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1 4ª Reunião do Conselho da Cidade 

No dia 20/08/2018, às 09h30 ocorreu a 4ª reunião do Conselho da Cidade de Miracatu, na Sala 

de Reuniões da Prefeitura de Miracatu. Contou com a presença de 12 participantes, entre eles 

representantes da sociedade civil e do poder público municipal, contando com a presença do 

Prefeito Ezigomar Pessoa Jr. e consultores da Risco Arquitetura Urbana. 

Na pauta do dia, foram apresentadas as seguintes atividades: 

 Apresentação de quadros prognósticos de Cenários para o Município; 

 Apresentação dos objetivos e das propostas de revisão do Plano Diretor; 

 Discussão sobre o conteúdo apresentado; 

 Aprovação dos conteúdos trabalhados até esse ponto; 

O Plano Diretor Preliminar passou por comentários do conselho e foi revisado para a elaboração 

da minuta de lei que irá para audiência pública. 

Figura 1-1 Lista de presença – Reunião Local 4. 

 
Fonte: Risco AU 2018. 
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2 Reunião Local com vereadores 

No dia 20/08/2018, às 14h, ocorreu a reunião com a Câmara de Vereadores. Estiveram 

presentes 9 dos 11 vereadores, além da consultoria Risco e da coordenação da Revisão do Plano 

Diretor, Magali Ratti e Ezigomar Pessoa Jr. 

O objetivo da reunião foi avaliar a proposta do Plano Diretor junto à comissão, para 

posteriormente ser encaminhado à Audiência Pública na Câmara de Vereadores. 

Figura 2-1 Reunião Local com Vereadores 

 
Fonte: Prefeitura de Miracatu 2018. 

Figura 2-2 Lista de presença – Reunião Local 4. 

 
Fonte: Risco AU 2018. 
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3 Divulgação da Audiência Pública 

A audiência pública da revisão do Plano Diretor foi agendada para 20/08/2018, às 19h na Câmara 

dos Vereadores. Para garantir a participação da população, a assessoria de imprensa da 

Prefeitura está encarregada do trabalho de divulgação, que está sendo realizada em diversas 

frentes. 

A publicação no Diário Oficial do Município1, obrigatória, ocorreu na edição nº 467, de 03 de 

setembro de 2018. 

Figura 3-1 Publicação da audiência no Diário Oficial do Município. 

 

Fonte: Diário Oficial do Município 2018. 

A audiência também está sendo divulgada por veículos digitais, como a página de Facebook da 

Prefeitura de Miracatu2 e portais de notícia locais, como O Vale do Ribeira3. Outros veículos de 

notícias estão sendo contatados no momento. 

  

                                                             
1 Disponível em: http://pmmiracatu.domeletronico.com.br (Acesso em Setembro de 2018) 
2 https://www.facebook.com/PrefMiracatu Acesso em Setembro de 2018. 
3 https://www.ovaledoribeira.com.br/2018/09/prefeitura-miracatu-convida-audiencia-publica.html. 
Acesso em Setembro de 2018. 

http://pmmiracatu.domeletronico.com.br/
https://www.facebook.com/PrefMiracatu
https://www.ovaledoribeira.com.br/2018/09/prefeitura-miracatu-convida-audiencia-publica.html
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Figura 3-2 Divulgação da audiência na página de Facebook da Prefeitura de Miracatu. 

 
Fonte: Prefeitura de Miracatu 2018. 

Está sendo produzida uma faixa que ficará afixada em via pública na região central. Foram 

produzidos folhetos impressos que estão sendo distribuídos nas escolas, acompanhadas de uma 

carta pedindo aos professores que orientem os alunos a entregar aos responsáveis e explicar a 

importância da participação popular no processo democrático. Este folheto também será 

distribuído em outros equipamentos municipais.  

Figura 3-3 Faixa de divulgação da audiência para afixação em via pública. 

 
Fonte: Prefeitura de Miracatu 2018. 
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Figura 3-4 Folheto para distribuição em escolas e outros equipamentos. 

 
Elaboração: Risco AU 2018. 

O mesmo folheto está sendo distribuído por via digital em e-mail e mensageiros de celular. Além 

das listas de contato que a prefeitura já utiliza – servidores, membros dos conselhos municipais, 

sociedade civil organizada e outros grupos de interessados – foram incluídos os contatos 

fornecidos nas listas de presença das oficinas participativas realizadas nos bairros, visando trazer 

a população que participou do processo de revisão do Plano Diretor em suas etapas iniciais. 

 

 


