
 

 

RELATÓRIO REPRESENTAÇÃO 

 

Evento / Reuniâo   Conselho de Desenvolvimento Municipal de Diamantina 

Local   Reunião Virtual - (Plataforma Google Meet) 

Data/ Horário   31 de agosto, terça feira, às 8:30h 

Relatora   Emmanuelle de Assis Silveira 

 
HISTÓRICO / RELATO PARTICIPAÇÃO:  
 
1. Pauta referente às questões sobre "Desenvolvimento Econômico": apresentação conselheira Cinara. 
 
1. Apresentação 
 
Aos trinta e um dias do mês de agosto 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: 
Alexandre Leite 
Álvaro Luiz Palhares Diniz   
Andreza Andrade 
Bárbara Moreira Batista Maciel  
Carla Araújo 
Cinara Lemos Meira Souza  
Daniel de Castro Ramos 
Danielle Grazziotti 
Edivan da Silva Soares 
Elbe Brandão 
Emmanuelle de Assis Silveira 
Heliomar Valle Silveira (Presidente) 
Junno da Matta 
Juan Pedro Bretas Roa 
Laianne Roberta Ribeiro da Cruz 
Leonardo Humberto 
Luciana Duarte Andrade 
Marcelo Araújo Caldeira  
Margareth Durães 
Paulo Henrique Grazziotti 
 
A fala foi iniciada pelo presidente Heliomar que fez uma breve introdução da atual situação econômica do município:  
 
"Diamantina é fortemente dependente dos recursos públicos, via salários dos servidores e funcionalismo público. 
Não há um processo econômico de geração de riqueza, com exceção da mineração, porém funciona de maneira 
extremamente informal.  
A possibilidade de geração de riqueza no município apresenta grande potencial no setor do turismo, com ênfase nos 
produtos de valor agregado". 
 



 

 

 
Em seguida a palavra foi direcionada aos conselheiros Cinara e Juan para a apresentação do "Programa de 
Ressignificação da Economia no Município de Diamantina: criar um ambiente de articulação e integração das 
vocações locais e buscar o desenvolvimento de forma equilibrada e sustentável". 
 
A proposta divide-se em cinco eixos de ações: 
 
Eixo 1: Distrito Industrial: criação do distrito industrial com cooperação de redes locais e regionais - GSM e 
Estamparia S/A. 
 
Eixo 2: Produção Rural e Artesanal: requalificação do mercado novo, novas possibilidades para escoar a produção. 
 
Eixo 3: Extrativismo mineral, Rochas ornamentais e Construção Civil: implantação da APA Serra dos Cristais, projeto 
de integração da agricultura familiar e agroecologia (cooperação técnica com Israel), criação de um sistema de 
compensação ambiental, terceirização da regularização fundiária, entre outros. 
 
Eixo 4: Serviços: o município possui tradição na cultura, turismo, serviços de saúde, educação e serviços públicos - 
impulsionar as vocações regionais como turismo gastronômico, esportes de aventura, expansão dos serviços de 
educação, saúde e serviços públicos. 
 
Eixo 5: Capacitação de recursos humanos: ampliar as ações da Secretaria de Desenvolvimento Social do Município 
com foco na parceria e convênios com as instituições IFNMG, SEBRAE, SENAC, FIEMG e SENAI. 
 
Informou-se que o projeto encontra-se em estágio inicial e nos foi dada uma visão geral do que pretende-se 
desenvolver em cada eixo. Posteriormente o material apresentado será disponibilizado aos conselheiros. 
 
Algumas considerações dos conselheiros presentes após as explanações: 
 
- que o projeto de ressignificação da economia tenha como base a sustentabilidade econômica e social, o uso 
racional dos recursos naturais e a preocupação social no processo que envolva a produção, distribuição e o 
consumo de bens e serviços; 
 
- transparência à população do pré-projeto, por parte da empresa GSM, para instalação da fábrica em Diamantina; 
 
Link na página da prefeitura que apresenta o pré-projeto: março de 2021. 
 
http://diamantina.mg.gov.br/distrito-industrial-vem-ai/ 
 

- produção de um banco de dados integrados para trabalhar o desenvolvimeno territorial - valorização do Patrmônio 
Cultural local como tema transversal e potencializador dos eixos e ações propostas; 
 
- que o projeto seja construído a várias mãos, ação conjunta de diversos órgãos, parcerias e participação ativa da 
comunidade; 
 
- transparência das ações até então apresentadas e discutidas no conselho, conforme informado em reuniões 
anteriores. 
 

 
 



 

 

 

 
 

 
 

 
 



 

 

 

 
Assuntos diversos 
 
Datas das próximas reuniões previstas até o momento e repassadas pelo presidente:   
 
14/09 - Débora IPHAN / Revisão PD.  
 
28/09 - Deliberações.   
 
CONCLUSÃO:  
 

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

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

  

 
Data 31/08/2021                                                _____________________________________________________ 

                                                                                                                Emmanuelle de Assis Silveira 

 
 
 
 
 
 
 
 


