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O QUE É A REVISÃO DO PLANO DIRETOR 

O plano diretor é uma lei que define como o município deve crescer e se desenvolver, de 

maneira que toda a população seja beneficiada com melhorias na sua qualidade de vida, 

protegendo o meio ambiente e a cultura. Essa lei municipal deve seguir uma lei federal 

conhecida como Estatuto da Cidade (Lei Federal 10.257), aprovada em 2001, que diz como o 

plano diretor deve ser feito, o que ele deve conter e que ele deve ser revisto pelo menos de 10 

em 10 anos, para acompanhar as transformações que acontecem ao longo do tempo. Como o 

plano diretor de Conselheiro Lafaiete é de 2010, é hora da sua revisão. 

Essa lei também diz que todo plano diretor deve ser feito com a participação das pessoas que 

moram no município, tanto na cidade como na zona rural, porque são elas que melhor 

conhecem o lugar onde vivem e são as mais interessadas em encontrar um bom caminho para 

o futuro que desejam para si e para suas famílias. 

Para isso, serão realizados encontros chamados de Oficinas Participativas, para tratar dos 

seguintes assuntos: 

1. a cidade e o meio ambiente em geral; 
2. as áreas de menor renda e mais vulneráveis de forma específica; 
3. a zona rural; 
4. os equipamentos sociais; 
5. as formas de produção e do trabalho. 

 

A PARTICIPAÇÃO NA REVISÃO DO PLANO DIRETOR – OFICINAS PARTICIPATIVAS 

Para a discussão dos assuntos com a população de forma presencial, foram priorizadas as ZEIS 

e a zona rural. Assim, foi planejado a realização de cinco Oficinas Participativas, sendo quatro 

na zona rural e uma para as ZEIS, conforme indicado no Quadro 1. 

A prefeitura, além do transporte, será responsável pelo local, pela recepção dos participantes, 

pelo lanche de confraternização, pelos equipamentos de som e projeção e pelos registros 

fotográficos. A FJP será responsável pelo material técnico e pela condução dos eventos. 
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Quadro 1 – Oficinas Participativas presenciais 

Oficinas 
Participativas 

Dias e horários 
previstos 

Local de realização 
Região contemplada, além do 

local de realização 

1 Quarta-feira, 
dia 27/04, 19 
horas 

Buarque de Macedo –  
Escola Municipal Jadir 
Pinto de Azevedo 

Bandeirinha Country Club 

2 Quarta-feira, 
dia 27/04, 19 
horas 

São Gonçalo –  
Escola Municipal Pedro 
Silva 

Caeté, Mato Dentro, Três 
Barras, Lago Azul, Gagé, Vila 
Fernandes, Pedreiras, Bom 
Será 

3 Quinta-feira, 
dia 28/04, 19 
horas 

Rancho Novo –  
Escola Municipal Padre 
José Lobo da Silveira 

Alto da Varginha, Água Preta, 
Almeidas, Sismaria, Vila 
Madalena 

4 Quinta-feira, 
dia 28/04, 19 
horas 

São Vicente de Paula –  
Escola Municipal 
Professora Maria 
Serafina Peixoto 

Vargas, Violeiros, Francis, 
Água Limpa 

5 Sábado, dia 
30/04, 14 horas 

Sede municipal - CAIC Áreas apontadas no Apêndice 
A, conforme indicação do 
Conselho de Habitação 

 

A distribuição espacial das quatro Oficinas na zona rural é mostrada na Figura 1. 
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Figura 1 – Distribuição das Oficinas Participativas 

 
Elaboração – Coordenação de Planos Diretores e de Desenvolvimento, 2022, a partir de informações 

do município.  
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ROTEIRO PARA A OFICINA PARTICIPATIVA NA ZEIS 

A cidade de Conselheiro Lafaiete é a Sede municipal e concentra a oferta de bens e serviços, 

assim como equipamentos sociais e prédios públicos. É o principal centro urbano do município 

e atende a toda a população local, assim como a população de municípios vizinhos. 

O plano diretor vai propor medidas para que a cidade se torne cada vez mais agradável para se 

viver e permitir que todas as pessoas, indiscriminadamente, possam aproveitar os benefícios 

que oferece, morando nela ou na zona rural, com acesso a moradia digna, a infraestrutura, a 

transportes públicos, a equipamentos sociais, a segurança pública, a áreas de lazer, a 

oportunidades de trabalho. Vai tratar de forma especifica aas ZEIS – Zonas Especiais de Interesse 

Social, onde está a população de menor renda e as áreas mais vulneráveis. 

 

Condições de moradia e qualidade ambiental 

As moradias são seguras e em condições adequadas? Possuem registro do imóvel? 

Há comércio e serviços necessários ao dia-a-dia próximos da sua moradia? 

Há infraestrutura básica: energia, água encanada, esgoto e lixo coletado? 

Há presença de inundações e deslizamentos? Poluição do ar, poluição sonora, poluição dos 

cursos d’água? 

Há áreas importantes a serem protegidas? 

 

Deslocamentos 

Como são os deslocamentos para estudo, saúde, compras, trabalho, lazer, outros? 

Há transporte público e como é quanto a segurança, conforto, horários? 

Como são as ruas – pavimentação, calçadas, arborização? 

 

Educação - escolas, creches, faculdades, centros de treinamento 

Como são as condições de atendimento e acessibilidade? 

 

Atendimento à saúde – postos de saúde, pronto-socorro, clínicas, hospitais 

Como são as condições de atendimento e acessibilidade? 
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Atendimento social – CRAS e CREAS 

Como são as condições de atendimento e acessibilidade? 

 

Cultura, esportes e lazer 

Há espaços para esportes e lazer acessíveis, como praças e parques? 

Há profissionais para orientar gratuitamente as atividades? 

Há equipamentos culturais acessíveis – bibliotecas, centros comunitários, auditórios? 

Há manifestações culturais? 

 

Segurança 

Quais são as ocorrências mais comuns? E o atendimento, quando é necessário? 

 

Trabalho 

Como está a situação de trabalho e emprego na sua região e no município? 

Como está a disponibilidade de mão de obra? Em que tipo de atividade? 

Há necessidade de treinamento e capacitação? 

Crianças e adolescentes trabalham? 

 

Destaques 

Um motivo para gostar de onde mora 

Uma demanda principal 

 

ROTEIRO PARA AS OFICINAS PARTICIPATIVAS NA ZONA RURAL 

A zona rural compreende todo o espaço rural do município, onde são desenvolvidas atividades 

econômicas próprias das áreas rurais, incluindo o distrito de Buarque de Macedo e todos os 

povoados e comunidades. 

O plano diretor vai propor medidas para que a população rural seja atendida em suas demandas, 

tenha segurança para a sua produção e condições de deslocamento permanentes. 
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Condições de moradia e qualidade ambiental 

As moradias são seguras e em condições adequadas? Há registro do imóvel? 

Há comércio e serviços necessários ao dia-a-dia próximos da sua moradia? 

Há infraestrutura básica: energia, água encanada, esgoto e lixo coletado? 

Há presença de inundações e deslizamentos? Poluição do ar, poluição sonora, poluição dos 

cursos d’água? 

Há áreas importantes a serem protegidas? 

 

Deslocamentos 

Como são os deslocamentos para estudo, saúde, compras, trabalho, lazer, outros? 

Há transporte público e como é quanto a segurança, conforto, horários? 

Como são as ruas – pavimentação, calçadas, arborização? 

Como são as estradas rurais – pavimentação, segurança? 

 

Educação - escolas, creches, faculdades, centros de treinamento 

Como são as condições de atendimento e acessibilidade? 

 

Atendimento à saúde – postos de saúde, pronto-socorro, clínicas, hospitais 

Como são as condições de atendimento e acessibilidade? 

 

Atendimento social – CRAS e CREAS 

Como são as condições de atendimento e acessibilidade? 

 

Cultura, esportes e lazer 

Há espaços para esportes e lazer acessíveis, como praças e parques? 

Há profissionais para orientar gratuitamente as atividades? 

Há equipamentos culturais acessíveis – bibliotecas, centros comunitários, auditórios? 

Há manifestações culturais? 
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Segurança 

Quais são as ocorrências mais comuns? E o atendimento, quando é necessário? 

 

Trabalho 

Na sua região, quais são as atividades econômicas principais? Familiar ou não? 

É feito algum beneficiamento da produção 

Há cooperativas ou associações 

Há disponibilidade de trabalho e emprego? 

Há disponibilidade de mão de obra? Em que tipo de atividade? 

Há necessidade de treinamento e capacitação? 

Como é feita a comercialização da produção? 

Participam do Programa de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar-PAA ou do Programa 

Nacional de Alimentação Escolar-PNAE? 

Crianças e adolescentes trabalham? 

Há potencial para a atividade turística? 

 

Destaques 

Um motivo para gostar de onde mora 

Uma demanda principal 
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APÊNDICE A 

Relação das áreas a serem contempladas pela Oficina Participativa para ZEIS 

1. Região Sul 
a) Bairro São Jorge – MCMV-Entidade (onde está ocorrendo uma ocupação e uma invasão 

ao mesmo tempo, no terreno da Etapa II, do projeto MCMV-Entidade da Astcol), 
abrange o Bairro da Linhazinha, Nossa da Guia (primeiro núcleo urbano regularizado 
pela Lei 13.465), Bom Pastor (conjunto habitacional da Caixa (casas)); 

b) Bairro Amaro Ribeiro – abrange o Paulo VI (conjunto habitacional da Cohab (casas), 
região do Amaro Ribeiro, onde estão inseridos os bairros Copacabana, Ferroviários, 
Jardim Europa (conjuntos habitacionais MCMV (prédios), loteamentos), núcleos 
urbanos que surgiram com ocupações na década de 90. 
 

2. Região dos Moinhos (zona Leste) – abrange vários bairros populares oriundos de ocupações 
da década de 90 (Real de Queluz, Jardim das Flores, Santa Maria), Bela Vista (conjunto 
Habitacional da Caixa (casas) e conjunto habitacional MCMV-prédios) e São José (conjunto 
habitacional programa Habitar da década de 80. 
 

3. Região Noroeste – Bairro São Benedito, abrange bairros populares de loteamentos ainda 
irregulares, destacando Satélite, Limas Dias, Siderúrgico (rua Rosa Dutra, onde existem 
casas sem registro e infraestrutura básica), Santa Cruz, Santa Terezinha. 
 

4. Bairro Independente – abrange o bairro Triângulo (com ocupações em área verde e topo 
de morro), ocupação Triângulo II, Queluz (com ocupações em áreas de risco – 
deslizamento). 
 

5. Gigante – Vila Resende, São Judas Tadeu, Tietê. 
 

6. São João (zona centro-sul) – Santa Matilde, Sion, Rochedo, Progresso. 
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APÊNDICE B 

Quadro de temas para as Oficinas Participativas 

Condições de moradia, qualidade 
ambiental, deslocamentos 

Educação 
 

Escolas, creches, faculdades, 
centro de treinamento 

Atendimento à saúde 
 

Postos de saúde, pronto-socorro, 
clínicas, hospitais 

Atendimento social 
 

CRAS e CREAS 

Cultura, esportes e lazer Segurança Trabalho Destaques 

 


