Estímulo à Gestão Participativa nos Municípios
Elaboração: Superintendência de Planejamento e Gestão Territorial/SGT/DPLANT

Gravação e exibição de entrevistas com atores locais, como
instrumento de incentivo à participação social

SGT/DPLANT/Coordenação de Desenvolvimento
Local e Apoio à Gestão Participativa
A coordenação está ligada à Diretoria de Planejamento Territorial da
Superintendência de Planejamento e Gestão Territorial da SEDUR e trabalha
em parceria com a Secretaria Executiva do Concidades/BA no incentivo à
gestão participativa focando na Criação e Fortalecimento dos Conselhos
Municipais da Cidade e no apoio à elaboração/revisão dos Planos Diretores
Municipais.

Banner do Programa de Assistência Técnica aos Municípios
SGT/DPLANT

Entrevistas sobre participação social
OBJETIVO: Registrar e disponibilizar um conjunto de ideias que
possam estimular a participação e a organização social,
fortalecendo os espaços dos Conselhos das Cidades, com exemplos
de experiências e opiniões de pessoas conhecedoras do processo
ou interessadas nele.

Incentivo à gestão participativa
Palestras expositivas dialogadas
para motivar a participação e consolidar
um grupo responsável pelo processo no
município.

Roda de Conversa: São discutidas as
questões urbanas locais e as
expectativas em relação à criação dos
Concidades Municipais.

Palestra Expositiva Dialogada em Ilhéus – Ago. 2014

Roda de Conversa em Serra Grande /Uruçuca – Set. 2014

Conselheiro Gerino, em reunião no município de Barreiras

Roda de Conversa, município de Barreiras – Out. 2014.

Foram entrevistados Secretaria Executiva do
Concidades-Ba, gestores municipais, técnicos
da SEDUR e representantes da sociedade civil
dos seguintes municípios:

Entrevistados em Candeias, Dias D’Ávila e Barreiras – setembro e outubro 2014

1. Barreiras,
2. Candeias,
3. Camaçari,
4. Dias D’Ávila,
5. Ibicoara,
6. Ilhéus,
7. Itabuna,
8. Itacaré,
9. Lajedinho
10. Mucugê
11. Uruçuca.

Os registros
estão
publicados
no blog do
Concidades e
disponíveis
para
utilização.
Conselheiros e representantes de entidades
entrevistados no Litoral Sul em maio de 2014.

Publicações no blog do Concidades através do YouTube.
Clique no link e assita às entrevistas
Micau Barreto e Paulo Morais - Orientação para criar Conselho da Cidade
Municipal https://www.youtube.com/watch?v=qsGru0RNJZ8
Conselheiro Zé de Ana - A importância do Conselho das Cidades
https://www.youtube.com/watch?v=YnjHp5XOtVY
Conselheira Aida Okawati - Vamos pensar no coletivo
https://www.youtube.com/watch?v=04ehbvFMtS8
Depoimentos em Barreiras - Participação Social em Barreiras
https://www.youtube.com/watch?v=V_LkqNkrCE4
Criação do Conselho em Candeias - Depoimentos
https://www.youtube.com/watch?v=oW_jHrWzQOM
Depoimentos sobre participação social no Litoral Sul
https://www.youtube.com/watch?v=pIjybkqSKmw
Depoimentos sobre o Conselho da Cidade em Lajedinho
https://www.youtube.com/watch?v=MS9Ew_Fo224

2015 / 2016
Foram realizadas entrevistas com o Presidente do
Concidades e com as Coordenadoras das Câmaras
Técnicas, alem de gravações de reuniões com
conselheiros e técnicos envolvidos com a gestão e o
planejamento urbano. Este conteúdo deverá ser editado
e disponibilizado em 2016.

Secretaria Executiva apresentando o “Passo a Passo “ Ibicoara.

Depoimento do Vice-prefeito de Barreiras em reunião promovida pela SGT.
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