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1. INTRODUÇÃO 
 

Localizado na mesorregião do Sertão de Pernambuco e microrregião do Pajeú, o 

município de Afogados da Ingazeira distante 386 km da capital do Estado, Recife. O 

município destaca-se por ser o segundo principal centro comercial do Vale do Pajeú. 

Com área de 377,69 km² e população estimada de aproximadamente 37.546 habitantes, 

a densidade populacional do município é de 92,90 hab./km² (IBGE, 2021). Afogados da 

Ingazeira tem como cidades limítrofes: Solidão, Carnaíba, Tabira e Iguaracy. 

O município, que já foi conhecido como Passagem dos Afogados e Vila de Afogados, 

teve a sua origem em uma antiga fazenda pertencente a Manuel Francisco da Silva. Em 

1836, subordinado ao município de Flores, o Distrito de Ingazeira foi criado. Foi elevado 

à categoria de Vila no ano de 1852 e em 1909 foi elevado à condição de cidade pela Lei 

Estadual n.º 991, com a denominação de Afogados da Ingazeira (IBGE, 2021; AFOGADOS 

DA INGAZEIRA, 2021). 

Com o objetivo de buscar o desenvolvimento de forma ordenada e estruturada do 

município, com desenvolvimento social, qualidade ambiental e oferta de serviços 

adequados ao pleno desenvolvimento sustentável em todas as instâncias do território 

seja este urbano ou rural. Como estabelece o artigo 182 da Constituição Federal de 1988 

o qual dispõe que a política de desenvolvimento urbano municipal tem por objetivo 

ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e assegurar o bem-estar 

de seus habitantes, preconizado também pela Lei nº 10.257/2001 - Estatuto da Cidade. 

O Plano Diretor é um instrumento previsto pela Lei Federal nº 10.257/2001 (BRASIL, 

2001) (Estatuto da cidade) e na Constituição Federal nos seus art. 182 e 183 (BRASIL, 

1988), considerado um dos mais importantes para o ordenamento territorial do 

município como um todo, ou seja, urbano e rural. O Plano Diretor estabelece estratégias 

de planejamento e diretrizes para organização do território, sendo que este documento 

deve possuir caráter coletivo, unindo a gestão municipal e a participação popular na 

busca pelo efetivo desenvolvimento econômico, social e físico de todo o território do 

município (DECARLI; FERRAREZE FILHO, 2008). 
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Neste contexto, o poder executivo municipal mobilizou esforços no sentido de 

garantir a revisão do Plano Diretor do município o qual foi instituído pela Lei n° 05 de 

2008, em consonância com o Art.40, Parágrafo 3o da Lei 10.257/2001 (BRASIL, 2001), 

que estabelece a revisão da lei que instituiu o Plano Diretor, pelo menos a cada dez anos. 

Desta maneira, o presente relatório de etapa prévia, inaugura-se o processo de 

revisão do Plano Diretor de Afogados da Ingazeira, nesta etapa, passa-se ao 

detalhamento dos eventos, decretos, reuniões, nivelamentos e mobilização que 

antecedem a etapa de Leitura Técnica e Comunitária. 

 

2. ETAPAS 
 

O contrato n° 035/2021 prevê 05 (cinco) etapas para a consecução da revisão do 

Plano Diretor. São elas: 

 

I – Etapa Prévia (ETAPA ATUAL) 

Nesta etapa são definidos a equipe técnica do núcleo gestor, o espaço físico para 

gestão dos trabalhos, as ações de divulgação, reuniões técnicas de nivelamento e 

conhecimento e o lançamento do Plano Diretor. 

 

II – Plano de Trabalho 

São detalhadas as ações e metodologias a serem aplicadas para a revisão do 

Plano Diretor. 

 

III – Leitura comunitária; 

Nesta etapa são realizadas a leitura de percepção da comunidade sobre o 

município e seus pontos de melhoria.  

 

IV – Leitura técnica;  

A leitura técnica por meio do diagnóstico dos aspectos ambientais, territoriais e 

de gestão e a pactuação das ações prioritárias identificadas nas fases anteriores. 
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V – Elaboração do Projeto de Lei de Atualização do Plano Diretor 

Nesta etapa são produzidos as diretrizes e ações para a elaboração do Projeto de 

Lei do Plano Diretor e após a lei de parcelamento do solo, Zoneamento e uso do solo são 

confeccionados. 

 

VI – Elaboração e revisão dos Projetos de Leis das legislações e Códigos Pertinentes. 

Nesta etapa serão elaborados: Projeto de Lei do Código Ambiental, Projeto de Lei 

do parcelamento do Solo e Condomínio de Lotes, Projeto de Lei de Regularização 

Fundiária, Projeto de Lei do Código de Edificações, Projeto de Lei do Código de Postura 

(revisão). 

 

3. OBJETIVO 
 

O presente documento tem como objetivo detalhar o cumprimento do escopo dos 

serviços técnicos da ETAPA PRÉVIA, contratados entre o Município de Afogados da 

Ingazeira-PE e o Instituto de Desenvolvimento Tecnológico do Centro–Oeste – ITCO, 

inscrito no CNPJ-MF sob o número 06.030.675/0001-60, previstos no Termo de 

Referência da revisão do Plano Diretor Participativo. 

 

 

4. ETAPA PRÉVIA 
 

A ETAPA PRÉVIA constitui-se no momento de orientações, definições e ajustes entre 

o poder executivo municipal, contratante, e a instituição contratada, o ITCO, para o 

início das ações da revisão do Plano Diretor de Afogados da Ingazeira. Lembrando 

sempre que esta deve ser uma ação capitaneada pelo executivo municipal e validada 

pela sociedade local. 

Neste sentido o ITCO assume o papel de consultor técnico das ações da revisão do 

Plano, oferecendo a expertise que possui, para que as aspirações da sua população, 

representada neste momento pelo executivo municipal, pelas instâncias sociais 
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constituídas e por cada cidadão individualmente, sejam materializadas no Plano Diretor 

e por meio deste. 

É nesta ocasião que se encaminha as orientações para formação do Núcleo Gestor 

do Plano Diretor da revisão do Plano Diretor no município, se organiza a melhor forma 

de comunicação, as reuniões entre a equipe do ITCO e o Núcleo Gestor do Plano Diretor 

no município e divulgação das primeiras ações e eventos a serem realizados. 

Para a consecução da etapa estão previstas as seguintes ações: 

a) Definição da estrutura de coordenação e organização dos trabalhos; 

b) Nomeação do Núcleo Gestor da Revisão do Plano Diretor; 

c) Nomeação do Núcleo Gestor Estendido da Revisão do Plano Diretor pela Prefeitura e 

demais instâncias; 

d) Realização de reuniões de nivelamento de conhecimento com colaboradores do 

Município; 

e) Elaboração do site do Plano Diretor Participativo PDP; 

 

Com relação ao lançamento Institucional do Plano Diretor Participativo, ficou 

pactuado entre a equipe do Núcleo Gestor do município e a equipe do ITCO que a data 

do lançamento será no dia 29 de novembro de 2021 e o registro da atividade e sua ata 

serão apresentados na próxima etapa - Etapa Plano de Trabalho. 

 

4.1 Estrutura de Coordenação e Organização dos Trabalhos 

 

Conforme estabelecido nas disposições contratuais, é papel do ITCO prestar 

consultoria técnica e operacional para a realização da revisão do Plano Diretor 

Municipal, Zoneamento e Lei de Uso do Solo, Projeto de Lei do Código Ambiental, 

Projeto de Lei do parcelamento do Solo e Condomínio de Lotes, Projeto de Lei de 

Regularização Fundiária, Projeto de Lei do Código de Edificações, Projeto de Lei do 

Código de Postura (revisão). Assim sendo, conforme as prerrogativas legais e as 

deliberações nas reuniões técnicas realizadas, a estrutura de Coordenação ficou 

estabelecida de acordo com a Figura 1. 



 

 

 

 

7 

 Instituto de Desenvolvimento Tecnológico do Centro-Oeste  

 

Figura 1: Organograma da estrutura da Revisão do Plano Diretor de Afogados da Ingazeira-
PE. 

 

Nível de execução 

Fonte: elaborado pelo ITCO. 

 

Nesta estrutura caberá a cada uma das partes envolvidas: 

 

EXECUTIVO MUNICIPAL 

 Na figura do Prefeito e do Vice-Prefeito, estabelecer as diretrizes gerais para o 

desenvolvimento do trabalho; 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 

 Realizar a coordenação geral; promover a “ligação” entre as equipes e o 

executivo municipal; promover os meios e ações necessárias para a realização 

dos serviços; fiscalizar a realização das atividades em conformidade às 

disposições contratuais, ao Termo de Referência e à legislação vigente. 

 

NÚCLEO GESTOR DO PLANO DIRETOR 

 Fiscalizar, acompanhar e auxiliar o levantamento de dados necessários para a 

revisão do Plano Diretor, dos estudos técnicos ambientais e sociais, dos 

relatórios técnicos;  

Executivo 
Municipal

Secretaria 
Municipal de 

Infraestrutura

Núcleo Gestor
(Instituido pelo 

Portaria 262/2021)
ITCO
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 Definir participação social nas etapas do trabalho. 

 Criar a logomarca do Plano Diretor do município; 

 Fazer a divulgação dos eventos e reuniões e audiências públicas em redes sociais, 

site, faixas, carro de som e mídias alternativas; 

 Realizar a mobilização social e convocar a participação dos atores envolvidos nos 

eventos. 

 

INSTITUTO TECNOLÓGICO DO CENTRO-OESTE – ITCO 

 Elaborar um diagnóstico ambiental do Município de Afogados da Ingazeira - PE 

em escala de 1:25.000 na área urbana e em escala de 1:100.000 na área Rural; 

revisar e elaborar o Plano Diretor Participativo do Município, considerando as 

áreas urbanas e rurais; examinar a legislação urbanística e adequá-la às novas 

propostas do Plano (da Lei de Uso e Ocupação do Solo – Zoneamento, da Lei de 

Particionamento do Solo e do Código de Edificações); 

 Contemplar, na elaboração do Plano, os eixos temáticos Ordenamento 

Territorial, Gestão Urbana, Habitação, Desenvolvimento Socioeconômico, 

Mobilidade, transporte e acessibilidade, Desenvolvimento Sustentável. 

 Apresentar a metodologia que assegure a participação da comunidade;  

 Realizar e assessorar as reuniões comunitárias  

 Realizar reuniões técnicas e consultas para discussão do processo de elaboração 

do Plano Diretor. 

 Realizar reuniões técnicas de nivelamento da equipe técnica da Prefeitura. 

 Sistematizar os dados recolhidos pela equipe técnica da Prefeitura e pela própria 

consultoria; produzir cartas temáticas referentes aos diversos temas tratados. 

Propiciar acesso livre aos documentos e informações produzidos; dar 

publicidade aos documentos e informações. 
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4.2 Nomeação do Núcleo Gestor 

Em conformidade com as orientações para a definição do Núcleo Gestor do Plano 

Diretor do Plano e estabelecida a melhor composição, pelo Prefeito Municipal, este 

emitiu a Portaria n° 262, de outubro de 2021 (Anexo 1), nomeando o denominado 

Núcleo Gestor para a Revisão do Plano Diretor do Município de Afogados da Ingazeira - 

PE, que ficou com a seguinte composição: 

 

José Fernando de Moraes Silva 
Coordenador    

 
Marília Acioly de Moura Lyra  

Guylherme Cavalcante Vasconcelos 
Infraestrutura, Arquitetura e Urbanismo 

 
Rodrigo de Lima Cortez 
Cláudia Gomes dos Santos 
Secretaria de Comunicação 
 
Carlos Antônio dos S. Marques 
Rodolfo Macena de Siqueira 
Secretaria de Assuntos Jurídicos 
 
Valéria Soares Gomes 
Rivelton Santos da Silva 
Secretaria de Agricultura 
 
Flaviana Rosa Barbosa R. Santos 
Wandson Charles da Silva Moura 
Secretaria de Transportes 
 
Lúcia De Fátima G. dos Santos Leite 
André Luís Marques Pessoa 
Secretaria de Finanças 
 
Arlindo Júnior Liberal Silva 
Maria Madalena L. Patriota 
Secretaria De Assistência Social 
 
Wiviane Fonseca da S. Almeida 

Maria José Acioly Paz e Moura 
Secretaria de Educação 
 
Alexandre José de Lira Morais 
Igor Luiz Brito de Sá 
Assessoria de Governo 
 
Augusto Severo Martins da Fonseca 
Tiago Késsio da Silva 
Secretaria de Cultura 
 
Artur Belarmino Amorim 
Lucivaldo de Vasconcelos Leite 
Aline Alves Rodrigues 
Secretaria de Saúde 
 
Alberto Seabra Correia Nogueira Neto 
Elias da Silva 
Secretaria de Controle Interno 
 
Sidney Ueliton Rafael Quidute 
Verônica Alves de Carvalho 
Secretaria de Administração 
 
Maria José da Silva 
Danylo Vasconcelos Lopes 
Mônica Júlia da Silva 
Meio Ambiente 
 
Maria José de Assis C. Maranhão 
Gabriel Galvão Siqueira do Nascimento 
Ouvidoria Municipal
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4.3 Site do Plano Diretor de Afogados da Ingazeira-PE. 

 

Conforme preconiza a legislação federal, a participação da população e de 

associações representativas dos vários segmentos da comunidade na formulação, 

execução e acompanhamento de planos, programas e projetos de desenvolvimento 

urbano, é peça fundamental na construção ou revisão do Plano Diretor e é legalmente 

garantida. 

Para que essa participação seja motivada, se faz necessária a disponibilização de 

todas as informações produzidas ao longo do processo. Neste sentido e com vistas a 

garantia do acesso às informações, o ITCO desenvolveu uma página própria da revisão 

do Plano Diretor Municipal de Afogados da Ingazeira, onde serão publicadas 

informações como eventos, relatórios, planos, projetos, vídeos e fotos. 

 A página será alimentada com as informações da revisão do Plano Diretor e ficará 

disponível durante todo o andamento dos trabalhos. O site poderá ser acessado por 

meio do seguinte endereço eletrônico: https://itco.org.br/plano-diretor/afogados-da-

ingazeira/. 

O site disponibiliza a interface para receber as contribuições da população com o 

núcleo gestor da revisão do Plano Diretor de Afogados da Ingazeira. A Figura 2 apresenta 

este canal de comunicação. 

Figura 2: Canal de comunicação entre a população e o núcleo gestor do Plano Diretor de 
Afogados da Ingazeira-PE. 

 
Fonte: ITCO (2021). 
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A Figura 3 apresenta imagens e vídeos do site destacando as divulgações sobre “O 

que é o Plano Diretor”, as ações realizadas como a nomeação do núcleo gestor e as reuniões 

e conteúdo sobre o que é o Plano Diretor. 

 

Figura 3 – Imagens do site da revisão do Plano Diretor de Afogados da Ingazeira-PE.  

  
 

Fonte: ITCO (2021). 

 

Considerando a internet como uma das principais ferramentas de comunicação e 

publicação de conteúdo, além do site acima citado, a divulgação do andamento e ações 

do Plano Diretor serão realizados nos canais oficiais do município (websites, redes 

sociais e site oficial da prefeitura...) de modo a garantir a participação ampla e irrestrita 

de todos. 

 

4.4 Escolha da Logomarca e Slogan do Plano Diretor do Município 

   

A Logomarca do Plano Diretor tem como objetivo criar uma identidade visual para 

as comunicações que irão compor a estratégia de divulgação de todas as etapas e 

identificar todas das ações/documentos previstos na elaboração da revisão do Plano. 

Definida pelos membros técnicos da Prefeitura, o logotipo ilustra os aspectos sociais, 
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ambientais e econômicos que serão considerados no desenvolvimento da revisão 

(Figura 4). 

Figura 4: Logomarca da revisão do Plano Diretor de Afogados da Ingazeira - PE. 

 

Fonte: Afogados da Ingazeira, 2021. 

 Após a definição da logomarca, a escolha do slogan para a revisão do Plano Diretor 

de Afogados de Ingazeira-PE se deu em duas etapas: a primeira etapa foi a votação 

prévia entre os membros do Núcleo Gestor e a equipe do ITCO, dentre as sete sugestões 

apresentadas foram selecionadas as duas que tiveram o número maior de votos. Em 

seguida, para a votação final, as duas frases foram disponibilizadas nas redes sociais do 

município para a consulta pública, ilustrado na Figura 5. 

Figura 5: Arte para a consulta pública nas redes sociais e resultado da votação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: 

Afogados da Ingazeira, 2021. 
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  A enquete contou com a participação de 142 pessoas e o slogan escolhido pelo voto 

da população, com mais de 70% dos votos, foi o “Juntos, planejando o futuro”. A Figura 

6 abaixo apresenta a versão final da logomarca com o slogan da revisão do Plano Diretor 

de Afogados da Ingazeira – PE. 

Figura 6: Logomarca e slogan do Plano Diretor de Afogados da Ingazeira-PE. 

 

Fonte: Afogados da Ingazeira, 2021. 

4.5 Reunião para o planejamento inicial 

 

Para o processo de planejamento inicial foi realizada, em 29 de setembro de 2021, 

uma reunião para organização das atividades entre o Instituto de Desenvolvimento 

Tecnológico do Centro–Oeste – ITCO e a Prefeitura de Afogados da Ingazeira-PE. A 

reunião teve objetivo de delimitar algumas questões e sanar dúvidas ainda existentes. 

Nesta etapa foram marcadas as Reuniões de Nivelamento entre a equipe do ITCO e o 

Núcleo Gestor.  

Participaram dessa reunião: O Vice-prefeito Antônio Daniel Mangabeira Valadares 

De Souza, Coordenador do Núcleo gestor Fernando Moraes, Alexandre Morais, Mônica 

Souto e Rodrigo de Lima - representando o município e representando o ITCO: Selomar 

Breda, Carla Herrmann, Sóstenes Arruda e Poliana Arruda. A Figura 7 apresenta o 

registro desta reunião. 
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Figura 7: Reunião para o planejamento inicial da revisão do PD de Alto Horizonte. 

  
Fonte: ITCO, 2021. 

 

4.6 Reunião de Nivelamento do Núcleo Gestor 

  

Para o sucesso das ações da revisão do Plano Diretor do município, é importante 

que os servidores da prefeitura estejam capacitados para o atendimento das demandas 

do processo, sobre informações e dados, quanto no atendimento ao público em geral 

no que tange aos temas da revisão do Plano Diretor. Assim sendo, o ITCO promoveu nos 

dias 25, 26 e 27 de outubro às 16h, reuniões de nivelamento com a equipe do Núcleo 

Gestor de Afogados da Ingazeira. Foi apresentado, durante as reuniões, pelo presidente 

do ITCO, Selomar Breda, uma palestra sobre o que é o Plano Diretor, sua importância e 

seus objetivos, suas etapas e os processos envolvidos que irão nortear o processo de 

revisão do Plano Diretor do município. 

No dia 25 de outubro, primeira reunião de nivelamento, a arquiteta Carla (ITCO) 

falou sobre o alcance do Plano Diretor e sua visão macro em relação aos outros planos 

municipais. Foi cobrado pelo Fernando – coordenador do Núcleo Gestor - o cronograma 

da visita a cidade da equipe do ITCO, este foi passado pelo Selomar após o término da 

reunião. 

As Figuras 8 a 10 apresentam os registros fotográficos das reuniões de nivelamento 

realizadas. E as relações de participantes presentes nos dias das reuniões estão 

apresentadas abaixo. 
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Quadro 1: Lista de presença da 1ª Reunião de Nivelamento - Núcleo Gestor 
(25/10/2021): 

Afogados da Ingazeira: ITCO: 

Daniel Valadares (vice-

prefeito) 

Fernando de Moraes 

Alexandre Morais   

Aline Alves    

Artur Amorim  

Cláudio Gomes 

Igor Mariano  

Lúcia Gomes  

Lucivaldo Leite 

Wandson Moura 

 

Selomar Breda 

Carla Herrmann 

Marcos Borges 

Cláudia Guedes 

Poliana Arruda 

 
Figura 8: Registros fotográficos do primeiro dia de Reunião de Nivelamento técnico 
realizada dia 25/10 em Afogados da Ingazeira-PE. 
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Fonte: ITCO, 2021. 

No segundo dia da reunião, após a palestra do Selomar (presidente do ITCO) sobre 

o que é o Plano Diretor e suas etapas, o principal ponto levantado pela equipe da 

Prefeitura foi quanto a preservação do Centro Histórico, pois o município não possui 

nenhuma legislação especifica com relação a preservação do Patrimônio Histórico da 

cidade. 

 

Quadro 2: Lista de presença da 2ª Reunião de Nivelamento - Núcleo Gestor 

(26/10/2021) 

 

 Foi sugerido pelo Rodrigo de Lima (Secretaria de Comunicação) como estratégia de 

divulgação, incluir o Plano Diretor nas discussões do projeto já realizado pelo Prefeitura 

“Prefeitura nos Bairros) para aumentar a participação da população no processo de 

revisão do PD de Afogados da Ingazeira. 

 

 

Afogados da Ingazeira: ITCO: 

Daniel Valadares (Vice-prefeito)  

Fernando Moraes 

Elias da Silva 

Flaviana Rosa 

Gabriel Galvão 

Maria José Cerquinha 

Mônica Souto 

Rodrigo de Lima 

Sidney Quidute 

Valéria Soares 

Verônica Alves 

Wiviane Fonseca 

Rodrigo de Lima 

Selomar Breda 

Carla Herrmann 

Marcos Borges 

Cláudia Guedes 

Poliana Arruda 
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Figura 9: Registros fotográficos do segundo dia de Reunião de Nivelamento técnico 
realizada dia 26/10 em Afogados da Ingazeira-PE. 

 

 

Fonte: ITCO; Afogados da Ingazeira, 2021. 

 
No terceiro e último dia das reuniões de nivelamento com o Núcleo Gestor do 

município foi levantado a preocupação sobre a escassez de água na região e foi firmado 

por todos os representantes da equipe da prefeitura o compromisso da implementação 

do Plano Diretor no município. 
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Quadro 3: Lista de presença da 3ª Reunião de Nivelamento - Núcleo Gestor 
(27/10/2021) 

Afogados da Ingazeira: ITCO: 

Fernando Moraes 

Alberto Seabra 

Arlindo Júnior Liberal 

Augusto Martins  

Danylo Lopes 

Guylherme Cavalcante 

Maria Madalena Leite  

Maria José Acioly 

Maria José da Silva  

Marília Acioly 

Rivelton da Silva 

Tiago Késsio da Silva 

Selomar Breda 

Carla Herrmann 

Marcos Borges 

Sóstenes Arruda 

Cláudia Guedes 

Poliana Arruda 

 
Figura 10: Registros fotográficos do terceiro dia de Reunião de Nivelamento técnico 
realizada dia 27/10 em Afogados da Ingazeira-PE. 

 
Fonte: ITCO, 2021. 
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Durante os três dias das reuniões de nivelamento foi apresentado pelo Núcleo 

Gestor a preocupação com relação a metodologia para a aplicação do Questionário de 

Percepção Social. Além da participação online, para garantir o maior alcance de 

participantes foi sugerido pelos representantes da Prefeitura que seja disponibilizado o 

questionário impresso à população. 

 

4.7 Reunião com o Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural e Urbano 

(COMDRUR) 

 
Criado em 1998 pela lei nº 194, o Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural e 

Urbano-COMDRUR, composto por entidade civil, órgãos governamentais e não 

governamentais, tem como um dos objetivos a participação de “políticas para o 

desenvolvimento do município e proteção do meio ambiente” (AFOGADOS DA 

INGAZEIRA, 1998). 

Diante da sua importância junto ao município de Afogados da Ingazeira, foi 

realizado no dia 04 de novembro de 2021 uma reunião com a equipe do ITCO e membros 

do conselho. A reunião teve como objetivo explicar o processo de elaboração da revisão 

do Plano Diretor e também escutar os anseios e dúvidas dos membros do COMDRUR. 

Um dos principais pontos levantados pelos membros do conselho é a preocupação 

com relação a demarcação de loteamentos irregulares e como será o alcance (o “olhar”) 

do Plano Diretor na Zona Rural de Afogados de Ingazeira.  

 Quadro 4: Lista de presença da Reunião com os membros do COMDRUR: 

Afogados da Ingazeira: ITCO: 

Fernando Moraes 

Ana Lúcia de Almeida 

Josefa Lima 

Antônio dos Anjos 

Evaldo José Genuíno 

Lucineide Cordeiro 

Francisco Petrônio 

Osvaldo Ribeiro 

Lurdes Campos 

José Adelmo  

Selomar Breda 

Carla Herrmann 

Marcos Borges 

Sóstenes Arruda 

Fernanda Mendonça 

Cláudia Guedes  

Poliana Arruda 

Tiago Duque 

Sílvio Matos 

 

 

A Figura 11 apresenta os registros fotográficos da reunião. 



 

 

 

 

20 

 Instituto de Desenvolvimento Tecnológico do Centro-Oeste  

 

Figura 11:  Registros fotográficos da Reunião com os membros do COMDRUR. 

 

Fonte: ITCO. 

 

4.8 Reunião com a Mesa Diretora da Câmara de Vereadores de Afogados da Ingazeira-

PE 

No dia 08 de novembro de 2021, foi realizada uma reunião com a representante da 

Mesa Diretora da Câmara de Vereadores do Município de Afogados da Ingazeira, a 
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vereadora Gal Mariano (1ª Secretária da Mesa Diretora) com o intuito de nivelar os 

conhecimentos técnicos sobre o Plano Diretor, suas etapas e a metodologia que será 

utilizada pelo ITCO para a sua revisão. A Vereadora entendeu as etapas envolvidas na 

elaboração da revisão do Plano Diretor e apresentou suas preocupações, principalmente 

em relação ao ordenamento territorial urbano e rural e reafirmou sobre a importância 

da participação da população na construção do Plano Diretor. 

Quadro 5: Lista de presença da Reunião com a representante da Mesa Diretora da 
Câmara de Vereadores do município. 

Afogados da Ingazeira: ITCO: 

Fernando Moraes (Representante do 
Executivo)   

Gal Mariano (Representante da Mesa 
Diretora Câmara Municipal)  

Gabriel Galvão (Representante do 
Executivo)    

Maria José de Assis (Representante do 
Executivo)  

Selomar Breda 

Carla Herrmann 

Marcos Borges 

Sóstenes Arruda 

Fernanda Mendonça 

Cláudia Guedes  

 

Figura 12: Registros Fotográficos da Reunião com a representante da Mesa Diretora da 
Câmara de Vereadores do município. 

 

 

 

 
 
 
 
 

Fonte: ITCO,2021. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esta Etapa Prévia é de fundamental importância para a aproximação entre a 

consultoria contratada e o poder executivo municipal, tanto na figura do Prefeito e dos 

Secretários diretamente envolvidos, quanto do Núcleo Gestor da revisão do Plano 

Diretor de Afogados da Ingazeira-PE, este último constituindo o nível de execução da 

revisão do Plano no âmbito do município. 

Reitera-se que foram cumpridas as ações e serviços sob responsabilidade direta do 

ITCO e deixadas preparadas ações que dependem de definição do executivo municipal, 

quais sejam, a nomeação do Núcleo Gestor Estendido e o lançamento institucional da 

revisão do Plano Diretor. 

Para além das ações descritas e que formalmente comprovam o cumprimento da 

etapa, foram realizadas inúmeras atividades que deram suporte para o cumprimento da 

etapa, tais como, contatos diretos com o Núcleo Gestor, reuniões extraordinárias para 

definição de ações, suporte com informações, dentre outras. 

Com a realização das ações contratuais previstas conclui- se, portanto, a Etapa 

Prévia. 
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ANEXOS 
 

ANEXO 1 
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