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APRESENTAÇÃO 

 

 

O presente documento corresponde ao Relatório das Reuniões Setoriais realizadas em Afogados 

da Ingazeira com o intuito de ampliar as discussões e contribuir na elaboração da Revisão do 

Plano Diretor. Esse documento contém os eventos realizados ao longo desta fase. As memórias 

dos eventos contemplam os registros da data, do local e dos participantes do evento, o registro 

fotográfico e o relato dos principais tópicos abordados, o relatório está embasado em anotações 

colhidas durante os eventos.  

 



 

 

  

Instituto de Desenvolvimento Tecnológico do Centro-Oeste 

Introdução 

 

As Reuniões Setoriais têm como objetivo ouvir e captar as demandas específicas de 

setores da economia e da sociedade local no que tange à construção do Plano Diretor e demais 

legislações de forma a contribuir para o desenvolvimento em todos os âmbitos da sociedade. 

Neste sentido foi programado um calendário de reuniões setoriais para o Plano Diretor 

de Afogados da Ingazeira, estas reuniões contaram com ampla divulgação em rádios locais e por 

meio das redes sociais da Prefeitura e com convites para as instituições e organizações sociais 

do Município de Afogados da Ingazeira – PE. 

Quadro 1: Cronograma das reuniões setoriais 

Data Hora Local Grupo de Instituições 

09/03 18:30 Câmara de Vereadores 
Empreendedores da construção civil, 
loteadores e imobiliárias 

10/03 08:30 Câmara de Vereadores Rede de Educação 

10/03 18:30 Câmara de Vereadores 
OAB, CREA, outros Conselhos 
Profissionais, ONGs, 
Associações 

11/03 08:30 Câmara de Vereadores Turismo, cultura, esportes, religiões 

29/03 15:00 Online – Google Meet Ministério Público e CDL 

 

A Metodologia utilizada para as reuniões setoriais definida pela equipe do ITCO e o 

Núcleo Gestor do Plano Diretor foi de uma palestra utilizando recursos multimídia e 

apresentando os seguintes assuntos: 

 

1) Apresentação da Consultoria Contratada, sua equipe e seu Know-how em Planos Diretores; 

2) Apresentação do Núcleo Gestor do Plano Diretor de Afogados da Ingazeira; 

3) Foi apresentado o Site do Plano Diretor como as pessoas podem acessar o site e acompanhar 

o trabalho e como enviar sugestões; 

4) Foram apresentadas todas as ações realizadas do Plano Diretor até o momento, como por 

exemplo as reuniões técnicas iniciais, reuniões de nivelamento de conhecimento, a conclusão 

das etapas previas e de plano de trabalho, e as visitas técnicas do diagnóstico; 

5) Foram apresentadas a metodologia e etapas que estão sendo utilizadas no diagnóstico 

técnico e no diagnóstico das mobilizações sociais; 

6)  Foram apresentados os conceitos de Plano Diretor e o alcance da lei, respeitando a hierarquia 

com as legislações Federais e Estaduais; 
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7) Apresentou-se as legislações e planos setoriais que dão suporte ao Plano Diretor e que são 

importantes elaborá-las e ou revisa-las conforme o caso; 

8) E como última ação da reunião abriu-se a palavra aos participantes para que se manifestassem 

apontando melhorias e ou aperfeiçoamentos para o novo Plano Diretor.  

 

A participação dos mais variados seguimentos possibilitou a troca de informações e 

contribuições que serão importantes no processo de revisão do Plano Diretor. Os temas 

abordados nas reuniões estão relacionados aos aspectos de uso e ocupação do solo, moradia, 

meio ambiente, mobilidade, educação, assistência social e segurança. O Quadro 2 apresenta dos 

principais pontos levantados por eixo temático. 

O detalhamento das propostas apontadas nas reuniões setoriais está registrado neste 

documento, Anexo 01, onde foi documentado e registrado por meio de listas de presença, 

registro fotográfico e planilha com todas as sugestões apresentadas pela comunidade 

organizada. 

Quadro 2: Principais assuntos abordados por eixo temático. 

EIXO TEMÁTICO ASSUNTOS ABORDADOS 

Meio Ambiente e Sustentabilidade 

Segurança das microbacias 

Saneamento básico (distribuição de água, 
uso de fossas, alagamentos, resíduos da 
construção civil) 

Criação de Parque Ecológico 

Proteção ao rio Pajeú 

Iluminação pública 

Ordenamento territorial e urbano 

Loteamento irregulares área urbana e rural 

Loteamentos sustentáveis 

Ruas arborizadas, calçamento adequado 

Quadras de esportes 

Transporte coletivo e transporte público 
circular 

Construção de creches mais próximas as 
zonas residênciais 

Sinalização de trânsito deficiente 

Transporte escolar 

Centros multiusos para esporte, cultura, 
feiras e outras atividades. Prédios públicos 
multiuso. 

Ocupação ao redor da linha de trem 

Ruas e calçadas estreitas 

Criação de um distrito industrial 

Raios de Influências dos equipamentos de 
saúde e de educação. 
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Governança Pública 

Setor tributário – cobrança de impostos 

Políticas públicas voltadas para o comércio 
local 

Segurança 

Reforma administrativa 

 

Conclusão 

 

As reuniões setoriais estabelecem um espaço democrático para que diferentes setores 

da sociedade possam participar da construção do Plano Diretor. Deste modo, este documento 

encerra a etapa das Reuniões Setoriais realizadas no município de Afogados da Ingazeira- PE 

previstas no Plano de Trabalho. 
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Anexo 1 

 

• Reunião realizada em 09/03/2022   

Reunião com empreendedores da construção civil, loteadores e imobiliárias. 

INÍCIO: 19h30min                                                                           FINAL: 21h14min 

ITEM NOME SEGMENTO  ENCAMINHAMENTO 

01 

Margarida Moradora do 

bairro Sobreira 

Projeto de educação populacional sobre 

saber conviver em um mundo com mais 

empatia, levando esse tema para escolas, 

pensando no futuro da população, com o 

bem-estar ao meio ambiente. 

02 

Reginaldo 
Cavalcante 
(Naldinho) 

Construtor que 
reside no 
bairro/loteamento 
Manoela Valadares 
(morada nova) 

Fez perguntas sobre projeto de fossas, em 

relação ao período de inverno, pois a água 

acaba prejudicando o sistema de produção 

com alagamentos por falta de saneamento 

por parte do loteamento. 

Fez observação por pagar todos seus 

impostos, documentação e todas 

legalizações e, sente a falta do apoio para 

que essas obras possam acontecer de forma 

mais rápida e a necessidade do 

fortalecimento com a ajuda da limpeza de 

entulhos por parte da prefeitura municipal 

ou ajudar com outros intuitos. 

03 

Gonzaguinha Construtor e 
morador do bairro 
Sobreira 

Relata sobre dificuldades em apoio do 

município no processo de construção de 

casas e dificuldades em ruas com falta de 

atenção em passagens de água. 
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Relata da dificuldade da procura de 

terrenos, por muitos loteamentos estarem 

sem legalização por parte do município. 

04 

Kátia Regina Empreendedora da 
empresa KRL 
imobiliária 

Fala sobre o setor tributário municipal, em 

ter uma negociação e cuidado na hora de ser 

cobrado o imposto de autorização e 

liberação da casa para negociação de venda 

ao cliente. 

05 

Adelmo  Apresentou 3 propostas voltadas a zona 

rural do município. 

Proposta para o município assumir a 

segurança das microbacias hidrográficas 

para que moradores da zona rural possa ter 

cuidados a construir represas sem 

conhecimento técnico. 

Proposta de loteamentos de forma 

sustentável, para que não prejudique o 

sistema ambiental e falta de água no solo. 

Preservação da zona ao redor da barragem 

de brotas, para não construção de 

residências. 

Proposta para que o bairro Manoela 

Valadares seja um bairro residencial e que 

não possa construir comércios. 

Assim como outras propostas que estão em 

escrito para apresentação em apoio e 

fortalecimento ao novo plano diretor 

06 

Evaldo 
Genuíno 

Morador da Rua 
Manoel Mariano 

Fala sobre a importância de ter um 
crescimento em arborização em ruas da 
cidade, pois o desmatamento vem sendo 
maior. 
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LISTA DE FREQUÊNCIA 
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• Reunião realizada em 10/03/2022 

Reunião com Setor de Educação 

INÍCIO: 08h30min                                                                           FINAL: 11h14min 

ITEM NOME SEGMENTO  ENCAMINHAMENTO 

01 

Fernando Moraes Prefeitura - 

Coordenador do 

Plano Diretor 

Propõem aos vereadores presentes a ideia 

de promover um projeto de lei com um dia 

especifico para “o dia do plano diretor”, para 

que use esse dia como lembrança do que foi 

feito pela cidade, que use também de forma 

fiscalizadora e como prestação de contas do 

que está sendo feito e o que não está. 

Criação de uma diretoria do plano diretor 

02 

Maria José Acioly Secretaria 
adjunta de 
educação 

Fala sobre a falta de quadras de esportes e 

equipamentos públicos para o uso da rede 

escolar em uma aproximação mais perto das 

escolas. 

Também cita sobre o péssimo saneamento 

ao lado de escolas, também em especifico a 

escola Ana Melo, com alagamentos em 

períodos chuvosos, localizada no centro da 

cidade. 

Falta de sinalização, transporte coletivo, 

sistema de manutenção elétrico, falta de 

calçadas com acessibilidade correta para uso 

dos pedestres.  

Necessidade da construção de creches no 

centro da cidade, pois a maioria é localizada 

em bairros. 

03 
Daniela Moura Diretora da escola 

Evangelina 
(sobreira) 

Fala sobre os problemas de sinalização, 

transito, ruas estreitas, problemas em 
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estacionamento de carros e 

congestionamento. 

Grande lotação pela chegada de vários 

alunos de outros bairros. 

Construção de creche no São Brás e Laura 

Ramos, diminuindo o fluxo da creche 

principal do Sobreira 

Falta de salas para armazenamento, 

manutenção, professores e para alunos do 

“AE” 

Margarida Ramos de Oliveira Veras, Gestora 

da escola Francisca Lira - Dificuldade com a 

distância da quadra escolar, tendo 

problemas em falta de manutenções, e 

dificuldades no deslocamento desses alunos, 

com riscos de acidentes de trânsito. 

Falta de limpeza na praça que fica em frente 

à escola. 

04 

Adriana Professora da 
educação infantil 
Escola municipal 
Levino Candido 
(zona rural – 
Carapuça) 

Solicita murada ao redor da escola por falta 

de segurança e maior conforto em uso dos 

alunos e professores. 

05 

Cesar Tenório Vereador Sugestão que após a finalização do plano 

diretor (em setembro 2022), tenha 

continuidade na prática e execução correta 

do plano diretor no município. 

Fala sobre a importância em estruturar e 

organizar a guarda municipal em ajuda e 

apoio em fiscalização e segurança aos 

bairros e pontos específicos da cidade. 
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06 

Gal Mariano Vereadora Fortalece a falta de creches principalmente 

na comunidade Laura Ramos principalmente 

pela distância em que fica localizada. 

07 

Marcio André Professor da 
FASP 

Falta integração da FASP e secretaria de 

educação em relação a melhorias na 

educação do município, por a cidade receber 

alunos de várias cidades da região. 

08 

Andreia Barros Professora do 
IFPE 

Falta de transporte escolar para os alunos, 

principalmente pela questão do IFPE se 

localizar em um setor bem distante do 

município. Muitos alunos têm essa 

dificuldade em se locomover, pois são de 

vários bairros que batem ponta a ponta da 

cidade. Alunos da zona rural também sofre 

com essa locomoção.  

Grande parte faz essa locomoção a pé. 

Alunos da zona rural muitas vezes ficam sem 

transporte escolar por motivos da grade de 

ensino do instituto ficar fora da grade do 

município, deixando por um tempo esses 

alunos ausentes do IFPE por motivos do 

transporte ficar em recesso. 
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• Reunião realizada em 10/03/2022 

Reunião com ONG’s, Associações rurais, conselhos de bairros, concessionárias de 

serviços públicos, OAB, CREA, Conselho de Arquitetura e Urbanismo, e demais 

conselhos profissionais. 

 

INÍCIO: 19h02min                                                                                    FINAL: 21h01min 

ITEM NOME SEGMENTO  ENCAMINHAMENTO 

01 

André Arquiteto 

Projetista 

Se as atuais medidas serão admitidas ou 

alteradas? 

Em terrenos de 20 metros, por exemplo, hoje se 

deixa 3 metros de recuo fora a medida da 

garagem. 

Proposta: Utilizar a parte da garagem como os 3 

(três) metros de recuo para poder usar mais 

espaço para construir. 

Proposta: Na lateral vai ser adotado a de 1,5m da 

lei federal ou manter 1 metro que é utilizado hoje? 

02 

César Tenório Vereador Faltou muitos segmentos na reunião, 

principalmente os líderes de bairros, acredita que 

por as pessoas desconhecerem o que é o Plano 

Diretor e achar que é um plano de governo. 

Proposta: Implantação de mais centros multiusos  

Proposta: Nas reuniões com 

bairros/comunidades, fazer essa mesma 

apresentação 

03 

Eclériston e mais 

um representante 

Associação de 
Bombeiros Civis 

Hoje somos um pouco esquecidos em Afogados, 

pela gestão pública, em Solidão fazemos um 

trabalho mais ativos nas escolas, festas e eventos 

como parceiros da prefeitura. 

Proposta: Lei de inclusão dos bombeiros civis no 

poder público (escolas, festas, eventos públicos) 
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04 

Adelmo Santos DIACONIA Propostas: Precisamos avançar mais com relação 

ao meio ambiente 

Ampliação da área verde do município, 

Criação do parque ecológico; 

Aquisição de terreno para criação da unidade de 

conservação na queimada grande; 

Atenção em relação ao Rio Pajéu: Desobstruir toda 

calha da barragem, a partir do paredão da cidade, 

arrancar os algarobas invasores e desassorear as 

laterais do Rio; 

Controle maior das chácaras e sítios que 

desmatam para abrir terrrenos, desmatando 

plantas nativas e sem fiscalização na área; 

Cuidados com o lixo, pontos de coleta, fiscalização 

maior; 

Proibir ocupações ao redor da linha do trem e de 

jogar lixo; 

Revitalizar a área por trás da Manoel Borba, área 

de lazer, passeio, festa, bares, música ao vivo; 

Leis mais rígidas de perturbação de sossego, 

proibir sons de bares acima do permitido em áreas 

residenciais; 

Maior controle da mobilidade na zona rural, 

segurança para quem transita diariamente nas 

estradas rurais; 

Regulamentar os loteamentos na zona rural que 

destroem as matas nativas com trator sem 

considerar espaço verde de preservação 

05 

Almir INSPETOR DO 
CREA, 
ENGENHEIRO 
AGRÔNOMO 

O plano diretor tem que trazer também uma 

mudança na estrutura do secretariado de 

Afogados, uma reforma administrativa, exemplo: 

não existe secretaria de meio ambiente; 
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Pede que tire a feira do centro da cidade, pois 

perturba muito os moradores na madrugada da 

quinta para sexta; 

Além de elaborar o novo plano diretor, monitorar 

sua aplicação e execução; 

Manter o padrão de construção como as das casas 

da morada nova (Manoela Valadares), porque isso 

valoriza o bairro e as residências; 

Área de lazer em todos os bairros; 

Temos a barragem de brotas que já é turístico 

quando está sangrando, então é bom lugar para se 

construir uma área de lazer e organizar o espaço 

06 

Tadeu Antônio Associação Rural 
do Sítio Escada 

Melhorar abastecimento de água, e ter acesso a 

adutora que passa perto; 

Olhar especial para os agricultores que trazem a 

comida para a mesa do afogadense; 

Regulamentar o limite da largura das estradas, 

que em muitos lugares mal passa um carro de tão 

estreito 

07 

Charles Maia Prefeitura Bairros mais novos estão sendo feitos com ruas e 

calçadas estreitas; 

Propostas: Regras mais rígidas de mobilidade, 

punições mais rígidas para que infringir as regras. 

08 

Gal Mariano Vereadora Necessidade urgente que seja revisto a zona rural, 

preservação da caatinga, queimadas irregulares, 

fomento da economia rural; 

Espaços de lazer em mais bairros; 

Melhorar iluminação nos bairros, nas praças em 

bairros como a Rua Nova. 

Isolar alguns setores da cidade para maior lazer 

das famílias em dias de domingo. 
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09 

João Sindicato Rural Necessita de uma forma de monitoramento para 

acompanhar a execução do Plano Diretor, que não 

adiante ter um plano bonito que não é executado 

corretamente; 

Chácaras loteadas de forma irregular, desmatando 

toda planta nativa; 

Fiscalizar os lotes rurais, assim como fazem na 

cidade; 

A secretaria de agricultura só age para fazer 

estrada, tapar buraco, mandar água. 

Precisa de uma secretaria que fomente a zona 

rural, que fiscalize os loteamentos rurais e 

chácaras que desmatam sem controle; (secretaria 

de meio ambiente), que faça cumprir regras de 

prevenção na zona rural 

10 

Abigail Arquiteta Como incluir arquitetos que querem colaborar 

com as novas mudanças no plano diretor? 

Exemplo: concursos para projetos serem 

aprovados, por exemplo: descentralizar a feira por 

segmentos em cada bairro (Frutas, orgânicos, 

cereais, Grãos) 
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• Reunião realizada em 11/03/2022 

Reunião com setor Cultural e Esportes 

INÍCIO: 8h23min                                                                                     FINAL: 12h01min 

ITEM NOME SEGMENTO  ENCAMINHAMENTO 

01 

Rodrigo 

Figueira 

Artista - teatro 

Asa Branca 

Fala da importância do apoio do município em 

fortalecer a cultura teatral. 

Sugestão para o site do plano diretor acrescentar o 

tema “cultura”. 

02 

Adelmo Santos Professor Tombamento de prédios públicos, propõem uma 

legislação dentro do plano diretor de tombamento de 

prédios particulares.  

Tombamentos de casarões na zona rural. 

Propõe a construção de campos de futebol em 

bairros, para incentivar campeonatos de bairros, 

espaço de lazer para adultos e crianças. 

Propõe que o campo do nascente se torne um campo 

de futebol com toda infraestrutura para população. 

03 

Martinho Solto Ex-jogador do 
time Bom Jesus 

Propõe campo de futebol em mais espaços e pontos 

da cidade. 

Criação de projetos para esportes, engajando os 

jovens. 

04 

Gal Mariano Vereadora do 
município 

Espaço de lazer possam serem usados. Fechar ruas 

principais em finais de semana para uso de atividades 

físicas, passeio e lazer da população. Tanto no centro 

como em bairros. 

Uma vez por mês usar o espaço em que será a feira 

livre para abrir espaço para mulheres colocar sua 

“banquinha” de vendas, seja de artesanato entre 

outros. Fortalecendo o espaço para engrandecer 

empreendedoras, a cultura e a população. 
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Reativar a antiga capela do Colégio Normal e a 

construção em outros bairros em especifico também 

o residencial Laura Ramos. 

05 

Claudio Gomes Fotógrafo Dentro de comunidades rurais, fortalecer o 

crescimento de projetos culturais. 

Construção de campos de futebol em bairros. 

Proposta para que os campeonatos rurais sejam 

feitos na sua comunidade rural, fortalecendo o 

engajamento da população e girando o setor 

comercial para a própria comunidade. 

Importância do conselho de cultural. 

06 

Everton Sousa 

 

Artista Falta de acessibilidade de espaços para ensaios, esportes, 

exercícios, reuniões. Seria um espaço que se tornasse 

acessível para todos os temas e grupos que necessitasse 

de um espaço público para uso do fortalecimento cultural 

e crescimento desses setores. 

07 

Liliane e Neto Representantes 
do Centro 
Espirita 

Uma data em que comemore a intolerância religiosa. 

Que a prefeitura monte movimentos e eventos em 

que engaje e traga mais conhecimento entre todas as 

religiões. 

08 

Tiago Santana Diretor de 
Esportes 

Proporcionar um espaço aberto para uso da 

população entre inúmeros experimentos de lazer e 

conforto da população, como passeios, aulas 

aquáticas, ensaio de grupos culturais, piqueniques, 

passeios com animais entre outros. 

09 

James Lane Profissional de 
Educação Física 

Fortalecimento da cultura do tabaqueiro como um 

espaço que receba turistas para conhecimento dessa 

prática, com museus e monumentos históricos que 

fortaleça essa cultura do município. 
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• Reunião realizada em 29/03/2022 

Reunião com Ministério Público e CDL 

INÍCIO: 15h09min                                                                                          FINAL: 

ITEM NOME SEGMENTO  ENCAMINHAMENTO 

01 

Lúcio Luiz de 

Almeida Neto 

Promotor 
(ministério Público) 

Propostas: 

Com que grau de consciência as pessoas estão 

cientes desse momento? Da oportunidade de 

discutir esse momento? 

Esforço para incluir setores mais vulneráveis 

em ações como essas? Para que possam 

contribuir 

Incluir os Multifracionamentos de áreas rurais 

com ações que façam com que aja um 

crescimento mais ordenado nessas áreas; 

Deixar mais áreas livres nas obras públicas, 

aproveitar os terrenos mais amplos com 

espaçamentos maiores entre as obras 

Ao fazer conjuntos habitacionais, fazer com 

mais áreas livres (quintais, muros, mais 

espaço entre as casas) 

Ambientação (áreas destinadas para 

residências, áreas destinadas para 

entretenimentos, áreas setoriais como: 

complexo de bares que só transitem pessoas) 

Distrito industrial, setor que favoreça a 

logística e abastecimentos 

Necessidade de mais cursos superiores (que 

pode ser ampliado no IFPE) 
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Articulação de Afogados (IFPE) com o porto 

digital de Recife 

Cursos de aprimoramento em gestão 

Desburocratização e incentivos para atração 

de mais empresas para geração de empregos 

na cidade 

Ampliar e melhorar o saneamento e 

distribuição de água da cidade 

Trazer o batalhão de engenharia de 

construção do exército 

Criação de projeto de zona franca do 

semiárido 

Utilização de áreas cada vez mais verdes  

Incentivo na caprinocultura de leite 

02 

Glauco Queiroz CDL Incentivar áreas de tecnologia no município 

Alguns empreendedores precisam ver a 

importância dos debates do Plano Diretor 

Políticas públicas voltadas para o comércio 

local 

Problemas com as calçadas (regras mais claras 

de utilização e regras; sinalização do uso). 

Empresas grandes que chegam com eventos 

na rua, interrompendo passeios. Proposta 

(regras mais claras e igualitárias grande-

pequeno) 

Carga e descarga do comerciante (caminhões 

parados em fila dupla) horários específicos 

debatidos com o comércio 
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Calçar avenida por trás da Manoel Borba para 

carga e descarga, estacionamento ou 

receptivo para lotações 

Desconcentrar fluxo da Manoel Borba (atrair 

público para outros setores da cidade) 

Zonas econômicas (complexo industrial: 

grandes e pequenas) numa área industrial que 

tenha logística, qualidade de energia, barulho 

de produção longe das residências 

Melhorar com a Neonergia qualidade da 

energia, pois alguns bairros não suportam 

grandes cargas, seria necessária uma zona 

planejada com carga elétrica para maquinário 

pesado de várias indústrias 

Melhorar a intervenção na fiscalização de 

calçadas em bares e manter fiscalização 

contínua e não pontual 

Regras mais claras, atividade contínua de 

fiscalização e exequível que siga um padrão 
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