláudia Souza – Consultora da GreenBrazil  

16h10 – Perguntas e Respostas   

Mediador auxilia na Interação entre o público e os apresentadores responderam as questões em 

grupo de 3 perguntas. 

17h10 – Encerramento 

17h30 –CoffeBreak 

Distribuição de Mudas de Arvores Nativas pela AMA (Agencia De Meio Ambiente) 
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 Figura 399: Credenciamento no amplo  Hall de entrada do auditório da Fiec. 

 

 

 

 

 
Figura 400: Coleta de dados e preenchimento de crachás 
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Figura 401: Exposição dos painéis dos projetos estruturantes 

 

 

Figura 402: Explicação dos painéis dos projetos estruturantes 
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 Figura 403: Cerimonial e Formação de mesa 

 

 

Figura 404: Abertura e apresentações das equipes. 
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Figura 405: Retrospectiva do plano até o momento atual 

 

 

Figura 406: Detalhe dos dois telões do auditório promovendo boa visualização e som de qualidade 

para a plateia. 

Figura 407, 408, 409, 410: Exposição dos Assuntos do Plano Ação em equipes de duplas, trazendo 

dinamismo a apresentação. 
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Após a apresentação expositiva, foi formatada uma nova disposição dos participantes do 

evento, onde três representantes da Equipe Municipal e três representantes da Consultora 

contratada ficaram posicionados de frente para o público para que fossem direcionadas as 

perguntas e questionamentos. Esta aproximação mais direta com a plateia proporcionou 

também o conhecimento por parte da população das pessoas envolvidas com a elaboração 

do plano.  

 

Figura 411: Momento das Perguntas e respostas. 

Ao longo do debate  foram elencadas as pautas de conteúdo por temáticas conforme o que 

foi apresentado nos slides, para que os presentes direcionassem suas perguntas aos 

palestrantes. 

• Plano de Ação, Política Urbana e Visão de Futuro; 

 • Objetivo, diretrizes e ações; 

 • Planos Prioritários e Projetos Estruturantes; 

 • Zoneamento Sede e Distritos; 

 • Instrumentos Urbanísticos. 

 

Segue abaixo alguns registros do debate, onde vários segmentos da sociedade expuseram 

seus questionamentos. Figuras 411, 412, 413, 414: Momento do Debate. 
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SINTESE DAS QUESTÕES DISCUTIDAS 

 

Parâmetros e indicadores 

Representante do setor produtivo solicitou que o oficio de resumo das propostas deste 

setor fosse considerado. Os palestrantes responderam que em outro momento, cujo 

objetivo seria o detalhamento dos parâmetros a questão seria analisada e respondida para 

o grupo solicitante. 

 

Representante da universidade Luciano Feijão solicitou que fosse apresentado de forma 

mais detalhadas os parâmetros e indicadores das zonas, e foi devidamente aceita a 

questão para ser discutida em outro momento pela relevância do tema. 

 

Zoneamento 

Representante da COGERH, solicitou que fosse explicado os critérios para a delimitação 

das zonas e se a drenagem foi considerada. Foi respondido que os critérios foram as 

características ambientais, solo, uso e densidade habitacional de cada território, e os 

limites utilizados na priorização foram exatamente os recursos naturais. 

Foi sugerido por outro participante: 

 Distribuir mais as construções na cidade. 

 Revisão das áreas ambientais, de recuperação e degradação ambiental. 

 Criar bacias de estocagem para a quadra invernosa. 

 A criação de APP em áreas consolidadas,  

 Avaliar o aterramento de sistema de lagoas, deslocamento de drenagens naturais. 
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 Atentar para a produção de ilhas de calor com o aumento das construções verticais. 

 Seria muito bom a elaboração de código ambiental. 

 

Áreas de expansão 

Moradora da sede de sobral perguntou sobre como o zoneamento considerava as 

questões de terras ainda não ocupadas, zonas ambientas e submetidas a 

inventários. Foi respondida que o plano trata da implementação em um tempo de 

10 anos e que as zonas de ocupação prioritária e zonas de pouco adensamento 

teriam parâmetros e indicadores diferenciados. 

 

Equipamentos de Lazer 

Morador solicitou que nos futuros projetos sejam contemplados esportes além do 

futebol e da construção de areninhas e que sejam incluídas outras modalidades 

esportivas mais diversificada. 

 

Verticalização 

Professora da Luciano Feijão levantou a questão da verticalização excessiva na 

sede de sobral sem a preocupação com a preservação da paisagem da Serra da 

Meruoca, e se esse seria o modelo adequado para o porte da cidade Sobral. 

 

Área do Aeroporto Antigo/operação urbana consorciada. 

Professora da Luciano Feijão levantou a questão se existe um projeto para a área 

do Aeroporto atual que será desativado. 

Outro Participante escreveu: questiono a operação urbana consorciada, no local do 

aeroporto. Ali é uma área que  ainda pode haver ligação da lagoa da fazenda e do 

rio Acaraú, inclusive já e uma área de alagamento. O ideal é a criação de um parque 

urbano sem previsão de verticalização. O riacho não deve ser canalizado. 
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Distrito Industrial 

Representante do Café Serra Grande perguntou: se haverá projeto estruturante 

para o distrito industrial que contemple infraestrutura viária, energia e saneamento. 

Se existe alguma ação para atração de indústrias, inclusive em relação a economia 

circular. 

 

Acessibilidade 

Foi perguntado: Como será a interligação do Porto seco e a malha viária da cidade? 

 

Áreas verdes  

Foi sugerido que: houvesse planos para valorização e ampliação do verde, 

trazendo conforto e áreas mais arborizadas. Quanto ao desenvolvimento urbano 

deve ser justo e equilibrado em vários pontos da cidade, devendo haver obras mais 

distribuídas  agregando diversos bairros de Sobral. 

Vereador Chico Jóia sugeriu arborização com plantas frutíferas 

 

Planos prioritários 

Foram sugeridos os seguintes comentários: 

Os planos de Habitação e Interesse Social são extremamente importantes para o 

desenvolvimento urbano e populacional. 

O turismo precisa ser fortalecido em Sobral, principalmente quando está ligado ao 

patrimônio cultural, pois através dele há o interesse em visitar a cidade. 

Os planos de desenvolvimento socioeconômico, Arborização urbana dos distritos , 

e percursos da infância são ótimos e extremamente essenciais para melhorar a 

vida dos moradores, se for feito de forma consciente e sustentável. 

Outro participante, estudante de arquitetura e urbanismo, sugeriu fortalecer a 

arborização, a distribuição de renda. E ainda que houvesses percursos integrados 

dos pontos turísticos na sede e distritos para fortalecer o turismo e atrair mais 

turistas. 
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Perímetro urbano 

Sugestão de um representante da SEINFRA do Governo do Estado, que o 

perímetro urbano deveria ir até os lotes lindeiros da av. perimetral construída pelo 

Governo do Estado para direcionar o transporte de carga, acesso ao Central de 

Resíduos sólidos e industrias. 
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Figura 415 – Convite Audiência Pública II 
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Figura 416 – Formulário Modelo de Contribuições 

Figura 417 – Lista de Presença: Audiência Pública 02 
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ANEXO 01: Respostas ao Formulário de Contribuição – 

Reunião Institucional 
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FORMULÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO – REUNIÃO INSTITUCIONAL 

Em qual Setor da Prefeitura Municipal você trabalha? 

SECULT 

Qual o seu cargo? 

Coordenadora 

Quais ações/atribuições da sua secretaria que você entende como algo que contribua com o 
desenvolvimento urbano? 

Eventos culturais; Ocupação das praças com atividades e apresentações artísticas; Projeto de 
Mapeamento Cultural; Fomento de feiras com produtos da Economia Criativa; Projeto Percursos 
Culturais; Projeto Rotas Turísticas; Projeto Cine Itinerante. 

Como é essa contribuição? 

- 

Como você acha que o Plano Diretor se relaciona a essas ações/atribuições? 

Penso que organiza a cidade e oferta aos moradores dos territórios espaços de lazer, educação, 
esporte, comércio, saúde e bem-estar. 

Como o Plano Diretor pode contribuir com a execução delas? 

- 
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FORMULÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO – REUNIÃO INSTITUCIONAL 

Em qual Setor da Prefeitura Municipal você trabalha? 

SESEC 

Qual o seu cargo? 

Coordenador 

Quais ações/atribuições da sua secretaria que você entende como algo que contribua com o 
desenvolvimento urbano? 

Fiscalizações 

Como é essa contribuição? 

Fiscalização em áreas de risco 

Como você acha que o Plano Diretor se relaciona a essas ações/atribuições? 

Delimitação de áreas 

Como o Plano Diretor pode contribuir com a execução delas? 

- 
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FORMULÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO – REUNIÃO INSTITUCIONAL 

Em qual Setor da Prefeitura Municipal você trabalha? 

SAAE 

Qual o seu cargo? 

Gerente de Planejamento e Controle de Obras 

Quais ações/atribuições da sua secretaria que você entende como algo que contribua com o 
desenvolvimento urbano? 

Manter a qualidade e eficácia dos serviços de abastecimento de água e esgoto da população 

Como é essa contribuição? 

Através da ampliação de ambas as redes, sempre observando a viabilidade para a 
funcionalidade do produto final e buscando medidas e tecnologias mais modernas com o intuito 
de alavancar os serviços de água e esgoto da sede e dos distritos. 

Como você acha que o Plano Diretor se relaciona a essas ações/atribuições? 

Na parte de se comportar como um norteador de um marco regulatório de proteção ao meio 
ambiente e a urbanização. 

Como o Plano Diretor pode contribuir com a execução delas? 

Contribuindo para o cadastramento e aberturas de vias oficiais, por onde irão ser assentadas as 
redes de água e esgoto e fiscalizando com afinco as ligações e/ou lançamentos clandestinos de 
esgoto, os quais prejudicam o meio ambiente e deixam a cidade em péssimas condições. 
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FORMULÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO – REUNIÃO INSTITUCIONAL 

Em qual Setor da Prefeitura Municipal você trabalha? 

SETRAN 

Qual o seu cargo? 

Gerente de Engenharia 

Quais ações/atribuições da sua secretaria que você entende como algo que contribua com o 
desenvolvimento urbano? 

Projeto de sinalização Viária; Requalificação Viária; Inversão de Vias; Requalificação de passeios 
e canteiros; Simulações de tráfego; Programão semafórica 

Como é essa contribuição? 

Melhores sinalizações de trânsito para a cidade, readequações viárias com proibições, criação e 
requalificação de estacionamentos, estudos de impacto no tráfego com a geração de viagens 
elaborada por polos geradores, classificação hierárquica e nível de serviço das vias. Todos esses 
estudos trazem melhorias significativas para o tráfego da cidade e, consequentemente, um bem 
comum para a população de Sobral. 

Como você acha que o Plano Diretor se relaciona a essas ações/atribuições? 

Através da LUOS correlacionada a: classificação hierárquica das vias, Hierarquização dos tipos de 
comércios e indústrias, geometria e dimensionamentos dos passeios e das vias, criação de zonas 
30, motivação ao uso dos transportes ativos, investimentos no transporte público de qualidade. 

Como o Plano Diretor pode contribuir com a execução delas? 

Com a criação e elaboração de leis e planos que visem a implantação de ações e atribuições ao 
município de Sobral. 
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FORMULÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO – REUNIÃO INSTITUCIONAL 

Em qual Setor da Prefeitura Municipal você trabalha? 

PGM 

Qual o seu cargo? 

Procurador Assistente 

Quais ações/atribuições da sua secretaria que você entende como algo que contribua com o 
desenvolvimento urbano? 

PGM atua diretamente na judicialização dos processos e na elaboração das minutas de lei 
necessárias para legalizar os procedimentos 

Como é essa contribuição? 

A PGM identifica e judicializa os processos de construções, irregularidades, desapropria áreas 
que podem ser melhor utilizadas pelo ente público em benefício da população, entre outras 
atividades. 

Como você acha que o Plano Diretor se relaciona a essas ações/atribuições? 

Plano Diretor irá direcionar a elaboração de toda legislação voltada ao Planejamento Urbano. 

Como o Plano Diretor pode contribuir com a execução delas? 

Dando as diretrizes para legislação urbana. 
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FORMULÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO – REUNIÃO INSTITUCIONAL 

Em qual Setor da Prefeitura Municipal você trabalha? 

SECJEL 

Qual o seu cargo? 

Assistente administrativo 

Quais ações/atribuições da sua secretaria que você entende como algo que contribua com o 
desenvolvimento urbano? 

Festival concreto; Bike de Sobral; Arte Urbanas; Danças Urbanas; Praça Viva; Atividades 
esportivas 

Como é essa contribuição? 

Estes projetos atuam com a execução de atividades que influenciam na forma como essa 
população se movimenta e utiliza a cidade 

Como você acha que o Plano Diretor se relaciona a essas ações/atribuições? 

Pensando em conjunto para que a cidade possa se tornar dinâmica e voltada para tornar-se um 
ambiente de vivência agradável e de fácil socialização entre a população, através da prática 
esportiva e da circulação e interação das pessoas. 

Como o Plano Diretor pode contribuir com a execução delas? 

- 
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FORMULÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO – REUNIÃO INSTITUCIONAL 

Em qual Setor da Prefeitura Municipal você trabalha? 

SEDHAS 

Qual o seu cargo? 

Gerente da célula de formação continuada 

Quais ações/atribuições da sua secretaria que você entende como algo que contribua com o 
desenvolvimento urbano? 

A SEDHAS desenvolve políticas para fortalecer a garantia de direitos dos cidadãos, tendo como 
pilares nesta gestão a primeira infância e a prevenção da violência. Apoia e valoriza ações 
voltadas à sustentabilidade saudável 

Como é essa contribuição? 

Desenvolve e incentiva ações para diminuir a desigualdade social, apoia o desenvolvimento de 
projetos de vida de superação, estimula a ocupação de espaços e fomenta a sustentabilidade 
social. 

Como você acha que o Plano Diretor se relaciona a essas ações/atribuições? 

No planejamento de uma cidade com visão de futuro, desenvolvida para reduzir as diferenças e 
favorecer a qualidade de vida de todas 

Como o Plano Diretor pode contribuir com a execução delas? 

Elaborando conjuntamente um plano visando praticidade, a partir de um diagnóstico das 
principais necessidades populacionais, em especial dos menos favorecidos e contribuindo com 
um modo de vida mais saudável 
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FORMULÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO – REUNIÃO INSTITUCIONAL 

Em qual Setor da Prefeitura Municipal você trabalha? 

SMS 

Qual o seu cargo? 

Coordenador de Políticas, Planejamento e Avaliação em saúde 

Quais ações/atribuições da sua secretaria que você entende como algo que contribua com o 
desenvolvimento urbano? 

Assistência à saúde, recepção de alunos no sistema de saúde, desenvolvimento de pesquisas 

Como é essa contribuição? 

A partir dos serviços de saúde, inserção de estudantes no sistema e de universidades 

Como você acha que o Plano Diretor se relaciona a essas ações/atribuições? 

Na macrogestão desses processos e facilitando políticas públicas 

Como o Plano Diretor pode contribuir com a execução delas? 

Construindo políticas de saúde que permitam o desenvolvimento social em saúde; estudos de 
tecnologias em saúde e avaliação em saúde 
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FORMULÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO – REUNIÃO INSTITUCIONAL 

Em qual Setor da Prefeitura Municipal você trabalha? 

SESEP 

Qual o seu cargo? 

Articuladora da Coordenadoria Jurídica 

Quais ações/atribuições da sua secretaria que você entende como algo que contribua com o 
desenvolvimento urbano? 

Limpeza Pública e Coleta de Resíduos 

Como é essa contribuição? 

Operações de limpeza diariamente. Coleta de resíduos junto à população. 

Como você acha que o Plano Diretor se relaciona a essas ações/atribuições? 

O Plano Diretor, no que concerne aos resíduos sólidos, visa dotar a cidade de um instrumento 
de planejamento das ações relacionadas com a limpeza urbana em curto, médio e longo prazos 

Como o Plano Diretor pode contribuir com a execução delas? 

Estipulando ações que podem ser implementadas no Município, como, por exemplo, 
implantando a coleta seletiva com a participação de cooperativas ou outras formas de 
associação de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis formadas por pessoas físicas de 
baixa renda. 
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FORMULÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO – REUNIÃO INSTITUCIONAL 

Em qual Setor da Prefeitura Municipal você trabalha? 

SETRAN 

Qual o seu cargo? 

Coordenador Jurídico 

Quais ações/atribuições da sua secretaria que você entende como algo que contribua com o 
desenvolvimento urbano? 

A SETRAN tem como principal atribuição estabelecer e executar as políticas de mobilidade 
urbana, trânsito e transporte público do Município. 

Como é essa contribuição? 

- 

Como você acha que o Plano Diretor se relaciona a essas ações/atribuições? 

Tendo em vista o desenvolvimento econômico e social do Município de Sobral ao longo dos 
anos, bem como o seu desenvolvimento populacional, é inquestionável a necessidade de um 
maior desenvolvimento nas políticas públicas de mobilidade, de modo a garantir a acessibilidade 
e a locomoção dos munícipes. O investimento em melhorias no transporte público, seja 
adequando as vias para melhorar os fluxos, sejam ampliando redes cicloviárias ou incentivando 
o uso de transportes alternativos, poderá trazer diversos benefícios à população, desde o lazer 
até uma maior oportunidade de emprego. O acesso a um transporte público escolar de 
qualidade, por exemplo, está diretamente relacionado ao desenvolvimento social e educacional 
do Município, que tem a educação como referência nacional. 

Como o Plano Diretor pode contribuir com a execução delas? 

- 
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FORMULÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO – REUNIÃO INSTITUCIONAL 

Em qual Setor da Prefeitura Municipal você trabalha? 

SMS 

Qual o seu cargo? 

Gerente da célula de Planejamento e Projetos 

Quais ações/atribuições da sua secretaria que você entende como algo que contribua com o 
desenvolvimento urbano? 

Unidades de Saúde nos bairros com ações de Promoção de Saúde que promovam qualidade de 
vida dos cidadãos sobralenses. 

Como é essa contribuição? 

Ter unidades de saúde nos bairros facilita a comunicação com os cidadãos sobralenses, seja para 
questões de serviços de saúde como de saneamento, urbanização e mobilização social. 

Como você acha que o Plano Diretor se relaciona a essas ações/atribuições? 

No Plano Diretor estão contidas as normas para a urbanização da cidade 

Como o Plano Diretor pode contribuir com a execução delas? 

Direcionando espaços e limites para a construção de unidades 
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FORMULÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO – REUNIÃO INSTITUCIONAL 

Em qual Setor da Prefeitura Municipal você trabalha? 

SEFIN 

Qual o seu cargo? 

Gerente (respondendo) cadastro imobiliário 

Quais ações/atribuições da sua secretaria que você entende como algo que contribua com o 
desenvolvimento urbano? 

Arrecadação de Tributos para melhorias e desenvolvimento urbano 

Como é essa contribuição? 

Através da Arrecadação de receitas municipais 

Como você acha que o Plano Diretor se relaciona a essas ações/atribuições? 

Utilização da tributação na política de desenvolvimento urbano 

Como o Plano Diretor pode contribuir com a execução delas? 

- 
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FORMULÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO – REUNIÃO INSTITUCIONAL 

Em qual Setor da Prefeitura Municipal você trabalha? 

SEFIN 

Qual o seu cargo? 

Agente Administrativo 

Quais ações/atribuições da sua secretaria que você entende como algo que contribua com o 
desenvolvimento urbano? 

Cadastramento, desmembramento/remembramento, atualização de áreas, atualização de 
natureza, georreferenciamento, etc. referente a imóveis circunscritos no Município. 

Como é essa contribuição? 

Monitorando as mudanças do mercado imobiliário no Município. 

Como você acha que o Plano Diretor se relaciona a essas ações/atribuições? 

Ele possui diversos assuntos que servem como diretrizes para os trabalhos. 

Como o Plano Diretor pode contribuir com a execução delas? 

Trazendo definições de conceitos, alinhamentos das secretarias, etc. 
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FORMULÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO – REUNIÃO INSTITUCIONAL 

Em qual Setor da Prefeitura Municipal você trabalha? 

PGM 

Qual o seu cargo? 

Procurador Assistente 

Quais ações/atribuições da sua secretaria que você entende como algo que contribua com o 
desenvolvimento urbano? 

A Procuradoria do Município é a responsável por, dentre outras funções, minutar leis e decretos 
municipais, sempre analisando a compatibilidade dos textos com nossa legislação constitucional 
e infraconstitucional, em âmbito federal, estadual ou municipal. Além disso, mais 
especificamente por intermédio da Célula de Urbanismo e Meio Ambiente, a PGM analisa o 
interesse público envolvido em questões patrimoniais, especialmente no que diz respeito às 
Ações de Usucapião. Também, em nome do interesse público, aciona o Judiciário para fins de 
Desapropriação e assim por diante. A Procuradoria exerce um papel fundamental no exercício 
dos deveres e atribuições da Administração Pública municipal. 

Como é essa contribuição? 

- 

Como você acha que o Plano Diretor se relaciona a essas ações/atribuições? 

O Plano Diretor dá diretrizes de planejamento de uma cidade, levando em consideração 
aspectos sociais, econômicos, urbanísticos, estratégicos, entre outros. Nesta seara, cabe à PGM 
encontrar viabilidade no campo jurídico para que se efetivem muitas das ações previstas no 
Plano Diretor da cidade, sempre seguindo o interesse público. 

Como o Plano Diretor pode contribuir com a execução delas? 

- 
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FORMULÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO – REUNIÃO INSTITUCIONAL 

Em qual Setor da Prefeitura Municipal você trabalha? 

AMA 

Qual o seu cargo? 

Gerente de Biodiversidade 

Quais ações/atribuições da sua secretaria que você entende como algo que contribua com o 
desenvolvimento urbano? 

Ações e projetos de arborização urbana, execução dos corredores verdes, manutenção e 
conservação dos espaços públicos de praças e parques urbanos, preservação das unidades de 
conservação e proteção da biodiversidade. Implantação de soluções baseadas na natureza, 
como os jardins filtrantes do Parque da Cidade e Pajeú. Mapeamentos para conservação das 
nascentes de água dentro do território de Sobral. Campanhas de educação ambiental em 
parceria com instituições de ensino e outras secretarias, como a separação dos resíduos sólidos, 
divulgação da flora e fauna da caatinga. Licenciamento ambiental e fiscalização de crimes 
ambientais. 

Como é essa contribuição? 

O planejamento integrado entre urbano e ambiental é fundamental para promover uma cidade 
que busque pela sustentabilidade. A arborização influencia tanto na questão do conforto 
térmico ao propiciar sombra, favorecendo um microclima agradável e minimizando os efeitos 
das ilhas de calor provocadas pelo adensamento urbano, como no sequestro de carbono, ou 
seja, o processo de remoção de gás carbônico da atmosfera, um dos principais contribuintes 
para o aquecimento global. Campanhas de educação ambiental, nesse sentido, também são 
importantes para conscientizar a população sobre a temática. Os espaços públicos são, por sua 
vez, palco central para a vida cotidiana e da democracia, a conservação e planejamento de tais 
locais é um aspecto importante para o bem-estar público, principalmente com a pandemia do 
COVID-19. A conscientização e projetos de conservação da biodiversidade tanto no ambiente 
natural, como nas unidades de conservação, como na área urbana é importante para a 
manutenção de ciclos biológicos, a implantação de soluções de infraestrutura baseadas na 
natureza trazem estratégias para uma relação humano-natureza sustentável e inovadora. O 
controle das atividades e empreendimentos por meio do licenciamento e fiscalização buscando 
minimizar os danos ao meio ambiente e, ao mesmo tempo, garantir a conscientização da 
população através de notificações e ações punitivas. 
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Como você acha que o Plano Diretor se relaciona a essas ações/atribuições? 

Como instrumento de planejamento da cidade, o Plano Diretor deve estabelecer estratégias 
para abranger as diversas esferas do urbano, ambiental e rural, e possui instrumentos que 
podem atuar tanto diretamente na política ambiental, como zoneamento ambiental, 
estabelecer quais restrições e compensações para atividades poluidoras, como transversal ao 
priorizar a provisão de habitação digna, e acesso a infraestruturas como saneamento ambiental 
e coleta e reciclagem de resíduos. 

Como o Plano Diretor pode contribuir com a execução delas? 

O Plano Diretor pode definir diretrizes e metas para direcionar as ações das políticas ambientais, 
definir zoneamentos e parâmetros de parcelamento, uso e ocupação do solo, e dessa forma, 
normatizar a ocupação e expansão urbana no que tange ao desenvolvimento sustentável e 
recuperação ambiental, tanto na sede como nos distritos cuja expansão urbana ameaça a 
qualidade dos corpos hídricos , destinar recursos para projetos de infraestrutura verde como 
prioritários na solução de problemas referentes a poluição hídrica e drenagem urbana. 
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FORMULÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO – REUNIÃO INSTITUCIONAL 

Em qual Setor da Prefeitura Municipal você trabalha? 

STDE 

Qual o seu cargo? 

Gerente 

Quais ações/atribuições da sua secretaria que você entende como algo que contribua com o 
desenvolvimento urbano? 

Oportunizar o desenvolvimento econômico com inovação e sustentabilidade 

Como é essa contribuição? 

Promovendo o desenvolvimento econômico do Município, através da ampliação de geração de 
emprego, renda, bem como elevar o nível de qualidade de vida da população. 

Como você acha que o Plano Diretor se relaciona a essas ações/atribuições? 

Identificando as prioridades dos principais eixos estratégicos de desenvolvimento do Município, 
facilitando a busca de parceiros para a construção de um município ainda melhor e mais 
competitivo. 

Como o Plano Diretor pode contribuir com a execução delas? 

Sendo parceiro com as orientações sobre ordenamento da expansão urbana do Município, vindo 
assim a incentivar o progresso econômico local e o bem estar social. 

 

 

 

 


