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REGULAMENTO DO WEBINÁRIO | PROPOSTAS PARA O PLANO DIRETOR DE PASSOS 

Considerando o Contrato n° 081/2018, firmado entre a Fundação João Pinheiro (FJP) e a Prefeitura 

Municipal, para elaboração da revisão do Plano Diretor do município de Passos/MG, fundamentada nos 

princípios estabelecidos pela Lei Federal 10.257/2001 (Estatuto da Cidade), que, dentre outros pontos, 

estabelece a obrigatoriedade da participação da sociedade nesse processo e que, para isso, o contrato 

firmado previa a realização de eventos participativos para apresentação e discussão das propostas 

preliminares, como etapa para a sua finalização; 

Considerando a ocorrência da pandemia de doença infecciosa viral respiratória causada pelo agente 

Coronavírus (COVID-19) e as medidas de enfrentamento e de prevenção estabelecidas pelo Governo do 

Estado no Decreto n° 47.886/2020, que obrigaram ao cancelamento desses eventos; 

Considerando o Primeiro Aditivo ao mencionado contrato, que estabelece a realização de eventos 

virtuais, cujo formato seria definido em conjunto pela FJP e pela coordenação dos trabalhos na 

Prefeitura Municipal, garantindo a participação da população e atendendo dessa forma aos preceitos 

legais estabelecidos pela Lei 10.257/2001 (Estatuto da Cidade); 

Considerando que ficou estabelecido que a FJP disponibilizasse para consulta pública sediada em seu 

site todo o material técnico produzido e as propostas preliminares, o que ocorreu entre os dias 15 de 

junho e 31 de julho do corrente ano, e que produzisse também as peças para a mobilização da 

população e a divulgação da consulta pública, estas sob a responsabilidade da Prefeitura Municipal, para 

recebimento de contribuições da população sobre os temas tratados no Plano Diretor; 

Considerando a necessidade do retorno à população sobre o conteúdo das contribuições e como as 

mesmas foram incorporadas ao Plano Diretor; 

A FJP e a Prefeitura Municipal realizarão o Webinário | Propostas para o Plano Diretor de Passos e, com 

o intuito de dar transparência e segurança jurídica ao processo, publica o presente regulamento, que 

disciplina as regras e procedimentos regentes do webinário, nos termos abaixo explicitados. 

1. Objetivo 

Apresentar os resultados da consulta pública em que foram disponibilizados os diagnósticos e as 

propostas preliminares para a revisão do Plano Diretor de Passos, com os ajustes feitos a partir das 

contribuições recebidas. 

2. Data, horário e local 

Data: 15, 16 e 17 de setembro de 2020 

Horário: 19:00hs às 21:00hs. 

Local: plataforma ZOOM disponibilizada pela FJP 

3. Forma de participação 
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O webinário é aberto a toda a população de Passos. As pessoas interessadas deverão se inscrever por 

meio de link a ser disponibilizado no site da FJP. A forma de participação será por meio de link 

disponibilizado para participantes inscritos. 

As pessoas participantes terão sua identificação registrada e o webinário será gravado. As manifestações 

se darão via chat e as questões levantadas serão encaminhadas aos expositores, que as responderão 

dentro do período determinado. As câmeras e microfones do público serão mantidos fechados para 

garantir a qualidade da transmissão. 

As manifestações que não versarem sobre matéria específica objeto deste webinário não serão 

consideradas e as manifestações político-partidárias estão vedadas. 

4. Programação geral 

Abertura FJP e Prefeitura Municipal: 10 minutos 

Apresentações das temáticas do dia: 15 minutos cada 

Manifestações e perguntas do público via chat e respostas dos expositores: 40 minutos 

Encerramento FJP e Prefeitura Municipal: 10 minutos 

5. Programação diária 

1º dia: 15/09/2020 

Temáticas e responsáveis: 

1. Meio ambiente – Paulo Madsen 

2. Fundamentos do plano diretor – Denise Almada 

3. Ordenamento territorial e gestão do plano diretor – Izabel Marques/Denise Almada 

2º dia: 16/09/2020 

Temáticas e responsáveis: 

1. Desenvolvimento econômico – João Batista Rezende/Eduardo Leite 

2. Turismo – Nelson Quadros 

3. Cultura – Marta Procopio/Maria do Carmo Gomes 

4. Esporte e lazer – Izabel Marques 

3º dia: 17/09/2020 

Temáticas e responsáveis: 

1. Educação – Juliana Riani 

2. Saúde – Danielle Pereira/Daniela Goes 

3. Assistência – Helena Soares 

4. Segurança pública – Amanda Mattar 
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4. Disposições finais 

As manifestações do público e dos expositores ocorridas durante o webinário serão consideradas para o 

afinamento das propostas na revisão do Plano Diretor de Passos, assegurando transparência e a 

participação popular, na forma da lei e na condução do interesse público. 

 


