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Para entendimento do processo de trabalho do Plano diretor, foram apresentados propostas de Decreto para criação 
do Grupo Gestor e do Regimento Interno para o grupo Gestor.

ATA DE REUNIÃO

REVISÃO DO PLANO DIRETOR

Participantes: UFF, PCA, Universidade Estácio de Sá, PMAR, CMAR, IAU, SAPE, CAU-RJ, ICMBio, FASAR, Associação Sertão 
Bracuí Quilombola, Coletivo de Mulheres Negras Winnie Madalena, ASSEAR, IBAMA, Sindicato dos Trabalhadores Rurais, 
Sindicato dos Trabalhadores Portuários, setor empresarial, FUSAR, ANGRAPREV e sociedade civil.

Pauta: Explanação sobre metodologia para Revisão do Plano Diretor, apresentação sobre o Grupo Gestor e sua formação, 
que tem por finalidade ampliar a participação popular e acompanhar os trabalhos para a revisão do Plano Diretor, em 
atendimento ao disposto no art. 40 da Lei Federal 10.257, de 10 de julho de 2001 – Estatuto da Cidade.

LOCAL: Centro de Estudos Ambientais - Avenida Almirante Jair Carneiro Toscano de Brito, s/n° - 
Praia da Chácara

Pontos discutidos

ATA N°: 01/2018

Resumo da Discussão

Foi explanado que a metodologia do trabalho foi dividida em 06 etapas, sendo: 
Etapa 1- FORMAÇÃO dos grupos de trabalho (GTs) e Grupo Gestor;
Etapa 2- ELABORAÇÃO do material técnico para leitura técnica e preparação do material para as oficinas nas 
comunidades;
Etapa 3- OFICINAS para capacitação e discussão sobre a Revisão do Plano Diretor nas comunidades, divididas em 04 
núcleos; 
Etapa 4- DEFINIÇÃO dos eixos temáticos discutidos com a população e preparação do material para minuta da lei. 
Apresentação em audiências públicas;
ETAPA 5- ELABORAÇÃO DO Projeto de Lei e apresentação em Audiência Pública; 
ETAPA 6- APRESENTAÇÃO da minuta da lei á câmara municipal.

FOI EXPLICADO sobre a gestão democrática na revisão do Plano Diretor e a criação de um Grupo Gestor de acordo 
com recomendação do Ministério das cidades, Estatuto da Cidade e de acordo com formato definido na Conferência 
das Cidades de Angra dos Reis. Foi explicado a finalidade do grupo gestor, que é acompanhar os trabalhos de Revisão 
do PD e envolver os setores da sociedade no processo de discussão. FOI explicado que de acordo com nossa 
legislação municipal, o CMUMA é nosso fórum de discussão sobre desenvolvimento urbano ambiental, mas de 
acordo com recomendação do Ministério das Cidades e Estatuto da Cidade, faltaram os setores para formação do 
Grupo Gestor. A proposta apresentada foi: montar o Grupo Gestor com o CMUMA (Conselho Municipal de 
Urbanismo e Meio Ambiente) e complementar o quadro com mais setores da sociedade. Foram formados grupos 
para tirar dúvidas sobre a metodologia e a formação sobre o grupo gestor
Leonor destacou que o principal papel do Grupo Gestor é fazer a divulgação do trabalho e acompanhar o processo e 
este workshop está preparando para dar partida no processo.
Leonor: O CMUMA foi inserido no Grupo Gestor, cuja finalidade será criar um novo modelo de Conselho, 
fortalecendo-o e inserindo-o nesse processo de discussão da cidade, dando continuidade posterior ao Plano Diretor 
no processo de planejamento da cidade que deve ser um exercício constante.
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Foi ressaltada a diferença entre workshop e audiência pública, pela CTC – Comissão Técnica de Coordenação, já que 
parte da sociedade organizada contestou a falta de espaço para sua participação na criação do decreto. Foi 
respondido por representantes do governo que é atribuição dos poderes do município a elaboração da minuta de 
decreto, seguindo o art. 40, parágrafo 4° do Estatuto da Cidade.
Leonor: nesse primeiro momento, será definido o número de vagas por setores da sociedade, sendo posteriormente 
definido quem ocupará as vagas e formará a equipe. A apresentação do Decreto e do Estatuto do Grupo Gestor foi 
para que ficasse bem claro, qual o papel do Grupo Gestor.

Ricardo Toledo: O Grupo Gestor foi criado para aumentar a representatividade do Conselho (CMUMA);
Leonor: estará disponível o material das reuniões e haverá abertura para sugestões e propostas no Portal Virtual, no 
site da Prefeitura, sendo o material da reunião enviado também por outros meios como e-mail e whatsapp no prazo 
mínimo de 05 dias, conforme proposto.

Os representantes dos Quilombolas reclamaram de “um atropelamento da Secretaria de Planejamento”, que se 
colocou como coordenadora do Grupo Gestor, durante as reuniões de grupo. Porém, essa ideia já havia sido 
rechaçada internamente por outros membros do governo e acordada junto ao representante da Secretaria de 
Planejamento, tendo em vista que esta coordenação já existe na estrutura da Prefeitura.

Houve reclamação do representante do sindicato dos trabalhadores portuários e dos Quilombolas sobre a divulgação 
de véspera do evento, apontada como causa para um esvaziamento da participação popular. Para as etapas 
seguintes, representantes do governo apresentaram a metodologia para ampla divulgação com mais antecedência 
para os próximos eventos, ressaltando que o workshop não é audiência pública, onde acontecerá efetivamente a 
participação popular e discussão sobre o Plano Diretor. Entre as principais funções do Grupo Gestor estão: passar 
informações para a comunidade e acompanhar o processo de discussão com a população.
Leonor: Foi divulgado junto ao CMUMA, e-mail e whatsapp, sendo que, este workshop tem como objetivo a 
promoção do Grupo Gestor e não a discussão sobre o Plano Diretor.
Representante do Sindicato Rural: É importante realizar os trabalhos internos e nas audiências públicas e defendê-lo 
na câmara, que é onde será realmente definido o Plano Diretor.
Cássio: Precisamos selecionar pessoas que representam setores da sociedade e não entidades específicas.
Os representantes do sindicato dos trabalhadores portuários e dos Quilombolas não querem, em função do atraso da 
divulgação, que o evento seja divulgado como de participação popular mas que seja declarado como sendo de poder 
do executivo, ameaçando entrar com uma ação judicial, declararam que não querem participar mais no processo e se 
retiraram do evento.

André Luís: A importância do Decreto de criação do Grupo Gestor é dar transparência e participação integrada. A 
estrutura atual do CMUMA não abrange todos os setores da sociedade como determina o Estatuto da Cidade.

Sílvia da ICMBio: Tem muita coisa para melhorar no texto da minuta do decreto e é necessário definir a agenda e 
fornecer mais cópias para a próxima reunião.

Leonor: o decreto precisa ser adaptado dentro das mudanças que foram determinadas e ajustes da Procuradoria.

Leonor: Em vez de se trabalhar com o CMUMA, que é hoje nosso instrumento de participação popular de acordo 
com a lei e o Grupo Gestor de forma separada, trazer o CMUMA para dentro do Grupo Gestor. A metodologia da 
Revisão do Plano Diretor e a estrutura do Grupo Gestor estão de acordo com o que foi determinado pelo Ministério 
das Cidades.

Cássio: incluir no decreto que o Grupo Gestor será mantido durante a elaboração das leis restantes, após o Plano 
Diretor com as diretrizes.
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1 15/03/2018 Divisão das Tarefas (Grupo de Trabalho).

17/01/2018

Apresentação sobre o Plano Diretor e Metodologia

Formação do Grupo Gestor

Itens de Ação - Em aberto
Data de Conclusão Ação

16/01/2018
16/01/2018
16/01/2018 Dúvidas quanto ao material apresentado

Grupo de Trabalho por Setor da Sociedade
Apresentação sobre o Grupo Gestor

Data de Conclusão Ação
16/01/2018

Foram sugeridas as seguintes mudanças à minuta de decreto que institui o Grupo Gestor:
1. No art. 2°, inciso II, item “Movimentos Populares Organizados”, onde se lê “01 (três)” passa-se a ler “01 (um)”;
2. No art. 6°, onde se lê: “os trabalhos.” Passa-se a ler “a revisão da lei de diretrizes, sendo o mesmo mantido 
durante a elaboração das leis restantes.”
3. Não está claro, no inciso II do art. 2°, o que significa “eleito por órgão de classe”.

Leonor: A apresentação do Decreto e Estatuto foi para que não houvessem dúvidas quanto ao papel do Grupo 
Gestor, que muitas vezes é visto como fórum principal de discussão do Plano Diretor e não é. O principal fórum de 
discussão são as oficinas e as audiências públicas. O principal papel do Grupo Gestor está na mobilização para 
participação popular nas discussões e acompanhamento do trabalho. Fica ressaltado que qualquer cidadão pode 
apresentar proposta para revisão do Plano Diretor.

Foi de comum acordo entre todos os presentes que será incluído um representante da esfera federal no Grupo de 
Trabalho Externo.

Itens de Ação - Fechados

Ficou acordada a data 15 de março de 2018 para o próximo encontro e até lá serão realizadas, com apoio do poder 
executivo, assembleias dos setores para definição dos representantes, havendo a possibilidade de mudança da 
agenda, de acordo com a necessidade da PRAM.

Foram acordadas as seguintes mudanças no Regimento Interno do Grupo Gestor: 
1. No artigo 3°, inciso II, onde se lê “observadas” passa-se a escrever “observados”;
2. No artigo 3°, inciso V, onde se lê “Deliberar” passa-se a escrever “Sugerir”;
3. No artigo 3°, inciso VI, onde se lê “Divulgar ações” passa-se a escrever “Cooperar com o Executivo na mobilização 
da sociedade e na divulgação de ações”;
4. No artigo 3°, inciso VII, onde se lê “da Ilha Grande” passa-se a escrever “do Município”;
5. No art. 4°, inciso I, item a, onde se lê “12” passa-se a ler “11”;
6. No art. 4°, inciso III, item a, onde se lê “06” passa-se a ler “04”;
7. No artigo 6°, onde se lê “Presidente.” passa-se a ler “Presidente, comprovada a legitimidade da instituição à qual 
representa e os atos constitutivos de seus representantes.”;
8. No artigo 11°, onde se lê “Ordinárias” passa-se a ler “Ordinárias consecutivas ou cinco alternadas”;
9. No art. 12°, parágrafo 4°, onde se lê “úteis,” passa-se a ler “úteis, podendo ser feita por meio eletrônico, redes 
sociais e internet,”;
10. No artigo 13°, onde se lê “pelo menos um terço de seus membros” passa-se a ler “qualquer número”;
11. No art. 13°, parágrafo 3°, onde se lê “a existência de quorum” passa-se a ler “o número de votantes”;
12.  Em função da alteração acima, o parágrafo 1° deve ser suprimido, alterando, consequentemente, as numerações 
dos parágrafos subsequentes;
13.  No art. 14°, parágrafo 2°, suprime-se “unanimidade considerando-se a”;
14.  No art. 16°, inciso I, onde se lê “votação” passa-se a ler “aprovação”.

Leonor: Em função do tempo, a capacitação ficará para um segundo momento e o Grupo de Trabalho Externo será 
definido numa segunda reunião futura.

Cássio: O Regimento Interno será definido pelo próprio Grupo Gestor em reunião, sendo esta minuta apenas uma 
proposta para facilitar o trabalho posterior.



2

item Data

1 15/03/2018

Local

CEA

15/03/2018
Capacitação do Grupo Gestor: Legislação Existente / Estatuto da Cidade / Legislação 
Ambiental.

Objetivo
Ficou acordada, para esta data, o próximo encontro, sendo até lá realizadas, com 
apoio do poder executivo, assembleias dos setores para definição dos 
representantes, havendo a possibilidade de mudança da agenda, de acordo com a 
necessidade da PRAM.

Próxima Reunião


