
 

 

 

Ata da reunião da Câmara Técnica de Qualidade de Vida, realizada em 13 de julho de 2018, no 
auditório da Secretaria de Educação.  

Em pauta: apresentação dos membros da Câmara Técnica que envolve principalmente as Secretarias 
Municipais de Segurança, Esporte e Assistência Social. Apresentação da proposta da Câmara frente ao 
Plano Diretor vigente, levantando sugestões de alteração relativas às respectivas pastas. Estiveram 
presentes o Sr. Joel Pinho de Oliveira – Secretário de Esporte, Major Marcos Oliveira – Secretário de 
Segurança, Graciano Arilson dos Santos – Secretário de Assistência Social, Iolanda Elias da Silva - 
Subsecretária de Assistência Social e Paulo Rodrigues Leite - Assessor Especial de Planejamento 
Estratégico. Devido às dificuldades relativas à divulgação a presença foi restrita. A Secretaria de Assistência 
Social pontuou aspectos importantes a serem reconsiderados como: na proposta de Lei complementar 
consta no artigo 201, seção I que trata da criação do Conselho de Gestão do Plano Diretor, na 
representatividade da sociedade civil não constam apenas os Conselhos de Educação e Saúde, excluindo o 
Conselho Municipal de Assistência Social, sendo que este conselho é justamente o principal órgão de 
participação e controle social ligado diretamente à Política Pública de Assistência Social – porta de entrada 
de todas as demais. Tanto que na sequencia o texto complementa que o processo seletivo dos membros do 
Conselho de Gestão do Plano Diretor terá sua legitimidade e processo democrático comprovados após 
protocolo realizado junto à Secretaria Municipal de Assistência Social. Sugerimos rever. Consideramos 
ainda de extrema importância reformular os artigos 52 e 53 que trata dos princípios e objetivos das Políticas 
Sociais implementadas no município. Reformular todo Capítulo IV, artigo 66 que trata da Política de 
Assistência Social, propondo que para tanto se reportem ao Órgão Gestor da Assistência Social e 
respectivo Conselho. A Secretaria de Esportes fez alteração no plano esportivo (anexo), já fazendo suas 
observações técnicas e de necessidade, tanto na infraestrutura quanto na política pública aplicada em 
nossa cidade. O mesmo fez a Secretaria de Mobilidade Urbana e Segurança, em anexo a esta ata, pontuou 
suas informações relevantes e necessárias para o município. Em seguida, Paulo Rodrigues Leite falou 
sobre a empresa contratada para dar assessoria à Prefeitura nesse processo (Líder Engenharia), 
destacando o Plano de Trabalho e os relatórios de Leitura Técnica e Comunitária que devem ser analisados 
quanto ao seu conteúdo pela Câmara.  Após a revisão, serão encaminhados para a empresa incorporar as 
sugestões e nos retornar para validação. Foi explicado que o Plano Diretor feito em 2016, mas não 
aprovado, será utilizado como referência para o processo e que planos de outras cidades devem ser 
estudados para comparação e incorporação de novas ideias. O Plano de 2006 em vigor também será 
disponibilizado para conhecimento. Esse material deve ser encaminhado por e-mail para que os 
participantes da Câmara apresentem suas sugestões também por e-mail o mais rapidamente possível. 
Sendo o que tinha a ser tratado, demos por encerrada a reunião e a próxima está confirmada para dia 01 de 
agosto de 2018, às 18h no mesmo local. Segue anexa, lista dos presentes. 


