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ATA DE REUNIÃO

Aos vinte e seis dias do mês de janeiro de dois mil e dezessete, às 08:33 horas, no Salão do Tribunal
do Júri da comarca de Rondonópolis, reuniram-se o Promotor de Justiça Marcelo Caetano
Vacchiano, o Presidente da Câmara Municipal Vereador Rodrigo Lugli (Rodrigo da Zaeli), o
Coordenador Técnico dos trabalhos de atualização do Plano Diretor, Professor Dr. Jeater Maciel
Correa Santos e os Coordenadores Políticos Secretário Municipal de Habitação e Urbanismo Paulo
José Correa e Secretário Municipal de Receita Valdecir Feltrin juntamente com membros do Poder
Legislativo, CODEUR, do IPPUR e do Núcleo Gestor de Acompanhamento de Atualização do
-Plano Diretor. Aberta a reunião o Promotor de Justiça agradeceu a presença de todos e na sequência
o Secretário de Habitação e Urbanismo ressaltou a importância dos trabalhos e, em nome do
prefeito municipal pugnou votos de uma boa e produtiva reunião. Em seguida o Padre Lothar
dedicou uma oração pelo bom andamento do trabalho. Após, o presidente da Câmara Municipal
ressaltou a importância do plano diretor como instrumento de planejamento urbano do município e
agradeceu a presença de todos, especialmente dos vereadores. Na sequência, o promotor salientou a
imprescindibilidade do acompanhamento dos trabalhos de atualização do plano diretor,
especialmente pela câmara municipal que será a responsável pela aprovação final da proposta
elaborada pela equipe técnica. Sem seguida, fez um breve resumo dos objetivos do Plano Diretor e
das atividades que deverão ser realizadas no processo de elaboração de sua atualização de acordo
com o Termo de Referência bem como dos produtos que deverão ser produzidos, tudo de acordo
com o que consta nos autos da ACP n. 9937-23.2015.811.0003, que tramita na 3a Vara Cível de
Rondonópolis. Salientou ser importante que todos os envolvidos se comprometam e que auxiliem
na busca de informações e mobilização social para que se garante ampla participação da sociedade.
Reforçou que o objetivo deste grupo é elaborar uma Plano Diretor que impulsione a cidade para o
planejamento urbano e esta é a oportunidade de balizar o trabalho dos próximos gestores. Salientou
que o momento é muito oportuno para a construção de um trabalho sério e bem elaborado, pois,
contamos com o apoio do Prefeito e da Câmara Municipal com ampla visão de planejamento
urbanístico e empenhados no objetivo proposto. Na sequência o Professor Jeater iniciou salientando
que o trabalho de atualização do plano diretor é importante, porém, somente terá aplicabilidade se a
rotina da prefeitura municipal for adequada de forma a respeitar todas as diretrizes do plano. Pediu
que todos reflitam se realmente pretendem mudar a forma de urbanização e ordenamento da cidade
de fOlma a garantir de fato uma melhor qualidade de vida à população. Em seguida repassou
diretrizes para condução dos trabalhos e as funções de cada órgão envolvido no processo,quais
sejam: CODEUR, Núcleo Gestor de Acompanhamento do PDM, Coordenadoria Técnica do
Ministério Público, Câmara Municipal, População/Sociedade Civil organizada. Apresentou ainda ah
metodologia de trabalho e, resumidamente, os estudos de base para o diagnóstico do Município que ~
embasará a proposta do PDM, o Plano de Trabalho e cronograma do programa. Na sequência, os
representantes da empresa de consultoria contratada pela ALL para auxiliar na elaboração do PDM
expuseram resumidamente as diretrizes que irão balizar os seus trabalhos e a forma de lidar com os
conflitos que surgirão no decorrer do processo de modo a se chegar a um Plano viável e
compreensível a todos. O Sr. Rogério Salles fez algumas considerações quanto aos problemas
detectados com a sua experiência a irida nos trabalhos da atualização do PDM no ano passado e
fez sugestões de melhoria para os r alh:s. Após, o prom* sugeriu uma próxima reunião com a
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presença de todos para apresentação do plano de trabalho detalhado pela empresa de consultoria.
Após as deliberações ficou definida para o dia 14/02/2017 às 8:00 na Câmara Municipal. Nada
mais havendo, a reunião foi encerrada às 11:26h Esta ata vai assinada por mim CLÁUDIA MARIA
CÂNDIDA DA COSTA LUGLI, Secretária executiva da CODEUR, autoridades e por todos os
presente~ conforme lista de presença que é parte integrante desta ata.
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