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APRESENTAÇÃO 

 

O presente documento configura o Produto 01 – Plano Executivo dos Trabalhos – 1D. Relatório de 

Realização do Fórum de Lançamento da Revisão do Plano Diretor Participativo, referente ao processo de 

revisão do referido plano do município de Timóteo - MG, conforme objeto de Contrato de Prestação de Serviço 

PG nº 272/2019  firmado entre o Município de Timóteo - MG e o Consórcio ECOTÉCNICA DETZEL, em 

atendimento ao Termo de Referência anexo ao Edital de Concorrência nº 07/2019.  Trata-se de um documento 

preliminar que deve ser apreciado pela Equipe Técnica Municipal (ETM) para sua aprovação e encaminhado à 

Comissão de Acompanhamento (CA) de revisão do Plano Diretor Participativo de Timóteo.  

Nesse documento são apresentadas as atividades realizadas pré-evento, ou seja, na etapa de organização, 

mobilização e divulgação, e durante o evento do Fórum de Lançamento voltado para os membros da Equipe 

Técnica Municipal, da equipe de governo, vereadores, representantes dos segmentos da sociedade civil 

organizada, e população de um modo geral.  
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 1 FÓRUM DE LANÇAMENTO DA REVISÃO DO PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO  

 

Em atendimento ao Plano Executivo dos Trabalhos e ao Termo de Referência (TR) para revisão do Plano Diretor 

de Timóteo (TIMÓTEO, 2019a), foi realizado o Fórum de Lançamento da Revisão do Plano Diretor Participativo 

(PDP) de Timóteo, no dia 19 de novembro de 2019, as 18h30, no auditório da sede da Prefeitura Municipal.  O 

escopo e objetivo principal do evento foi a disseminação de conhecimento acerca do processo de revisão do 

Plano Diretor, englobando conceitos, embasamento legal, conteúdo a ser abordado, etapas, cronograma de 

execução das atividades, além da forma de participação no processo.  

Contou com a presença da equipe técnica municipal, equipe da consultoria, entidades representativas da 

sociedade civil organizada e população em geral, tolizando um público de 176 pessoas, conforme lista de 

presença constante no ANEXO 4.1, e nas figuras a seguir. 

 

  

  

FIGURA 1.1: VISTAS DO FÓRUM DE LANÇAMENTO DO PDP DE TIMÓTEO. 
Fonte: ECOTÉCNICA-DETZEL, 2019. 
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O evento teve início com a composição da mesa para abertura dos trabalhos e manifestações das autoridades 

(Figura 1.2). Em seguida foi dada a palavra para o arquiteto da equipe da consultoria Walter Gustavo Linzmeyer, 

que conduziu a apresentação do escopo do evento, comentado anteriormente. Este utilizou como ferramenta de 

apoio, uma apresentação estruturada no programa Microsoft Office (PowerPoint .PPTx), conforme apresentado 

no Apêndice 3.1, e projetada em Datashow (Figura 1.3). 

 

  

  

FIGURA 1.2: VISTAS DO FÓRUM DE LANÇAMENTO DO PDP DE TIMÓTEO – MANIFESTAÇÃO DAS AUTORIDADES 
Fonte: ECOTÉCNICA-DETZEL, 2019. 
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FIGURA 1.3: VISTAS DO FÓRUM DE LANÇAMENTO DO PDP DE TIMÓTEO – APRESENTAÇÃO PELO ARQUITETO DA EQUIPE 
DA CONSULTORIA ECOTÉCNICA-DETZEL. 
Fonte: ECOTÉCNICA-DETZEL, 2019. 

 

Durante a apresentação, explanou-se sobre a composição das equipes de trabalho, especialmente a Equipe 

Técnica Municipal (ETM) e a Comissão de Acompanhamento (CA) da revisão do PDP de Timóteo, a qual deverá 

ser criada, em caráter preliminar, até o dia 26 de novembro de 2019, e posteriormente de forma definitiva após a 

realização da Primeira Audiência Pública. Esta equipe tem como finalidade acompanhar e colaborar no processo 

de revisão do PDP.  

Foi exposta também a estratégia do processo participativo, que ocorrerá por meio das audiências públicas, 

seminários, consultas públicas comunitárias, reuniões setoriais, e pela aplicação de questionários com a 

população (enquete), como formas de construção coletiva na revisão do plano, sendo esta última realizada 

durante o fórum. Ao final do evento foi dada a oportunidade a questionamentos e contribuições dos presentes, 

em que houve também a manifestação de interessados em compor a CA (Figura 1.4). A ata do evento encontra-

se no Apêndice 3.2. 
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FIGURA 1.4: VISTAS DO FÓRUM DE LANÇAMENTO DO PDP DE TIMÓTEO – MANIFESTAÇÕES DA PLATÉIA 
Fonte: ECOTÉCNICA-DETZEL, 2019. 

 

Anteriormente às manifestações da plateia, houve o lançamento da campanha para criação do slogan do Plano 

Diretor Participativo de Timóteo, uma iniciativa da Prefeitura Municipal de Timóteo, para incentivar os jovens 

entre 16 e 29 anos a participarem do processo de revisão do plano.  

1.1 Mecanismos de mobilização, divulgação e comunicação do evento 

Na etapa de planejamento do evento, a consultoria prestou orientações aos gestores municipais envolvidos na 

condução do processo de revisão do PDP de Timóteo, no tocante a elaboração da pauta do evento, atores a 

serem convidados e divulgação do mesmo.  

A divulgação do Fórum de Lançamento ocorreu através de cartazes, envio de mensagens pelo aplicativo 

WhatsApp da Prefeitura Municipal às pessoas cadastradas e entidades sociais, além de chamada no site oficial 

da prefeitura e rede social – Facebook, conforme ilustram as figuras a seguir.  

 



 

 

 

REVISÃO DO PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DE TIMÓTEO / MG 
PRODUTO 01 – PLANO EXECUTIVO DOS TRABALHOS 

1D Relatório de Realização do Fórum de Lançamento da Revisão do PDP – 
Versão Preliminar 

12 
 

 

FIGURA 1.5: VISTA DO CARTAZ DE DIVULGAÇÃO DO FÓRUM DE LANÇAMENTO DA REVISÃO DO PDP.  
Fonte: Elaborado pela Prefeitura Municipal de Timóteo, 2019. 
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 FIGURA 1.6:  PUBLICAÇÃO NO SITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMÓTEO DIVULGANDO O FÓRUM DE 
LANÇAMENTO DO PDP DE TIMÓTEO. 
Fonte: TIMOTEO, 2019b.  

 

 

 

FIGURA 1.7: CONVITE ENCAMINHADO PELO APLICATIVO WHATSAPP DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMÓTEO. 
Fonte: Elaborado pela Prefeitura Municipal de Timóteo, 2019. 
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O evento também contou com transmissão ao vivo publicada na página do facebook da Prefeitura, conforme 

segue links a seguir: 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=463536870933976&id=166671430084496 – parte 1/2 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=754383581701567&id=166671430084496 – parte 2/2 
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APÊNDICE 3.2: ATA DO EVENTO 
 

ATA DO FÓRUM DE LANÇAMENTO DO PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO 
 

Às dezenove horas do dia dezenove de novembro de dois mil e dezenove, no Auditório da Prefeitura Municipal 
de Timóteo, Minas Gerais, foi realizado o fórum de lançamento da revisão do Plano Diretor Participativo de 
Timóteo, MG. Um vídeo institucional da Prefeitura marcou a abertura do evento, seguido pela fala de um 
cerimonialista, que tratou das finalidades e obrigatoriedades dos Planos Diretores, previstas no Estatuto da 
Cidade, frisando que a revisão do plano diretor de Timóteo começava com um atraso de cinco anos. Ainda, foi 
dada importância à participação de representantes de diversos segmentos da sociedade civil organizada. Após, 
houve chamada nominal para a composição da mesa: o Prefeito Douglas Willkys Alves Oliveira; o Vice-prefeito 
José Vespasiano Cassemiro; o Presidente da câmara de vereadores Diogo Siqueira de Souza; o Secretário 
Municipal de Planejamento, Urbanismo e Meio Ambiente, Fabrício Araújo; o gerente de Políticas Urbanas e 
Coordenador Técnico do Plano Diretor, Rodolfo Venturini; e representando o consórcio Ecotécnica-Detzel, o 
arquiteto e urbanista Walter Gustavo Linzmeyer. Após, houve a execução do Hino Nacional Brasileiro. Foi 
convidado à palavra, então, o Sr. Fabrício Araújo, que agradeceu a participação de todos. Disse que o foco da 
revisão do plano diretor é o desenvolvimento social e econômico e que alguns obstáculos da cidade poderiam ter 
sido superados se diagnosticados antes. Frisou a importância da participação popular no processo, mesmo que 
os frutos sejam colhidos em longo prazo. A palavra então foi passada ao vereador Diogo Siqueira de Souza, 
presidente da câmara municipal, que na oportunidade expressou alegria a participar de um momento que “tem 
caráter histórico”, já que a ausência da revisão do PD acarretou problemas à cidade. O vereador afirmou que, 
sem o plano diretor, é difícil executar políticas públicas de qualidade. Ele também frisou a importância da 
participação popular no processo. Então, a palavra foi concedida ao vice-prefeito José Vespasiano Cassemiro, 
que cumprimentou os presentes e afirmou que há vontade política para “fazer acontecer”. Após, o secretário de 
governo de Coronel Fabriciano, Sr. Marcos Campos foi convidado a compor a mesa. Então, a palavra foi 
concedida ao Prefeito, Douglas Willkys Alves Oliveira, que afirmou que um dos objetivos é trabalhar em conjunto 
com os outros municípios visando o desenvolvimento da região. Para ele, investir na revisão do plano diretor é 
prioridade na gestão, e que houve falta de atenção a isso nas gestões anteriores. Frisou a importância do 
crescimento ordenado para que se tenha o crescimento econômico e social da cidade. Fez um convite a todos 
os agentes políticos da cidade que participem para que o plano tenha a identidade do povo, feito com 
maturidade a acima de bandeiras políticas. A mesa foi então desfeita, permanecendo no palco o Sr. Walter 
Gustavo Linzmeyer, que recebeu a palavra. Walter se apresentou e disse estar representando toda equipe 
técnica. Disse que a revisão de um plano diretor é um assunto bastante complexo. Frisou que o trabalho que 
está fazendo é um papel técnico, que não é um processo político, apenas no sentido de construir a cidade 
coletivamente. Afirmou que as pessoas têm algo importante a dizer e que todos os pontos de vistas devem ser 
respeitados. Na sequência, explanou o que é o plano diretor, qual o objetivo, quais são as etapas, quais são as 
metodologias e quais são os documentos entregues no processo de revisão do plano diretor de Timóteo. Walter 
afirmou que o processo de construção coletiva tem que ser transparente. Após, explicou que a gama de 
profissionais que participam da revisão do PD é grande. Ao tratar do Plano Diretor em si, Walter apresentou, em 
um primeiro momento, a indagação de o porquê planejar a cidade. Afirmou que o Brasil é um país desigual e que 
as transformações sofridas pelo país marcaram as cidades. Walter apresentou um pouco da história da 
urbanização brasileira, no que se refere ao êxodo rural, causado nos meados da década de 50-70, 
principalmente pela industrialização e revolução verde. Este processo inchou as cidades e definiu as cidades 
entre territórios daqueles que possuíam o acesso a terra urbanizada e dos que não conseguiam, o que gerou as 
favelas. Estas, não foram dotadas de infraestrutura, como escolas, postos de saúde, transporte coletivo, entre 
outros. Segundo Walter, o golpe militar de 1964 abafou o movimento pela reforma urbana. Foram as Direta Já, 
no final da ditadura, que reviveram a discussão acerca do urbano, culminando nos artigos 182 e 183 da 
Constituição de 1988, que tratam da função social da cidade e bem-estar dos habitantes. Após, Walter tratou 
acerca das Regiões Metropolitanas no Brasil, mais especificamente o Estatuto da Metrópole, que afeta o 
planejamento das cidades. Ainda, Walter apresentou o Estatuto da Cidade, de 2001, como o embasamento legal 
da Revisão do Plano Diretor Participativo de Timóteo, tratando de o porquê os municípios terem de se planejar e 
quais são as obrigatoriedades de ter um plano diretor e, ainda, quais dessas obrigatoriedades abarcam Timóteo. 
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Após, ele explicou o que é um Plano Diretor. Segundo Walter, o plano diretor orienta o desenvolvimento e o 
crescimento do município, além de promover o direito à moradia digna e acesso aos serviços urbanos (escolas, 
postos de saúde etc.). Ele explicou que duas perguntas simples são importantes para orientar o desenvolvimento 
do município: “quais são as potencialidades?” e “quais são as deficiências do município?”, capazes de gerar um 
diagnóstico capaz de elevar a qualidade de vida da população como um todo. Ainda, Walter apresentou algumas 
consequências da elaboração de um Plano Diretor, como a alteração na dinâmica imobiliária, valorizando ou 
desvalorizando áreas e propriedades; ajuda a gerar oportunidades de trabalho e emprego; democratiza o acesso 
ao espaço e à cidade, à moradia digna, à infraestrutura, sendo uma lei que gera direitos aos cidadãos. Na 
sequência, explicou sobre as etapas do plano diretor, que são: Leitura Técnica; a Leitura Comunitária; que fazem 
parte do processo de Diagnóstico;; Desenvolvimento das Propostas e revisão da Legislação Básica;, e que ao 
longo dessas etapas serão realizadas as audiências públicas, reuniões regionais setoriais e comunitárias. Walter 
explanou que o “Diagnóstico” acontece em dois momentos: o primeiro sendo uma leitura técnica (com dados do 
município, por exemplo) e o segundo sendo a leitura comunitária (que parte da vivência dos cidadãos). Juntas, 
elas compõem a leitura da realidade. Para o Diagnóstico, Walter apresentou tópicos a serem analisados, tais 
como as condições físico-naturais - o relevo, a água, o solo e vegetação, por exemplo, que têm influência direta 
na qualidade de vida. Walter trouxe a questão da conservação ambiental, já que Timóteo apresenta 50% em 
áreas de proteção ambiental, o que “criou uma realidade” passível de conservação, promoção da 
sustentabilidade e equilíbrio ambiental. No tópico “Aspectos Regionais”, Walter trouxe a relação intermunicipal 
como um ponto importante, por conta de dependências econômicas, vínculos e fluxos migratórios, por exemplo. 
Walter então apresentou a “indústria” como o principal ponto econômico de Timóteo, comenta que o município é 
conhecido como a capital do inox, e que o PIB da cidade está entre os 25% mais abastados do Brasil. Ainda 
tratando do Diagnóstico, Walter apresentou uma série de questões norteadoras para a elaboração do mesmo, 
relacionadas à habitação, ocupações, renda, tipologia das construções, indústria, comércio, serviços e 
infraestrutura urbana, além de uma análise da evolução história da cidade e do território e do uso e ocupação do 
solo, como a distribuição populacional, vias, eixos turísticos, etc. Ainda, Walter trouxe dados censitários do 
Município, como população, saneamento, gestão de resíduos, energia, abastecimento alimentar. Comentou que 
a média de renda em Timóteo é de dois vírgula cinco salários mínimos, mas que estão nos 10% melhores o 
Brasil, no estado de Minas Gerais estão em cinco melhores. Walter afirmou que, no processo, é importante 
averiguar se a prefeitura, órgãos e câmara municipal têm estrutura para dar retorno à população, pois senão cria 
os gargalos e problemas de gestão, então as questões institucionais e as legais serão analisadas. Segundo ele, 
ainda, a sociedade e a cidade muda, se torna moderna, assim a realidade muda. Citou como exemplo a 
instalação de grandes empresas no município, e se isso ocorrer a revisão do plano não será daqui a 10 anos, e 
sim de três, cinco anos, se isso acontecer. Por fim, Walter apresentou quatro “momentos” importantes de 
participação popular: o presente fórum, reuniões em sete regionais em que serão feitas duas reuniões em cada 
regional, terão uma série de reuniões para tratar de assuntos específicos e audiências públicas, totalizando 
cerca de 20 eventos, o que fortalece a leitura comunitária e abre precedentes para surgir um novo “desenho” de 
cidade, uma nova leitura da realidade e vai ajudar a construir o que querem para o futuro de Timóteo. Walter 
reforçou então o cronograma e as formas de participação popular. Disse que as pessoas têm que participar e 
mobilizar e saber cobrar pois o processo é um instrumento democrático, dos vários setores e interesses que 
deve contar com a participação da prefeitura, secretarias, representes titulares e suplentes e sociedade civil 
organizada. Walter comentou sobre a importância de revisão de um plano diretor e, sobretudo, a importância da 
análise da Legislação correlata existente: Plano Diretor de Timóteo (Lei nº 2500, 05/05/2004), Lei Orgânica, Lei 
de Perímetro Urbano, Lei de Parcelamento, minuta da Lei de Uso e Ocupação do Solo, bem como de decretos 
com temas afins, Código de Edificações comentou que é da década de 80, (alterações e complementos); Código 
de Posturas (alterações e complementos); legislação ambiental municipal e estadual; Legislação Estadual 
relativa à concessão de anuência prévia para parcelamento do solo em Regiões Metropolitanas e outras 
correlatas e afins. Tudo é registrado no processo e será apresentado novamente em outro evento público. 
Comentou em seguida sobre o cronograma com uma série de reuniões em março e fechar o processo em 
junho/julho do ano que vem. Comentou então sobre como será feita a participação da população e que também 
deverá ser cobrado das gestões públicas futuras. Comenta que o processo democrática é um instrumento 
democrático de cooperação da sociedade, que irá definir prioridades, tendo como objetivo construir a cultura de 
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discussão no processo de construção da cidade. Comentou que a Equipe Técnica, pessoal da prefeitura, será 
criada por uma portaria pelo Prefeito Municipal e irá envolver as principais pastas da adminstração, e já ficou 
definido que o Rodolfo e a Juliana como o coordenador e vice-coordenador desse processo, houve já uma 
oficina de capacitação ontem a respeito disso, e ainda será criado, além da equipe técnica da prefeitura, 
representantes da sociedade civil organizada, de preferencia quem tenha CNPJ, explicando o motivo, esses 
representantes terão um titular e um suplente para acompanhar o processo e irão acompanhar todo o processo, 
sendo mais da metade da sociedade civil organizada. Quem quiser participar dessa equipe deverá encaminhar 
ao Rodolfo e Juliana, através do canal de comunicação no final do evento apresentado. Terça feira que vem, dia 
26, deverá ser nomeada a comissão, de caráter preliminar, e uma semana depois da Audiência Pública será 
fechada a comissão definitiva. Explica o que essa comissão irá fazer no processo, ajudando na organização dos 
eventos, trazer ideias, auxiliar na mobilização, fazendo o papel de multiplicadores da força e conhecimento sobre 
a cidade. Com isso, Walter comenta que todo o processo estará legalizado. Na sequencia Walter Gustavo, 
apresentou cinco notícias que viraram jurisprudência no processo de revisão e elaboração do plano diretor, pois 
não cumpriram com o regulamento do Estatuto da Cidade. Na sequencia, abriu a palavra para o Fabrício, em 
que falou sobre o lançamento de uma promoção, como forma de incentivar a participação de jovens de 14 a 19 
anos, residentes no município, para criação do slogan do Plano Diretor Participativo de Timóteo, através de 
concurso público. Comentou que o edital estará no site da Prefeitura Municipal e para que os jovens possam se 
cadastrar e participar, e posteriormente será avaliado por uma comissão e o escolhido será presenteado com um 
celular. Posteriormente, passou-se a palavra novamente para o arquiteto da consultoria, Walter Gustavo, em que 
comentou, antes de abrir ao público para manifestações, os canais de comunicação, dando ênfase ao site da 
prefeitura municipal. E comentou também sobre o QR Code, uma enquete para a população participar. Em 
seguida, o arquiteto solicitou que cada um que queira se manifestar, levante, se apresente com seu nome e faça 
a manifestação. Dando andamento ao evento, o Sr. Vitor do bairro Primavera, comentou do seu interesse em 
participar da Comissão de Acompanhamento e falou sobre a questão das ciclovias. Após, Sra. Vera Antunes, 
moradora do bairro Funcionários, a qual comentou sobre a periferia no município. Na sequencia, a Sra. Rosane 
Abreu, arquiteta urbanista manifestou seu interesse na participação da Comissão de Acompanhamento como 
representante da entidade dos arquitetos e urbanistas. Após, Marcos Leandro, morador do bairro Recanto Verde 
comentou sobre a habitação popular as ocupações em Timóteo, sobre os limites municipais e o crescimento da 
região leste. Também falou sobre a comunicação no processo de revisão do plano. Na sequencia, foi dada a 
palavra para a Sra. Vania, Conselheira Municipal das Pessoas com Deficiência, que comentou sobre a 
acessibilidade e o direito de ir e vir. Após, Sr. Ramal da Associação dos Funcionários também manifestou o seu 
interesse na composição da comissão de acompanhamento. Após, Sr. Barros, comentou sobre a necessidade 
de descentralizar os recursos financeiros a certas regiões ou a mais conhecidas. Dando andamento, o Sr. 
Rahen, da Associação Comercial manifestou o interesse em participar da comissão de acompanhamento e 
colocou a disposição o espaço da Associação Comercial para a realização de eventos do plano diretor 
participativo. Na sequencia, a Sra. Avelália, comentou da importante participação da população e comunidade 
mais humilde e simples no processo, e falou da importância de haver políticas públicas para os jovens mais 
carentes. Após, o Sr. José Maria, também da Associação Comercial, expressou sua vontade em participar da 
comissão de acompanhamento, falou sobre os bairros Ana Moura, Vale e Encostas e ressaltou o trabalho do 
morador Miguel na articulação com a comunidade. Após, Sr. Renato Azevedo, do Fórum de Entidade de 
Timóteo, comentou do seu interesse na participação da comissão de acompanhamento do plano e destacou a 
importância do papel de multiplicadores do plano diretor participativo. Posteriormente, Sr. Evair, pastor do bairro 
Novo Tempo discorreu sobre o bairro ser discriminado e violento, falta cultura, lazer, saúde e segurança no 
bairro, e expressou sua vontade em participar da comissão de acompanhamento. Após, Sra. Petolínea, do 
Conselho Municipal de Saúde comentou sobre a existência de entulho e lixo, que é um problema no município. 
Após, Sr. Aderlai, ex-vereador do município, comentou sobre a malha viária versus a quantidade de veículos, 
questão de mobilidade na cidade, comentou também sobre a saúde versus a demanda atual que aumentou, 
sobre a acessibilidade, sobre os sonhos e esperança ao município e por fim expressou seu interesse em fazer 
parte da comissão de acompanhamento. Na sequencia, Sr. João de Deus, do Rotary Club de Timóteo, 
parabenizou a metodologia a ser adotada no processo de revisão do plano diretor participativo, falou da 
importância sobre a ciência da necessidade de revisão do plano diretor de dez em dez anos, comentou que a 
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entidade participou do processo de construção do plano diretor de desenvolvimento integrado na RMVA, e 
expressou seu interesse em participar da comissão de acompanhamento do plano diretor. Após, Sr. Miguel, 
morador do bairro Ana Moura comentou sobre o turismo no município, destacando o Morro do Farol. Também 
comentou acerca da infraestrutura nos bairros estar deficitária, e a necessidade de melhorar os restaurantes e 
rotas para o turismo se desenvolver. E após, a Sra. Bretas comentou sobre as invasões do Jardim Vitória e 
Bandeirantes, bem como do esgoto a céu aberto ser uma preocupação. Posteriormente, o arquiteto da equipe da 
consultoria, Walter Gustavo agradeceu a participação de todos no evento, passando a palavra para o 
cerimonialista que procedeu com o encerramento do evento às vinte e uma horas e vinte minutos. 
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 4 ANEXOS 

ANEXO 4.1: LISTA DE PRESENÇA DO FÓRUM DE LANÇAMENTO DO PDP DE TIMÓTEO.  
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