
 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUÍ-PI 

NÚCLEO GESTOR DE REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL 

ATA DA PRIMEIRA AUDIÊNCIA PÚBLICA DO PROCESSO DE REVISÃO DO PLANO DIRETOR 

PARTICIPATIVO DA CIDADE DE URUÇUÍ-PI. 

Na data de 07 de Outubro de 2021, por volta das 19 horas no Plenário da Câmara Municipal de 

Vereadores de Uruçuí-PI, tivera início à primeira audiência pública do processo de revisão do 

Plano Diretor do município de Uruçuí-PI. Os trabalhos iniciaram-se com a composição da mesa 

honra. Foram convidados a compô-la, Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal Wagner 

Coelho e o Vice Prefeito Stanley Carvalho, Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara 

Municipal de Vereadores Manoel Pereira Borges, bem como a professora Maria Nilce dos 

Santos Guedes que representando a Secretária Municipal de Meio Ambiente Lucenir 

Rodrigues e, portanto presidir o trabalho como Presidente do Núcleo Gestor, conforme 

Decreto Municipal nº 188/2021. Na ocasião fora inicialmente apresentada pelo mestre de 

cerimônia, Ilustríssimo Senhor e professor municipal Jocelino Pereira de Sousa a importância 

do Plano Diretor como instrumento de gestão democrática da cidade. Fora explicado a cada 

popular que naquela plenária comparecera a necessidade de que os problemas sociais 

encontrados em análises de leituras técnicas e comunitárias estivessem apresentados em um 

projeto de Lei que daria legitimidade a cada cidadão para cobrar do poder publico a satisfação 

de seus interesses assim positivados. A audiência pública contou com abertura da Presidente 

Maria Nilce dos Santos Guedes que esclarecera sobre a natureza dos trabalhos que seriam 

apresentados naquela noite e determinou a abertura dos trabalhos. Tomaram a palavra para 

pronunciamento nesta ordem o senhor Vice- Prefeito Stanley Carvalho, Excelentíssimo Senhor 

presidente da Câmara Municipal de Vereadores Manoel Pereira Borges e Ilustríssimo Senhor 

prefeito Municipal Wagner Coelho. Logo após a Presidente do Núcleo Gestor, lera o 

regulamento da audiência pública e dispusera sobre os assuntos que seriam discutidos e 

expostos. Na referida audiência fora mostrado a população e aos membros de segmentos 

sociais presentes, o Plano de Trabalho que seria adotado no processo de revisão do Plano 

Diretor Municipal e os resultados da leitura técnica de busca ativa que fora realizada entre os 

dias 27 de Setembro de 2021 a 04 de Outubro de 2021 com a entrevista de aproximadamente 

1200 pessoas que moram em Uruçuí-PI. Logo em seguida a apresentação do regulamento e 

delimitação da pauta da audiência, desfez-se a mesa de honra e formou-se a mesa técnica com 

os membros do Núcleo Gestor instituída pelo Decreto Municipal nº 188/2021 juntamente com 

os membros da Comissão Técnica instituída pelo Decreto Municipal nº 189/2021 e assessores 

do município, os senhores Rômulo Marques, arquiteto especialista em planejamento urbano e 

gestão socioambiental das cidades, e a advogada Sherad Araújo que assessora o município 
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neste processo de Revisão do Plano Diretor Municipal. O assistente jurídico do Núcleo Gestor 

dera sua contribuição para a audiência e em seguida a advogada Sherad Araújo fizera 

explanações sobre os aspetos técnico-jurídicos do Plano Diretor Municipal e sua necessária 

revisão. Logo em seguida tomou a palavra o arquiteto Rômulo Marques que explicara a todos 

os presentes os aspectos urbanistas e arquitetônicos do plano de trabalho que seria adotado 

para a revisão do Plano Diretor Municipal de Uruçuí-PI, por meio de slides, gráfico e vasto 

material educativo o arquiteto explanara para todos os presentes, corpo técnico, sociedade e 

comissão de acompanhamento como se daria todo o processo de revisão do plano e abrira 

ainda espaço para que ajustes pudessem ser feitos a fim de que todos os problemas possíveis 

de serem abordados em futura minuta de lei, assim o fossem. Após todas as explanações fora 

deferido aos presentes a oportunidade de fazerem suas contribuições orais, onde o professor 

José do Egito, o Jornalista Antônio Fernandes “cobra choca”, o Vereador Marcelo Leite da 

Cruz e o Senhor Airton Barros puseram em cheque questões sensíveis como a necessidade de 

serem abarcados pelo Plano Diretor, diretrizes que cuidem da municipalização da água para 

resolver o problema de sua escassez, a necessidade de implantação de programas de moradia 

popular, construção de canis municipais e a necessidade de implantarem o TFD - Tratamento 

Fora do Domicílio de uma maneira mais eficaz. Após as contribuições fora informado aos 

presentes que todas as sugestões apresentadas seriam encaminhadas ao Núcleo Gestor para 

discutirem a forma de serem abordadas na revisão do Plano Diretor. Em seguida, o Prefeito 

Municipal Wagner Coelho, tomara novamente a palavra para acrescentar que projetos em 

desenvolvimento já existem no município, como por exemplo, a casa da cultura e a construção 

de um auditório municipal. Na sequência a Dra. Sherad Araújo esclarecera os presentes sobre 

questionamentos levantados e o assistente jurídico do Núcleo Gestor o Dr. Sávio Aurélio 

acrescentara contribuições pertinentes sobre demandas técnicas apresentadas, por fim a 

Presidente nomeada do Núcleo Gestor Maria Nilce dos Santos Guedes, declarou encerrada a 

audiência pública e convidou todos os presentes para um coffee break oferecido pelos 

organizadores da audiência publica. Todos os presentes assinaram lista de frequência que será 

publicada em meios oficiais de comunicação junto com esta ata. A referida audiência pública 

fora totalmente gravada em áudio e vídeo e pode ser consultada por qualquer interessado no 

site YouTube sob o link https://www.youtube.com/watch?v=5Zu60BkXY_Q. Sendo tudo 

expressão fiel da verdade, eu Reisimar Gomes de Sousa, Secretária do Núcleo Gestor de 

Revisão do Plano Diretor do Município de Uruçuí-PI, lavro a presente ata que é redigida por 

https://www.youtube.com/watch?v=5Zu60BkXY_Q
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mim, e assinada por todos os que compareceram à reunião online ou que tomaram ciência de 

todos os atos nela deliberados. 

Uruçuí-PI, 07 de Outubro de 2021. 

______________________ 

REISIMAR GOMES DE SOUSA 

Secretária do Núcleo Gestor 

 

___________________________ 
 
SEC. Municipal de Infraestrutura. 
 
____________________________ 

Maria Nilce dos Santos Guedes 

Rep. da SEC. Municipal de Meio Ambiente. 

 

____________________________ 

SEC. Municipal de Planejamento. 

 

____________________________ 

SEC. Municipal de Agricultura. 

 

____________________________ 

Superintendente Municipal de Transporte e Trânsito 

 

____________________________ 

Procurador Geral do Município 

 

 

 


