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RESUMO 

O presente artigo procura analisar se a participação popular esta sendo implantada no planejamento 

urbano da cidade de Aracruz, como se da este processo e os resultados para o planejamento urbano da 

cidade. Para tanto, realizou um estudo teórico sobre o assunto abordado e com base nas referências 

adotadas iniciou um estudo sobre o planejamento urbano de Aracruz, por meio da investigação da 

atuação do conselho do Plano Diretor Municipal (PDM) de Aracruz. De forma específica foi realizada 

uma análise das atas do conselho do plano diretor do município em questão. 
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1 – INTRODUÇÃO  

Com a promulgação da Constituição Federal em 1988, a sociedade brasileira recebeu um marco 

fundamental para as políticas urbanas sustentáveis, que tem como base a função socioambiental da 

propriedade urbana e credita ao Poder Público o exercício do urbanismo como função pública. 

Corroborando com esse marco, a Lei 10.527/2001, chamada de Estatuto da Cidade, em seu Art. 2º, II, 

resgata os princípios da dignidade humana e do interesse público, os interesses sociais e o bem estar dos 

habitantes, garantindo a participação democrática na gestão dos municípios. Dividir a responsabilidade 

de gerir a cidade com sua população é um dos principais mecanismos que a lei oferece ao gestor e 

certamente será menos árdua a tarefa de se construir uma cidade democrática, participativa, 

ambientalmente sustentável, economicamente viável, socialmente justa, com respeito à sua diversidade 

cultural e orgulhosa de seu destino. 

 

Dentro deste contexto a presente pesquisa parte da indagação sobre como o poder público de Aracruz 

tem colocado em prática a obrigatoriedade estabelecida na Lei Federal 10.257/2001 – Estatuto da Cidade 

referente à “gestão democrática da cidade” na implementação do principal instrumento de ordenamento 

territorial da cidade, o Plano Diretor Municipal. Para tanto, realizou um estudo teórico sobre o assunto 

abordado e com base nas referências adotadas iniciou um estudo sobre o planejamento urbano de 

Aracruz, por meio da investigação da atuação do conselho do Plano Diretor Municipal (PDM) de 

Aracruz. De forma específica foi realizada uma análise das atas do conselho do plano diretor do 

município em questão A estrutura do trabalho se dividiu em duas partes: Primeiro a busca por um 

conhecimento teórico ao assunto abordado e em segundo a busca por informações referentes à 

participação popular no desenvolvimento urbano de Aracruz. 

 

 

 

2 –REFERENCIAL TEÓRICO  

As experiências de planejamento urbano no Brasil passaram por vários períodos com visões e práticas 

diversificadas. Em uma breve retrospectiva das primeiras grandes intervenções da ação do Estado sobre a 

organização do espaço intra-urbano, até o momento de consolidação da figura do Plano Diretor como 
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principal instrumento de organização das cidades, algumas características marcam profundamente este 

histórico do planejamento urbano no Brasil. 

 

Villaça (2010) sistematizou em cinco correntes a história do planejamento urbano no Brasil. Que são: 

Urbanismo "sanitarista", Planejamento de novas cidades, Zoneamento, Planos de infraestrutura urbana e 

planejamento urbano Scrictu Sensu. Depois ordenou estás correntes em três períodos. O primeiro vai do 

século XIX ao ano de 1930, o segundo de 1930 a 1990 e o terceiro de 1990 até os dias atuais. Estes 

períodos nos permite observar a evolução e os retrocessos do planejamento urbano no Brasil. 

 

De acordo com Benny (2014) com o passar dos tempos, o planejamento urbano brasileiro deixou de ser 

somente baseado em zoneamentos e passou por práticas diversificadas, sendo que atualmente o 

urbanístico brasileiro está consolidado no conceito de que para uma cidade ter algum nível de 

planejamento urbano ela necessita de um plano diretor, como principal instrumento de expansão urbana. 

 

Uma cidade com êxtase em seu planejamento urbano necessita de um plano diretor como guia, porém 

este plano deve ser elaborado, discutido e implantado por toda a população, de modo que a cidade 

consiga mapear suas carências, dificuldades e problemas e traçar planos de como os resolver. A 

elaboração de um plano para a cidade deve contar com o apoio e a opinião da população, pois é ela que 

está diariamente na cidade, convivendo com suas necessidades e realizações. Daí a importância da 

participação da comunidade na elaboração dos planos, é ela quem sabe quais são suas necessidades e 

como alcança-las, só precisa de um auxilio, que é este o papel do governo, ouvir e junto com a população 

propor diretrizes que irão melhorar o desenvolvimento urbano das cidades. A aprovação da Lei Federal 

nº 10.257/2001, denominada Estatuto da Cidade, que regulamenta os artigos da política urbana, 182 e 

183 da Constituição Federal de 1988 consolidam esta necessidade e impõe a obrigatoriedade da 

participação popular no planejamento e gestão das cidades. 

 

Para França (2016), o Estatuto da Cidade é fruto de disputas sociais e políticas que envolvem diversos 

interesses divergentes, considerando que o espaço urbano é produto das ações dos diversos atores sociais 

e que a cidade é resultado de um trabalho coletivo. Ou seja, o Estatuto é a lei federal de desenvolvimento 

urbano exigida constitucionalmente, que regulamenta os instrumentos de política urbana a serem 

aplicados pelos municípios. 

 

De acordo com Rolnik (2001) o Estatuto da Cidade contém três campos inovadores: 

1º. Um conjunto de novos instrumentos de natureza urbanística voltados para induzir, mais do que 

normatizar, as formas de uso e ocupação do solo.  

2º. Uma nova estratégia de gestão que incorpora a ideia de participação direta do cidadão em processos 

decisórios sobre o destino da cidade. 

3º. A ampliação das possibilidades de regularização das posses urbanas, até hoje situadas na ambígua 

fronteira entre o legal e o ilegal. 

 

Desde sempre a sociedade luta para ter voz na cidade, porém com a aprovação do Estatuto da Cidade, 

que em grande parte se deu por reivindicações populares, a sociedade está buscando mais sua inserção 

nas decisões que trazem grandes mudanças para a cidade. Neste contexto, o plano diretor de um 

município só é validado se comprovada à participação popular na elaboração e implementação do 

mesmo. Porém muitas cidades têm realizados reuniões, audiências publicas com a população, onde na 

maior parte o ministrante aborda os assuntos em pauta e a sociedade apenas escuta. 

Para Junior (2011) nos termos dados pela Constituição Federal e pelo Estatuto da Cidade, o Plano Diretor 

é peça chave para o enfrentamento dos problemas que se esbarram nessas leis. Como a irregularidade 

fundiária, a segregação sócio-espacial, a degradação ambiental, a gestão democrática e a função social da 

cidade e da propriedade. Pois se bem elaborado e implantado de forma eficaz, pode minimizar a 

desigualdade urbana. 

 

Mas como cita França (2016) um dos empecilhos da participação popular é a estrutura pública que não 

permite democratização e repartição dos poderes. Ainda é muito forte a centralização sendo que muitos 

políticos não conseguem repartir o poder com outros segmentos sociais. Porém é preciso reverter esse 
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quadro e ampliar a participação social nas intervenções públicas e para que isso ocorra a prefeitura deve 

ter uma ação transparente, descentralizada e participativa. Essas ações são o tripé da luta pela gestão 

democrática. A autora supracitada relata ainda, que a participação não é tarefa fácil, e requer 

conhecimento e interesse dos atores envolvidos no assunto a ser tratado. E para que a população atinja 

este interesse, uma possível alternativa é a elaboração de um projeto pedagógico, de maneira a introduzir 

no ensino fundamental e médio, conteúdos relativos ao planejamento da cidade e seus aspectos 

econômicos, sociais, de infraestrutura urbana, transportes e meio ambiente, no sentido de aproximá-los 

do conhecimento e da realidade local, além de incentivá-los a se sentir donos da cidade. A participação 

popular nas decisões urbanas de uma cidade não é um convite e sim um dever da sociedade, de modo que 

as articulações políticas e os atores sociais possam criar uma cidade viva e eficaz. 

 

 

 

3 – METODOLOGIA DO TRABALHO  

Como metodologia do trabalho foram  utilizadas pesquisas bibliográficas para o melhor conhecimento do 

assunto e estabelecer referências para analisar à “gestão democrática da cidade” na implementação do 

Plano Diretor Municipal de Aracruz. Para se atingir os objetivos estabelecidos pela pesquisa, foi 

realizado o levantamento de informações relacionadas ao Plano Diretor da cidade e o Conselho do PDM 

de Aracruz, por meio de leis, decretos, minutas, conversas com atores da cidade que estão envolvidos 

com o planejamento da cidade, e em especial através das Atas das reuniões do Conselho Municipal de 

Plano Diretor (CMPD). O foco maior de análise se deu no CMPD, procurando investigar a participação 

popular no referido conselho. A fim de orientar e qualificar esta análise sobre a participação popular no 

planejamento urbano de Aracruz, com base em Marchezini (2006) foram adotadas algumas categorias de 

análise para esta reflexão sobre a participação popular no CMPD, a saber: representatividade, 

operacionalidade, demandas e visibilidade. 

 

 

 

4 – ANÁLISE DOS DADOS 

A elaboração do atual Plano Diretor Municipal de Aracruz teve início no ano de 2006, mas somente em 

30 de setembro de 2008, por meio da Lei Nº 3.143 o PDM foi aprovado pelo poder legislativo municipal. 

Dentre os inúmeros assuntos abordados no Plano Diretor Municipal de Aracruz, a participação popular é 

um deles. No título VI - do PDM de Aracruz - que aborda a Participação popular, temos no capítulo I que 

regulamenta o Conselho do Plano Diretor Municipal – CPDM. O artigo 662 estabelece que o CPDM é 

um órgão consultivo e de assessoramento ao Poder Executivo, com atribuições de analisar e propor 

medidas para concretização da política de desenvolvimento municipal, bem como, verificar a execução 

das diretrizes do Plano Diretor Municipal - PDM. 

 

No intuito de analisar a participação da população no referido CMPD foram analisadas as atas das 

reuniões do Conselho de PDM de Aracruz, desde a sua instituição, no ano de 2008, até o ano de 2015. 

Com relação as categorias de análise adotadas - representatividade, operacionalidade, demandas e 

visibilidade, podem ser sinteticamente apresentados os principais resultados detectados. 

Representatividade: Apesar de existir uma divisão paritária entre o número de representantes do poder 

público (7 membros mais o presidente do Conselho vinculado a secretaria municipal responsável pelo 

PDM) e da sociedade civil (07 membros) totalizando 15 membros, apenas 1 representante esta 

diretamente ligado aos movimentos sociais e associações de moradores (Conselho Popular de Aracruz – 

CONSPAR), o que minimiza a participação direta da população. Não foram identificados representantes 

das comunidades tradicionais existentes nos municípios (indígenas e quilombolas), nem de 

representantes territoriais dos vários distritos e comunidades rurais, importante se considerarmos a 

fragmentação e distinção que o território municipal apresenta. Com a análise das atas, portarias e 

conversas com membros do CMPD foi possível verificar que o processo de escolha dos conselheiros se 

da seguinte forma. Em relação aos representantes do poder público, o secretário que estiver em exercício 

é quem representa sua secretaria no conselho. Já as entidades privadas devem enviar à prefeitura a 
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escolha de quem os representará no conselho. O representante civil, é por democracia, na associação de 

moradores ocorre uma votação e é a população quem escolhe seu representante perante o conselho. 

Como pode ser observado na análise de representatividade do conselho existe uma clara desigualdade 

entre os percentuais de representação no conselho, onde a representação popular se encontra em minoria. 

Considerando que alguns processos referentes a mudanças na cidade são definidos nas reuniões do 

CMPD, tal situação reforça ainda mais a necessidade revisão desta situação de desigualdade referente ao 

planejamento da cidade. 

 

Operacionalidade: Nesta categoria foi analisado como funciona regularmente as reuniões do conselho e 

o seu processo decisório interno. Observando-se as atas do conselho e o regimento interno do CPDM, foi 

possível realizar um levantamento quanto à dinâmica das reuniões do conselho. Primeiro ocorre os 

informes, onde se apresenta as pessoas convidadas (quando for o caso), justifica a falta de algum membro 

do conselho (este deve estar avisando sua ausência, justificando-a). Após isso verifica a existência de 

quórum e em seguida o presidente da sessão solicita aos presentes que assinem a lista de presença. Após 

isso se inicia o segundo passo que são as análises dos processos. Cada processo possui um relator, este 

relator é um membro do conselho, que ficou responsável em analisar a fundo o conteúdo do processo e 

emitir o seu parecer na reunião (favorável ou não ao deferimento do processo). Na sequência socorrem os 

debates pelos conselheiros, no intuito de sanar todas as lacunas do processo. Ao fim, ocorre à votação do 

processo, que pode ser deferido ou indeferido. Após a análise dos processos são informados os assuntos 

gerais. Informes são dados neste momento, além de conselheiros e/ou alguma comunicação da população 

levantarem pontos de pauta importantes em relação a planejamento urbano da cidade.   

 

As reuniões são registradas em Atas, pela secretaria executiva do conselho, que se encarrega 

posteriormente de ler a Ata da reunião e coletar a assinatura de todos os Conselheiros participantes. As 

reuniões do conselho ocorrem um vez por mês (primeira quarta-feira de cada mês, no horário de quatorze 

horas). As reuniões regulares do conselho são denominadas ordinárias. Quando os conselheiros observam 

a necessidade de reuniões extras, convocasse uma reunião extraordinária, que deve ser informada aos 

conselheiros com pelo menos três dias de antecedência. A duração media das reuniões devem ser de duas 

horas, podendo ser prorrogada por meia hora. Após a análise das Atas destas reuniões foi possível 

observar que a reunião é comandada pelo presidente do conselho, que no caso é um representante do 

poder público. Porém ele apenas comanda a reunião, as tomadas de decisões ocorrem através de votação. 

Com relação à funcionalidade do conselho, observou-se que na maioria dos casos, os conselheiros 

apoiam a decisão do relator do processo em discussão. São poucos os casos em que ocorreu um 

posicionamento contrário, ou questionamentos ao parecer do relator. Em geral, o relator emite seu 

parecer favorável e os demais Conselheiros o apoiam por unanimidade e o processo é deferido. 

 

Demandas: Esta parte busca avaliar os principais questões que são demandadas para um posicionamento 

do CMPD. Os processos chegam ao conselho após o requerente dar abertura ao mesmo no setor de 

protocolo do município. As demandas mais recorrentes para discussão no CMPD se referem aos Estudos 

de Impacto de Vizinhança - EIV, Termos de Referência - TR, Carta de anuência, alteração de 

zoneamento e descaracterização de Zona de Preservação Permanente – ZPP. Com a análise das atas do 

conselho foi possível observar uma quantidade satisfatória de processos com solicitação de 

descaracterização de Zonas de Preservação Permanente ou Alteração de zoneamento, onde os mesmos 

tiveram uma porcentagem relativamente alta de deferimentos favoráveis. Salvo os que tinham como 

requerentes empreendimentos de grande e médio porte que se requer um tempo maior para análises e se o 

conselho julgar necessário a realização de Audiência Pública para a participação do conjunto da 

população da cidade. 

 

Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) - Com a elaboração do EIV, apresentação do estudo em 

Audiência Pública o CMPD consegue saber quais os impactos, que o empreendimento que visa ser 

implantado na cidade deve gerar, e baseando-se nisso o mesmo estuda se aprova ou não o pedido de 

implantação. Se aprovado o conselho elabora condicionantes que o empreendedor deve realizar na cidade 

a fim de mitigar os impactos gerados na cidade pelo empreendimento. Analisando as Atas do CMPD de 

Aracruz, observou-se que as discussões de EIV são abertas a sociedade apenas quando se trata de um 

empreendimento de grande impacto na cidade. Processos de EIV de projetos de menores proporções são 
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resolvidos apenas pelo CMPD. Observou-se também a raridade de demandas para o CMPD advindas da 

população carente. A maioria dos processos é demandado por empresas, ou pessoas de grande influência 

na cidade. Ou seja, o Conselho basicamente trabalha para aprovar cartas de anuência, termos de 

referência e Estudos de Impactos de Vizinhança para uma parcela da população com interesses 

específicos.Apesar das deficiências apontadas, no que se refere ao EIV, o CMPD tem conseguido impor 

condicionantes para que empresas possam minimizar/melhorar em alguns aspectos a qualidade de vida 

dos cidadãos da cidade, mesmo que nem sempre os cidadãos tenham tido participação em tais decisões.  

 

Visibilidade: De acordo com Marchezini (2006), a participação dos cidadãos em processos urbanos 

legitima o PDM e a politização do mesmo. Porém, é claro que a participação democrática, que se 

encontra como item obrigatório no PDM e no Estatuto da Cidade, em muitos casos é mascarada pelos 

governantes e atores de maior interesse sobre o desenvolvimento urbano. Uma prova desse fato é a 

pequena representatividade e pouca visibilidade das questões indicadas/relacionadas  pelo Conselho 

Popular de Aracruz – CONSPAR. Também foram analisadas Atas de Audiências Públicas realizadas pela 

prefeitura para debater questões relacionadas ao PDM.Com base nessa análise, observou-se que é 

reduzida a participação da população interessada em participar destas Audiências e menor ainda a que se 

envolve no debate dos assuntos em pauta. A realização dessas Audiências aparentam estar condicionadas 

a um único propósito, a aprovação dos empreendimentos. Ou seja, consolida-se nestas audiências e 

reuniões que envolvem a participação popular no CMPD um espaço pró-forma de gestão democrática da 

cidade. 

 

 

 

5 – CONCLUSÃO 

Em relação aos aspectos analisados sobre a participação popular no planejamento urbano de Aracruz à 

partir da análise da ação do Conselho do PDM, podem ser apontados como principais resultados tendo 

como referência as categorias de análise utilizadas (representatividade, operacionalidade, demandas e 

visibilidade). Apesar de existir uma divisão paritária entre o número de representantes do poder público 

(7 membros mais o presidente do Conselho vinculado a secretaria municipal responsável pelo PDM) e da 

sociedade civil (07 membros) totalizando 15 membros, apenas 1 representante esta diretamente ligado 

aos movimentos sociais e associações de moradores (Conselho Popular de Aracruz – CONSPAR), o que 

minimiza a participação direta da população. Não foram identificados representantes das comunidades 

tradicionais existentes nos municípios (indígenas e quilombolas), nem de representantes territoriais dos 

vários distritos e comunidades rurais, importante se considerarmos a fragmentação e distinção que o 

território municipal apresenta. Foi possível identificar uma periodicidade e procedimentos claros nas 

atividades do Conselho do PDM de Aracruz. As reuniões ordinárias envolvem os seguintes 

procedimentos: a) verificação do número de conselheiros presentes e existência de “quórum”; b) 

Abertura da sessão; c) Leitura, discussão e aprovação da ata da reunião plenária anterior; d) 

Comunicações, quanto for o caso; e) Apreciação de acordo com a pauta da reunião, de pareceres emitidos 

pelos relatores; f) Votação, conforme Art. 10º; g) Encerramento. 

 

As demandas mais recorrentes no conselho se referem à Estudo de Impacto de Vizinhança - EIV, Termo 

de Referencia - TR, Carta de anuência, alteração de zoneamento e descaracterização de Zona de 

Preservação Permanente – ZPP. Ou seja, pode-se constatar que os assuntos que envolvem a pauta estão 

mais diretamente relacionados à operacionalização do PDM, atribuídas ao Conselho pelo próprio plano, a 

discussão, avaliação e/ou debate sobre temas estruturantes do PDM não são expressivas nas demandas do 

Conselho. Com relação à visibilidade da participação popular no planejamento e gestão urbanos de 

Aracruz pode-se concluir que funcionam de maneira limitada aos espaços tradicionais especificados e 

exigidos pelo PDM: Audiências, Conferências, reuniões do Conselho. Há um acesso limitado da 

população as informações relativas à gestão da cidade (geodados, estudos, planos, programas, projetos, 

Atas dos Conselhos, etc.) e aos canais de participação sobre a gestão da cidade. Ausência de uma política 

de tratamento das informações para melhor assimilação da população, reduzido espaços de interação e 

participação online sobre a gestão da cidade. As formas tradicionais de participação popular na cidade 

são pouco integradas aos usos das novas tecnologias de comunicação e informação. 



 6 

 

Conclui-se que apesar do município ter os canais oficiais e preciso ampliar repensar e inovar a relação da 

participação popular no planejamento e gestão urbano da cidade de Aracruz. No entanto, cabe ressaltar 

que este não é um processo simples e de fácil execução. A população deve ter maior representatividade, 

envolvimento e participação mais ativa na tomadas de decisões, pois só assim o município estará em 

acordo com suas leis e o que determina o Estatuto da Cidade. 
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