
 

 

Instituto de Desenvolvimento Tecnológico do Centro-Oeste  

 

  

 

 

 

Município de Quirinópolis - GO  

Secretaria Municipal de Administração e Planejamento  

 

 

 

Revisão do Plano Diretor do Município de  

Quirinópolis - GO 

 

 
PRODUTO 1 – RELATÓRIO DA ETAPA PRÉVIA 

 

 

 

 

 

Quirinópolis, GO 

Junho/2022



 

 

 

 

 Instituto de Desenvolvimento Tecnológico do Centro-Oeste  

 

FICHA TÉCNICA 

 

PREFEITO MUNICIPAL          
ANDERSON DE PAULA SILVA 
 
VICE - PREFEITO MUNICIPAL          
NICOLINA MARIA DA COSTA PEREIRA 
 
SECRETÁRIO DE MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO    
VALMIR ANDRADE 

 

NÚCLEO GESTOR PARA A REVISÃO DO PLANO DIRETOR DO MUNICÍPIO DE 
QUIRINÓPOLIS - GO 

(Instituído pela Decreto n° 13.024/2022) 
 

Valmir Andrade 
Secretário de Administração e Planejamento - 
Coordenador 
 
Ana Flávia de Souza Rocha 
Secretaria Municipal de Agricultura 
 
Guilherme Marques Franco 
Secretário Municipal de Agricultura 
 
Milton Altino de Araújo Filho 
Secretário de Compras, Material e Patrimônio 
 
Rodney de Jesus Zancanela 
Superintendência de Comunicação 
 
Devaldo Freitas Silva 
Agência Municipal de Trânsito e Segurança 
 
Nubyano Nascimento Pereira 
Superintendência de Esportes 
 
Rodrigo Antunes de Oliveira 
Secretaria de Economia e Finanças 
 
Cleiber Borges Lima 
Secretaria de Economia e Finanças 
 
Vilson Rosa de Oliveira Junior 
Sec. Municipal de Indústria, Comércio e 
Turismo 
 
Eliezer Felix de Oliveira 
Superintendência de Habitação da Secretaria 
de Obras Públicas 

 
Letícia Mosconi Soares 
Secretaria de Obras Públicas 
 
Márcio Adriano Zaneto 
Secretaria de Serviços Urbanos 
 
Delvania dos Santos Freitas Silva 
Sec. de Educação, Cultura, Desporte e Lazer 
 
Mirlyem Genesis da Silva Nogueira 
Sec. de Educação, Cultura, Desporte e Lazer 
 
Solange de Fátima Oliveira 
Secretaria de Meio Ambiente e Recursos 
Hídricos 
 
José Augusto Alves Rodrigues 
Secretaria de Meio Ambiente e Recursos 
Hídricos 
 
Danillo Luziano De Queiroz Ribeiro 
Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo 
 
Vinicius Alves Bernardo 
Secretaria de Saúde 
 

 



 

 

 

 

 

 

Equipe Técnica do Instituto de Desenvolvimento Tecnológico do Centro-Oeste 
 

Selomar Célio Breda 
Presidente do ITCO 
 
Carla Rosana Azambuja Herrmann 
Arquiteta Urbanista e Mestre em Engenharia do Meio Ambiente 
 
Cláudia de Sousa Guedes 
Engenheira Ambiental e Sanitarista e Mestre em Engenharia do Meio Ambiente 
 
Fernanda Antônia Fontes Mendonça 
Arquiteta e Urbanista, Mestre em Projeto e Cidade 
 
João Paulo de Oliveira Ponce 
Tecnólogo em Geoprocessamento 
 
Lorena Sulino Assunção 

Arquiteta e Urbanista, Especialista em Gestão de Projetos e Mestre em Desenvolvimento e 
Planejamento Territorial 
 
Marcos Martins Borges 
Geógrafo, Mestre em Geografia 
 
Nilson Clementino Ferreira 
Engenheiro cartógrafo Doutor em Ciências Ambientais 
 
Poliana Nascimento Arruda 
Engenheira Ambiental e Sanitarista e Doutora em Ciências Ambientais 
 
Raquel Alves Inatomi 
Bacharel em Arquitetura e Urbanismo, Especialista em Gestão de Projetos 

 
Sílvio Costa Mattos 
Geólogo e Eng. Seg. no Trab., Especialista em Políticas Públicas 
 
Sóstenes Arruda 

Advogado e Especialista em Auditoria Ambiental e em Gestão Sustentável de Municípios 

 
Tiago Rocha Faria Duque 
Engenheiro Geólogo, Mestre em Geologia Estrutural e Tectônica, Especialista em 
Geoprocessamento 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 
SUMÁRIO 

1. INTRODUÇÃO ..................................................................................................................................... 4 

2. ETAPAS .............................................................................................................................................. 5 

3. OBJETIVO ........................................................................................................................................... 6 

4. ETAPA PRÉVIA .................................................................................................................................... 7 

4.1 Estrutura de Coordenação e Organização dos Trabalhos .................................................. 7 

4.2 Nomeação do Núcleo Gestor ............................................................................................. 9 

4.3 Site do Plano Diretor de Quirinópolis - GO. ..................................................................... 11 

4.4 Escolha da Logomarca do Plano Diretor do Município .................................................... 12 

4.5 Lançamento Institucional do Plano Diretor ..................................................................... 13 

4.6 Reunião de integração ..................................................................................................... 15 

4.7 Reunião de Nivelamento do Núcleo Gestor ..................................................................... 18 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS ................................................................................................................... 20 

6. REFERÊNCIAS ................................................................................................................................... 21 

ANEXOS ............................................................................................................................................... 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

4 

 

 
Instituto de Desenvolvimento Tecnológico do Centro-Oeste  

 

1. INTRODUÇÃO 

 

Localizada na mesorregião do Sul Goiano, Quirinópolis conta uma área de 3.786,03 km² 

e população estimada de aproximadamente 51.323 habitantes, o que gera densidade 

populacional de 11,41 hab./km² (IBGE, 2022). O município dista cerca de 285 km de Goiânia, 

capital do estado e tem como cidades limítrofes: Bom Jesus de Goiás, Castelândia, Rio Verde, 

Cachoeira Alta, Paranaiguara e Gouvelândia e o município mineiro de Santa Vitória. 

Sua história é iniciada em 1832, com a vinda do desbravador João Crisóstomo de 

Oliveira, quando a região ainda era desabitada. Desmembrado de Rio Verde, o distrito de 

Quirinópolis, cujo nome foi dado em homenagem à José Quirino, foi elevado à categoria de 

município pelo Decreto-lei Estadual n. º 8.305, de 31-12-1943 (QUIRINÓPOLIS,2022). 

A sua economia baseia-se na agropecuária, segundo Silva (2019), a implantação das 

atividades sucroalcooleiras ou agroenergéticas a partir de 2005 deu início a grandes 

transformações políticas e sociais no município. 

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

estruturada a fim de atender a todos (habitantes e turistas) e de garantir o desenvolvimento 

social, a qualidade ambiental e a oferta de serviços adequados ao pleno desenvolvimento 

sustentável em todas as instâncias do território sejam este urbano ou rural, o Poder Executivo 

Municipal mobilizou esforços no sentido de garantir a revisão do Plano Diretor do município.  

Segundo a Constituição Federal de 1988, o Plano Diretor é o instrumento básico da 

política de desenvolvimento e expansão urbana com a intenção de nortear as ações do Poder 

Público Municipal no processo do planejamento municipal (MDR, 2019). Em 2001, a Lei nº 

10.257, denominada Estatuto da Cidade, regulamentou os artigos 182 e 183 da Constituição, 

fortalecendo assim, o papel do Plano Diretor ao proporcionar a aplicação de instrumentos de 

organização e planejamento do desenvolvimento urbano “em prol do bem coletivo, da 

segurança e do bem-estar dos cidadãos, bem como do equilíbrio ambiental” (BRASIL, 2001).   

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, de forma a garantir o direito a cidades sustentáveis e a gestão 

democrática, o Estatuto da Cidade em seu artigo 40 - parágrafo 3o prevê que a revisão do Plano 

Diretor deve ser realizada, pelo menos, a cada dez anos. Essa revisão é justificada pela 

necessidade de adaptação das políticas públicas às novas demandas da sociedade que está em 

constante mudança (BRASIL, 2001). 

O Plano Diretor em Quirinópolis foi instituído pela Lei n° 015 de 2008 desta maneira, 

diante da necessidade da sua revisão, com o presente Relatório de Etapa Prévia inaugura-se o 

processo de revisão do Plano Diretor de Quirinópolis. Nesta etapa, passa-se ao detalhamento 

dos decretos, reuniões de integração e nivelamentos que antecedem a etapa Plano de Trabalho. 

 

2. ETAPAS 

 

O contrato de prestação de serviços nº 101/2022 prevê nove 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, as reuniões técnicas de nivelamento e 

conhecimento e o lançamento do Plano Diretor. 

 

II – Plano de Trabalho 

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

Plano Diretor. 

 

III –  Relatório com dados brutos do Diagnóstico Comunitário 

Nesta etapa são apresentados os dados compilados (dados brutos) da percepção da 

comunidade. 

 

IV –Diagnóstico Comunitário Finalizado; 

Nesta etapa são realizadas as análises completas e as conclusões da leitura de 

percepção da comunidade sobre o município e seus pontos de melhoria. 
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V – Relatório com dados brutos do Diagnóstico Técnico  

Nesta etapa são entregues os dados brutos da leitura técnica por meio do diagnóstico 

dos aspectos ambientais, territoriais e de gestão. 

 

VI – Diagnóstico Técnico 

É entregue nesta etapa o Diagnóstico técnico finalizado com a pactuação das ações 

prioritárias identificadas nas fases anteriores. 

 

VII – Plano de Ação 

 Trata-se de um conjunto de diretrizes e ações priorizando a sustentabilidade ambiental, 

econômica e social do município. 

 

VIII - Elaboração do Projeto de Lei de Atualização do Plano Diretor, Zoneamento e Lei 

de Uso do Solo 

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

do Plano Diretor e seu Zoneamento e a Lei de Uso do Solo.   

 

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

Nesta etapa serão elaborados: Projeto de Lei do Parcelamento do Solo e Projeto de Lei 

de Condomínio de Lotes.  

 

3. OBJETIVO 

 

Este documento tem como objetivo detalhar o cumprimento do escopo dos serviços 

técnicos da ETAPA PRÉVIA, contratados entre o Município de Quirinópolis - GO 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. 
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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 Quirinópolis. 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 constituídas e por cada cidadão 

individualmente, sejam materializadas no Plano Diretor e por meio deste. 

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

revisão do Plano Diretor no município, se organiza a melhor forma de comunicação e as reuniões 

entre a equipe do ITCO e o Núcleo Gestor do Plano Diretor no município e a 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; 

  

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 e seu Zoneamento, 

Projeto de Lei de Uso de Solo, Projeto de Lei do Parcelamento do Solo e Projeto de Lei de 

Condomínio de Lotes. 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. 
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Figura 1: Organograma da estrutura da Revisão do Plano Diretor de Quirinópolis - GO. 

 

Nível de execução 

 

Nesta estrutura caberá a cada uma das partes envolvidas: 

 

EXECUTIVO MUNICIPAL 

− Na figura do Prefeito, estabelecer as diretrizes gerais para o desenvolvimento do 

trabalho; 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 

−  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;  

− Definir participação social nas etapas do trabalho. 

Executivo 
Municipal

Secretaria 
Municipal de 

Administração 
e Planejamento

Núcleo Gestor
(Instituido pelo 

Decreto 
13.024/2022)

ITCO



 

 

 

 

9 

 

 
Instituto de Desenvolvimento Tecnológico do Centro-Oeste  

 

− 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 Quirinópolis - GO 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 e Desenvolvimento Sustentável. 

− Apresentar a metodologia que assegure a participação da comunidade;  

− 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 às informações produzidos e dar publicidade aos documentos e 

às informações. 

4.2 Nomeação do Núcleo Gestor 

 

O Prefeito Municipal, em conformidade com as orientações para a definição do Núcleo 

Gestor do Plano Diretor do Plano, estabeleceu a melhor composição do Núcleo e emitiu o 



 

 

 

 

10 

 

 
Instituto de Desenvolvimento Tecnológico do Centro-Oeste  

 

Decreto n° 13.024 de maio de 2022 (Anexo 1), nomeando o Núcleo Gestor para a Revisão do 

Plano Diretor do Município de Quirinópolis - GO que ficou composto por: 

 
Valmir Andrade 
Secretário de Administração e Planejamento - Coordenador 
 
Ana Flávia de Souza Rocha 
Secretaria Municipal de Agricultura 
 
Guilherme Marques Franco 
Secretário Municipal de Agricultura 
 
Milton Altino de Araújo Filho 
Secretário de Compras, Material e Patrimônio 
 
Rodney de Jesus Zancanela 
Superintendência de Comunicação 
 
Devaldo Freitas Silva 
Agência Municipal de Trânsito e Segurança 
 
Nubyano Nascimento Pereira 
Superintendência de Esportes 
 
Rodrigo Antunes de Oliveira 
Secretaria de Economia e Finanças 
 
Cleiber Borges Lima 
Secretaria de Economia e Finanças 
 
Vilson Rosa de Oliveira Junior 
Sec. Municipal de Indústria, Comércio e Turismo 
 
Eliezer Felix de Oliveira 
Superintendência de Habitação da Secretaria de Obras Públicas 
 
Letícia Mosconi Soares 
Secretaria de Obras Públicas 
 
Márcio Adriano Zaneto 
Secretaria de Serviços Urbanos 
 
Delvania dos Santos Freitas Silva 
Sec. de Educação, Cultura, Desporte e Lazer 
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Mirlyem Genesis da Silva Nogueira 
Sec. de Educação, Cultura, Desporte e Lazer 
 
Solange de Fátima Oliveira 
Secretária de Meio Ambiente e Recursos Hídricos 
 
José Augusto Alves Rodrigues 
Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos 
 
Danillo Luziano De Queiroz Ribeiro 
Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo 
 
Vinicius Alves Bernardo 
Secretaria de Saúde 
 
 

4.3 Site do Plano Diretor de Quirinópolis - GO. 

 

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

representativas dos vários segmentos da comunidade na formulação, na execução e no 

acompanhamento de planos, de programas e de projetos de desenvolvimento urbano é peça 

fundamental na construção ou na 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, com vistas à garantia do acesso 

às informações, serão publicadas neste site informações como eventos, relatórios, planos, 

projetos, vídeos e fotos pertinentes ao processo do Plano.  

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/quirinopolis/. A Figura 2 

apresenta imagens e vídeos do site destacando as divulgações sobre “O que é o Plano Diretor” 

e as ações realizadas como a nomeação do Núcleo Gestor e as reuniões de nivelamento. 
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Figura 2 – Imagens do site da revisão do Plano Diretor de Quirinópolis – GO  

 
 

Além das informações sobre o andamento do processo de revisão do Plano Diretor de 

Quirinópolis, o site é mais um canal de comunicação entre população, empresa contratada ITCO 

e equipe técnica municipal, onde o usuário tem acesso a uma caixa para esclarecimento de 

dúvidas e para sugestões. 

Considerando a internet como uma das principais ferramentas de comunicação e de 

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

Plano Diretor serão realizadas 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 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 

as ações/documentos previstos na elaboração da revisão do Plano. Definida pelos membros 

técnicos da Prefeitura, a logomarca ilustra os aspectos sociais, históricos, ambientais e 

econômicos que serão considerados no desenvolvimento da revisão (Figura 3). 
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Figura 3: Logomarca da revisão do Plano Diretor de Quirinópolis - GO. 

 

 

 

 

4.5 Lançamento Institucional do Plano Diretor 

 

O lançamento do Plano Diretor é uma etapa importante para o seu processo de revisão, 

pois tem o objetivo de tornar o debate em torno de sua revisão o mais amplo e participativo 

possível.  De grande importância para o município, Plano Diretor vai direcionar os trabalhos 

pelos próximos dez anos e será usado como instrumento de desenvolvimento sustentável de 

Quirinópolis. 

O lançamento marca oficialmente o início do projeto de revisão do Plano Diretor, em 

Quirinópolis, o evento aconteceu dia 14 de junho de 2022 às 13 h no Auditório Municipal Joldão 

Garcia da Silveira. A sua divulgação foi realizada nos canais oficiais da prefeitura (site, Instagram 

e Facebook), Figura 4.  

No evento, além da fala do coordenador do Núcleo Gestor do Plano e Secretário de 

Administração e Planejamento - Valmir Andrade, houve uma palestra apresentada pelo 

presidente do ITCO, Selomar Breda, sobre o significado do Plano Diretor, sua importância e a 

explanação da metodologia de trabalho que irá nortear o processo de revisão do Plano Diretor 

do município de Quirinópolis. A Figura 5 apresenta o registro fotográfico do evento. 
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Figura 4: Destaque do lançamento do PD de Quirinópolis no site oficial da Prefeitura. 

 

Figura 5: Registro fotográfico do lançamento oficial do PD de Quirinópolis. 
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A lista de presença encontra-se no Anexo 2 deste documento. 

 

4.6 Reunião de integração 

 

No dia 08 de abril de 2022, foi realizada uma reunião de integração para dar início às 

atividades de revisão do Plano Diretor do município. A reunião faz parte do processo de 

planejamento inicial para a revisão do Plano Diretor do Município de Quirinópolis e contou com 

a presença da equipe do Instituto de Desenvolvimento Tecnológico do Centro-Oeste – ITCO, do 

Núcleo Gestor e de representantes da Prefeitura. A Figura 6 apresenta o registro fotográfico da 

reunião.  

A reunião teve como objetivo apresentar as equipes envolvidas no processo e delimitar 

e sanar dúvidas em relação ao desenvolvimento da revisão do Plano Diretor. Na ocasião, o 

Presidente do ITCO, Selomar Breda, fez uma breve apresentação em PowerPoint apresentando 
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os trabalhos já realizados do ITCO, assim como acerca da importância do Plano Diretor e as suas 

etapas, ilustrado na Figura 7. 

 
Figura 6: Reunião de integração entre as equipes do PD de Quirinópolis. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: Apresentação do ITCO para os representantes da Prefeitura. 
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A relação de participantes da reunião de integração é apresentada no Quadro 1, a 

seguir:  
  

Quadro 1: Relação de participantes da reunião de integração do dia 08 de abril. 

Participantes Cargo/lotação 

Valmir Andrade Secretaria de Administração e Planejamento  

José Fernando Dias Silva Procurador Geral do Município 

Fabrícia de Mello Almeida Assessoria Especial de Gabinete 

Delvania dos Santos Freitas Silva Secretária de Educação, Cultura, Desporto e 
Lazer 

Mirlyem Genesis da Silva 
Nogueira 

Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e 
Lazer 

Nubyano do Nascimento Pereira Superintendência de Esportes 
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Letícia Mosconi Soares Secretaria de Obras Públicas 

Thays Emanuelle Martins Cabral Superintendente da Engenharia 

Isa Paula de Oliveira Secretaria de Urbanismo e Obras Públicas 

Marcio Adriano Zaneto Secretaria de Serviços Urbanos 

Eliezer Felix de Oliveira Superintendência de Habitação 

Ronia Faria Antunes Secretaria Municipal de Promoção e 
Assistência Social 

Lídia Maria de Oliveira Assistente Social 

Milton Altino Junior Subsecretaria de Compras, Material e 
Patrimônio 

Vilson Rosa de Oliveira Junior Superintendente de indústria e comércio 

Marcio de Paula Carvalho Secretário Municipal de Indústria e 
Comércio. 

Josimar Alves Borges Coordenadoria Especial de Comunicação e 
Imprensa da Câmara Municipal 

Selomar Breda Presidente - ITCO 

 

 

4.7 Reunião de Nivelamento do Núcleo Gestor 

 

As reuniões de nivelamento são destinadas ao Núcleo Gestor, ou seja, ao grupo técnico 

de servidores da Administração Municipal que atuarão diretamente durante o processo. O 

objetivo destas reuniões é de fornecer informações relativas ao processo de revisão e 

apresentar os critérios metodológicos que serão utilizados. Para o sucesso das ações da revisão 

do Plano Diretor do município, é importante que os servidores da prefeitura estejam 

capacitados tanto para o atendimento das demandas do processo, sobre informações e dados, 

quanto para o atendimento ao público em geral no que tange aos temas da revisão do Plano 

Diretor.  

Neste sentido, o ITCO promoveu nos dias 11 e 12 de maio, reuniões de nivelamento com 

a equipe do Núcleo Gestor de Quirinópolis, durante as reuniões, foi apresentado pelo presidente 

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

objetivos e apresentou os procedimentos e etapas que serão adotados para início dos trabalhos 

A Figura 8 apresenta o registro fotográfico das reuniões de nivelamento realizadas.  
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Figura 8: Registros fotográficos das Reuniões de Nivelamento técnico. 

  

  

 

As relações de participantes presentes nos dias das reuniões estão apresentadas nos 

Quadros 2 e 3. 

Quadro 2: Relação de participantes da reunião de nivelamento do dia 11 de maio. 

Participantes Cargo/lotação 

Valmir Andrade Secretaria de Administração e Planejamento  

Guilherme Franco   Secretário de Agricultura 

José Augusto  Secretaria do Meio Ambiente 

Oscar de Lima Pires Junior  Vereador  

Marcio Adriano Zaneto  Secretário de Urbanismo e Obras Públicas 

Solange de Fátima Oliveira Secretária Municipal do Meio Ambiente 

Devaldo Freitas Silva Superintendente da AMTS 

Selomar Breda Presidente - ITCO 
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Quadro 3: Relação de participantes da reunião de nivelamento do dia 12 de maio. 

Participantes Cargo/lotação 

Fabrícia de Mello Almeida Assessoria Especial de Gabinete 

Delvania dos Santos Freitas Silva  Secretária de Educação, Cultura, 
Desporto e Lazer 

Mirlyem Genesis da Silva Nogueira Secretaria de Educação Cultura, 
Desporto e Lazer 

Eliezer Felix de Oliveira  Superintendência de Habitação 

Rodrigo Antunes Oliveira  Secretaria de Economia e Finanças 

Cynthia Mony Ferreira Lopes Marques 
Fernandes 

Subsecretaria de Administração 
 

Clériston Borges Araujo  Subsecretário de Controle Interno 

Vinícius Alves Bernardo  Secretaria Municipal de Saúde 

Rodney de Jesus Zancanela  Superintendência de Comunicação e 
Publicidade 

Silvio Ricardo Carvalho  lotado na Secretaria de Educação 

Selomar Breda Presidente - ITCO 

 

 

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 Quirinópolis - 

GO, 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 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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