
Audiência Publica Itaú de Minas 08/10/2018 19h E. Eng. Jorge Oliva 

Foi realizada no último dia 08 de Outubro de 2018, às 19 horas na escola Eng. Jorge Oliva, no 

município de Itaú de Minas a Audiência Pública do Plano Diretor do Município.  

Para a abertura do Evento foi formada uma mesa que contou com as seguintes falas. 

O prefeito Ronilton Gomes Cintra, em fala na abertura do evento, ressaltou a importância do 

processo de revisão para a adequação das estratégias nas políticas e serviços municipais. Já o 

vereador, Donizetti Antônio de Amorim, presidente da Câmara de Vereadores, enalteceu a 

importância da participação popular e destacou a questão da harmonia para o 

desenvolvimento do município. 

A importância da participação popular também foi lembrada por Antonio Mauro Mendonça 

Barbosa, gerente da unidade da Votorantim no município, que destacou o processo em 

andamento como parte da atuação de responsabilidade social do grupo empresarial, com 

participação do BNDES. 

O presidente do Conselho da Cidade e técnico municipal Fabio de Castro Alves agradeceu os 

esforços dos presentes, promovendo um resgate das etapas desenvolvidas em conjunto com a 

comunidade municipal e que nortearam a definição de prioridades. Aproveitou para 

apresentar o Conselho, sua formação e os trabalhos desenvolvidos. 

Na sequência, a equipe da Consultoria Risco Arquitetura Urbana – apoio técnico a esse 

processo de revisão – apresentou os principais pontos do diagnóstico realizado no município e 

os encaminhamentos sugeridos para o Plano Diretor, resultando em proposta preliminar de 

Minuta de Lei que está disponível para consulta, análise e comentários (aqui mesmo por este 

site, na seção “Consulta Pública”) até o dia 23 de Outubro. Os comentários e dúvidas serão 

apreciados antes que uma proposta siga para análise pelo Conselho da Cidade. 

A audiência pública contou com participação ativa dos moradores de Itaú de Minas, com 

preocupações pertinentes em relação às instâncias participativas, como o Conselho da Cidade, 

bem como a abertura para participação popular em demais instâncias. 

Outro ponto destacado de forma reiterada no evento foi a questão da regularização fundiária 

e a contribuição que a proposta de Plano Diretor pode dar para sanar algumas situações mais 

agudas em termos de deficiência infraestrutural. 

Abordou-se ainda o tema de regulamentação para os processos de loteamento e 

chacreamento, procurando normatizar futuros parcelamentos de terra no município, para 

evitar situações que prejudiquem as possibilidades de uma gestão mais eficiente dos serviços 

públicos no território municipal. 

Foram ainda mencionadas questões pertinentes ao saneamento e aos resíduos sólidos, bem 

como arborização e mobilidade, importantes na pauta do município. 

 



Houve uma clara sinalização para que conteúdos concernentes à regularização fundiária e ao 

chacreamento fossem integradas à proposta do Plano Diretor. Isso deve ser abordado na 

próxima reunião do Conselho da Cidade (após período aberto para dúvidas e comentários à 

minuta) e, com parecer favorável, pode integrar a proposta que, na sequência, será submetida 

à apreciação da Câmara de Vereadores. 

Procurou-se ao longo da audiência sanar questões ligadas às chácaras, diferenciando o 

tratamento para aquelas já existentes e ainda não existentes, reconhecendo necessidade de 

processo de Regularização das áreas irregulares.  

Foi apontada especificamente questão de chacreamento já existente com lotes de 400m sem 

energia elétrica e algumas outras infraestruturas. Mencionou-se que a situação perdura há 10 

anos. Questão difícil, pois a justiça impediu a ligação elétrica da CEMIG em áreas de 

loteamentos irregulares. 

Citou-se nominalmente o Caso do Talico, com  Chácaras já existentes.  

Foi levantada questão de funcionamento do Conselho, com eleição para conselheiros, e ampla 

divulgação para garantir participação da sociedade. Houve crítica sobre a questão da 

representatividade.  

Apontou-se que a questão da Copasa não foi tocada no Plano Diretor. Isso foi esclarecido, 

apontando que o essa matéria cabe ao Plano de Saneamento. 

Criticou-se que as instâncias representativas são ocupadas por sempre as mesmas pessoas e 

grupos.  

Questionou-se o porquê vai se prorrogar a lei de chacreamento se a questão que ela está 

travando vem de 10 anos.  

Questão do art. 44 e questão da Lei de Resíduos Sólidos. Pediu pra desenvolver mais no Plano 

Diretor a questão dos resíduos sólidos. 

Fabio explicou as dificuldades na questão do chacreamento, envolvendo dificuldades jurídicas 

e adequação das regras municipais às federais para que se possa garantir a validade jurídica. 

Esclarecimento sobre a possibilidade de inserir com o Plano Diretor a questão do 

chacreamento, com discussão no CONCID.  

Amabile: Fala sobre necessidade de revisão dos instrumentos do PD e do Conselho da Cidade, 

destacando a questão da ausência no município de ações de desenvolvimento social. 

Guilherme: Fala sobre a importância das instâncias representativas e de se considerar a 

participação popular nas instâncias para massificar esses instrumentos. Tocou sobre assuntos 

de educação, acessibilidade, saúde, ocupação de epaços, viaduto e as dificuldades de superar 

escadas para utilizar-se dele. Questão dos idosos e como é acolhido pela comunidade. Formas 

de atendê-lo. Também levantou a questão dos negros e LGBTQ+s, e a necessidade de se 

pensar ações nesse sentido. Na questão da arborização, levantou a inversão de situações em 

que faltam árvores no município para sombra.  



Secretária de Assitencia Social – Listou ações e iniciativas da secretaria, não apenas para 

jovens, mas reativando conselhos dos idosos e ações. Oficina de Canto no lar de idosos. 

Incentivou a organização dos próprios jovens, afirmando que o poder público apoiará as 

iniciativas trazidas. No mês que vem será divulgado encontro.  

Fabio: O Plano Diretor não desce nas minúcias, não cabe a ele definir como resolver questões 

específicas, mas grandes ações norteadoras. 

Pergunta sobre se o chacreamento já vai ser resolvido já ou no prazo estipulado.  

Esclarecimento de que se na reunião do CONCID for dada como satisfatória a proposta de 

minuta de chacreamento, ela fica integrada no Plano Diretor. Ou, tem-se 3 meses no máximo 

após a aprovação do Plano Diretor para submissão de proposta de lei.  

Prefeito: Possibilidades novas com revisão do PD. Sobre a divulgação, indicou diálogo com os 

líderes dos loteamentos/chácaras existentes. Apreciou a participação dos jovens e convidou-os 

a ter mais presença 





 





 


