
 
 

 
Ata da Conferência de Lançamento do Plano Diretor de Miracatu  

Data:  17/04/2018 as 18h30 Local: Câmara Municipal de Vereadores 

 

No dia 17/04/2018, às 18h30, foi realizada a Conferência de Lançamento da revisão do Plano 

Diretor de Miracatu. O evento reuniu, na Câmara Municipal de Vereadores, as autoridades 

locais, com pelo menos 8 vereadores presentes, servidores da Prefeitura Municipal e também 

representantes da população da cidade. 

A abertura foi realizada pelo prefeito, Sr. Ezigomar Pessoa, explicando a necessidade de revisão 

do atual Plano Diretor, que é de 2006, portanto, com 12 anos (sendo a obrigatoriedade da 

revisão em 10 anos). Ele ressaltou a importância da parceria com o Instituto Votorantim, Legado 

das Águas e BNDES para apoio na contratação da consultoria para revisão do Plano Diretor, uma 

vez que a prefeitura não possuía recursos próprios para este fim disponíveis. Ele finalizou sua 

fala ressaltando a necessidade da participação da população neste processo e o papel 

fundamental dos próprios vereadores, pois o Plano será, ao final, votado para virar Lei. 

Na sequência, a equipe da consultoria deu início a apresentação do informativo com conteúdo 

básico sobre o que é e para que serve o Plano Diretor, bem como apresentou a página oficial 

do Plano Diretor de Miracatu (disponível no sítio 

http://www.miracatu.sp.gov.br/planodiretor).  Esse é um canal importante em que estão 

sistematizadas todas as datas e atividades planejadas, oficinas, questionários, bem como 

principais resultados obtidos ao longo do processo de execução do Plano Diretor. 

Com apoio de uma apresentação projetada, foram detalhadas as etapas previstas, cronograma 

e formas de participação social, com destaque para a formação do Conselho da Cidade, Oficinas 

Participativas (em 11 localidades urbanas e aglomerados rurais – número que foi elevado a 

partir de diálogo estabelecido na conferência, sendo originalmente 9) e aplicação de 400 

questionários (a ser realizada pelos agentes comunitários de saúde nas áreas rurais e 

periurbanas). 

Foram abordados aspectos preliminares do território do município, como, por exemplo, a 

dinâmica de ampliação do perímetro urbano municipal num contexto de população não 

crescente. Além disso, apontou-se a relevância da função social da propriedade e da cidade, 

associando o instrumento do Plano Diretor como importante ferramenta de planejamento e 

vetor de garantia dos direitos básicos constitucionais. 

Alguns dos temas discutidos in loco envolveram a composição do Conselho da cidade, bem como 

possíveis locais e horários para execução das oficinas. O material apresentado, com etapas, 

datas e produtos, bem como informações sobre o Plano Diretor e o informativo distribuído estão 

disponíveis na página do Plano Diretor de Miracatu. 

http://www.miracatu.sp.gov.br/planodiretor


 
 

 

 



 
 

 

 


