
 

 

RELATÓRIO REPRESENTAÇÃO 

 

Evento / Reuniâo   Conselho de Desenvolvimento Municipal de Diamantina 

Local   Reunião Virtual - (Plataforma Google Meet) 

Data/ Horário   21 de setembro, terça feira, às 8:30h 

Relatora   Emmanuelle de Assis Silveira 

 
HISTÓRICO / RELATO PARTICIPAÇÃO:  
 
1. Pauta referente ao alinhamento e organização do material de revisão do Plano Diretor. 
 
*Teve uma alteração no cronograma de reuniões previsto anteriormente: a pauta " Débora IPHAN / Revisão PD" que 
seria apresentada no dia 14/09/21 foi cancelada. Segunda-feira, dia 20/09/21 foi informado que a pauta, 
"Alinhamento e organização do material de revisão do PD" seria o assunto da reunião de hoje, dia 21/09/21. 
 
1. Apresentação 
 
Aos vinte e um dias do mês de setembro de dois mil e vinte e um, às oito horas e trinta minutos, reuniu-se o 
Conselho de Desenvolvimento Municipal de Diamantina/MG, por videoconferência (reunião virtual pelo aplicativo 
Meet Google), convocada pela arquiteta e conselheira Laianne Roberta Ribeiro da Cruz e a conselheira suplente da 
presidência Cinara Meira. 
 
Conselheiros presentes e convidados: 
Álvaro Luiz Palhares Diniz   
Edivan da Silva Soares 
Emmanuelle de Assis Silveira 
Everton Luiz de Paula 
Gabriel da Costa Lauar 
Heliomar Valle Silveira (Presidente) 
Junno da Matta 
Juan Pedro Bretas Roa 
Laianne Roberta Ribeiro da Cruz 
Leonardo Humberto 
Luciana Duarte Andrade 
Luciano Santos 
Marcelo Araújo Caldeira  
Paulo Henrique Grazziotti 
Roosevelt de Melo Gonçalves 
 
A fala foi iniciada pelo presidente Heliomar que fez uma breve introdução das futuras ações e alinhamentos para dar 
prosseguimento aos trabalhos e posteriores deliberações do PD. 
 
Em seguida a palavra foi direcionada à conselheira e arquiteta da prefeitura, Laianne Ribeiro, para a apresentação 
do ambiente digital disponível no site da prefeitura, que trata das ações até então apresentadas e discutidas no 
conselho relativas à revisão do Plano Diretor. 
 



 

 

 
Seguem links disponibilizados que apresentam um panorama geral dos encaminhamentos relativos à revisão do 
Plano Diretor: setembro de 2021. 
 
https://diamantina.mg.gov.br/a-prefeitura/revisao-do-plano-diretor/ 
 
https://diamantina.mg.gov.br/revisao-do-plano-diretor-de-diamantina-tera-participacao-popular/ 
 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdyQFKHu595AQCAM3OyNSAALmH9IfQqEwLv9ASg--
2Fb7untg/viewform 

 
 

 
 

 
 
 
 

 



 

 

 

 
 
Assuntos diversos 
 
O presidente Heliomar informou do planejamento e da expectativa para que no final de outubro ocorra a primeira 
audiência pública e me solicitou um apoio técnico junto à equipe da prefeitura para viabilização da mesma. 
Já iniciamos as tratativas para definição da tríade data/local/horário, a confirmar viabilidade e disponibilidade para 
que assim seja dado o início da divulgação à comunidade. 
Relatei um ponto importante a ser considerado pelo executivo antes de agendar o evento: consultar o "Gabinete de 
Crise" do município e o Ministério Público a respeito da realização da audiência de forma híbrida (que é o desejado 
pela maioria). Analisar se o local escolhido atenderá todo o protocolo estabelecido para o setor de eventos e por fim 
ter como opção que a primeira audiência ocorra somente de forma virtual, caso o modelo presencial fique 
impossibilitado para o momento. 
 
Datas das próximas reuniões previstas até o momento e repassadas pelo presidente:   
 
05/10 - GT Calçamento Centro Histórico. 
14/10 - GT Revitalização Centro Histórico. 
19/10 - GT Convênio Copasa. 
 
CONCLUSÃO:  
 

O Presidente, não havendo mais colocações a serem feitas, agradeceu a presença de todos e deu por encerrada às 
dez horas, a oitava reunião do ano de 2021 do Conselho de Desenvolvimento Municipal de Diamantina/MG. 
 

Nada mais a declarar, lavro o presente relatório, 
 
Atenciosamente, 

 
Data 21/09/2021                                                _____________________________________________________ 

                                                                                                                Emmanuelle de Assis Silveira 
 


