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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

ATA DE REUNIÃO

Aos 30 (trinta) de setembro de 2020, às 10:00 (dez horas), membros da Agência de Desenvolvimento da
Região Metropolitana de Belo Horizonte – Agência RMBH e da Prefeitura Municipal de Santa Luziam
reuniram-se, por precaução, de modo virtual por meio da plataforma Meet Google
(h�ps://meet.google.com/zfr-cucw-jij), em virtude da pandemia do COVID-19 e das medidas necessárias
para impedir o aumento de infectados. O obje�vo principal desta reunião é a pactuação da metodologia
e do cronograma do processo de revisão do plano diretor do município de Santa Luzia.

Representando a Agência RMBH estavam presentes os servidores da Diretoria de Planejamento:
Charliston Moreira, Fernanda Lobo, Leopoldo Curi, Lívia Gamboge, Newton de Carvalho e Paulo Góes.
Representando a Prefeitura par�ciparam: Cín�a de Almeida Matos, Gileno Eduardo Teixeira e Leandro
Luiz Santos da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, e Mariana Ramos Borges da Secretaria de
Desenvolvimento Urbano e Habitação.

Inicialmente, o Diretor de Planejamento, Sr. Charliston Marques, deu boas vindas aos presentes e em
seguida, o Sr. Leopoldo Curi realizou uma apresentação (tela compar�lhada), contextualizando acerca da
metodologia do processo de revisão dos Planos Diretores dos municípios assessorados pela Agencia
RMBH incluindo agora o Município de Santa Luzia. Na sequência, foi apresentada a proposta de
cronograma definida pela Agência RMBH considerando as necessidades do município expostas na
reunião realizada do dia 22/09/2020 e considerando também os trabalhos em andamento no que
confere a revisão dos planos diretores dos demais municípios assessorados.

Na apresentação, o Sr. Leopoldo realizou uma explanação sobre o início dos trabalhos, as necessidades e
expecta�vas do planejamento rela�vo ao processo de revisão do Plano Diretor do município de Santa
Luzia, explicando detalhadamente cada etapa da metodologia, destacando as ações de início imediato e
con�nuas a serem realizadas, o papel do Grupo de Acompanhamento, da necessidade de implementação
do “Espaço Plano Diretor” (virtual e �sico), sobre os produtos e as Audiências Públicas.

Após o detalhamento, o Sr. Leopoldo Curi abre a palavra para os demais, complementando que existe a
previsão de capacitação para a equipe técnica do município de Santa Luzia sobre a metodologia de
revisão do Plano Diretor do município antes da primeira audiência pública. O Sr. Secretário de
Desenvolvimento Econômico, Leandro Santos, sugere que após a assinatura do termo de cooperação
técnica, seja realizada em outubro uma reunião on line com o Grupo de Acompanhamento e servidores
de outras secretarias para apresentação da metodologia e cronograma de Revisão do Plano Diretor e
inauguração do Espaço do Plano Diretor, pediu que a apresentação aborde sobre a importância do Plano
Diretor, pois o grupo é muito diverso. Outra questão é que o Decreto de nomeação dos integrantes do
Núcleo Gestor de Acompanhamento (Grupo de Acompanhamento) já é an�go e que os membros já estão
ficando desmo�vados e que inclusive já houve saída de um dos membros do grupo de Whatsaap. O Sr.
Leandro Santos, também solicita que representantes da ARMBH sejam incluídos no grupo de Whatsaap
do GA.

Desta forma, ficou definida a data de 14/10/20 às 09:00hs para realização da reunião, sendo de
responsabilidade da ARMBH elaborar a apresentação e do município verificar local e mobilizar os
par�cipantes em conformidade com as vedações eleitorais. Quanto ao Grupo de Whatsaap des�nado
para o Núcleo de Acompanhamento, serão incluídos os servidores Charliston Moreira, Leopoldo Curi e
Newton de Carvalho. Leopoldo Curi informa que as capacitações que ocorrem durante o processo de
revisão dos planos diretores são complementares e importantes, pois muita gente não sabe o que é
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“Plano Diretor, e que não há dificuldade em tornar público o que foi compactuado com o município. O Sr.
Charliston Moreira, informa que o Ministério Público está estudando a possibilidade de flexibilização para
realização de audiências públicas em municípios que es�verem na onda verde de acordo com a
metodologia do Programa Minas Consciente. O Sr. Leopoldo acrescenta que cada produto finalizado é
encaminhado para ciência o Ministério Público que acompanha todo o processo.

Caminhando para o fim da reunião, o Sr. Charliston pergunta se o município concorda com o cronograma
apresentado e o Sr. Leandro Santos confirma que está de acordo. O Sr. Charliston declara aprovado o
cronograma. Com o Cronograma aprovado e a reunião de capacitação agendada para 14/09/ às 09:00
horas. Reunião encerrada.

Não havendo outras manifestações a reunião foi encerrada.

Belo Horizonte, 30 de Setembro de 2020.

 

Pela Agência RMBH - Diretoria de Planejamento, Ar�culação e Intersetorialidade:

Charliston Moreira - Diretor

Fernanda Lobo

Leopoldo Curi

Lívia Gamboge

Newton de Carvalho

Paulo Góes

Pelo município de Santa Luzia:

Leandro Luiz Santos - Secretário de Desenvolvimento Econômico

Cín�a de Almeida Matos - Secretaria de Desenvolvimento Econômico

Gileno Eduardo Teixeira - Secretaria de Desenvolvimento Econômico

Mariana Ramos Borges - Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação

Documento assinado eletronicamente por Newton de Carvalho Júnior, Servidor(a) Público(a), em
01/10/2020, às 14:58, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Charliston Marques Moreira, Diretor, em 01/10/2020, às
15:01, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222,
de 26 de julho de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Livia Regina Bap�sta Gamboge Reis, Servidora Pública,
em 01/10/2020, às 15:05, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Fernanda Cris�na Ferreira Lobo, Servidor(a) Público(a),
em 01/10/2020, às 15:09, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Paulo Henrique Góes Pinto, Servidor Público, em
05/10/2020, às 11:42, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Leopoldo Ferreira Curi, Servidor(a) Público(a), em
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https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=DEC&num=47222&comp=&ano=2017
https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=DEC&num=47222&comp=&ano=2017
https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=DEC&num=47222&comp=&ano=2017
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05/10/2020, às 11:45, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 20087125
e o código CRC B6A2F964.
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