Revisão do Plano Diretor
Participativo de Brumadinho
POR QUE RETOMAR A
REVISÃO DO PLANO DIRETOR?
O processo de Revisão do Plano Diretor Participativo de
Brumadinho se iniciou em 2014 e o Projeto de Lei foi entregue
em 2016, sendo elaborado pela Fundação de Desenvolvimento
de Pesquisa – FUNDEP. Este Projeto de Lei estava em processo
de encaminhamento do Executivo Municipal para o Legislativo
Municipal com o objetivo de ser aprovado, quando houve o
rompimento da barragem da mineração. O evento acabou
mudando a dinâmica territorial, sendo necessário retomar o
processo de revisão do Plano Diretor a fim de mitigar os impactos
causados e reestabelecer o território municipal de forma que
este consiga se desenvolver a partir deste novo contexto.

VOCÊ SABE O QUE É
UM PLANO DIRETOR?
O Plano Diretor é uma lei municipal em que estão firmadas as
bases para o desenvolvimento justo e sustentável do município.
Ele deve incorporar as necessidades de todos, valendo para as
áreas urbanas e rurais. É elaborado para planejar o futuro de
cada parte da cidade. Por esse motivo, deve ser construído com
a participação da população em geral.

De que maneira a lei organiza o
desenvolvimento do município?

COMO POSSO CONTRIBUIR PARA O
PROCESSO DE REVISÃO DO PLANO?

ESPAÇO PLANO DIRETOR

Espaço que contém todas as informações sobre o Plano
Diretor. Local onde você pode tirar suas dúvidas e contribuir
com sugestões!
Localização: na Rua Presidente Kennedy, nº 20, 3º andar
Auditório da Secretária Municipal de Educação.

AUDIÊNCIAS PÚBLICAS

Fique atento aos cartazes, faixas e nos demais meios de
comunicação. Serão realizadas duas Audiências Públicas
e cinco encontros (um em cada distrito) para discutir a
produção do plano diretamente com a população.
Contamos com a sua participação!
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A partir da regulamentação de DIRETRIZES e
POLÍTICAS PÚBLICAS que indicam:
Para onde a área urbana do município deve se desenvolver
e como deve ser sua estrutura.
Como deve ocorrer este crescimento garantindo a
implantação de equipamentos públicos (escola, postos de
saúde, praças, etc.), infraestrutura urbana (água, saneamento
básico, luz, pavimentação, etc.), serviços,
transporte,
acessibilidade e moradia de qualidade.
Estratégias de preservação ambiental.
De que maneira a cidade pode crescer de forma sustentável,
preservando o meio ambiente.
Como organizar e estruturar os bairros existentes para que
os moradores tenham qualidade de vida.
Como melhor a conexão viária entre os bairros e distritos
do município.
Quais são as bases para desenvolvimento das Políticas
Públicas de:
Regularização Fundiária; Desenvolvimento Social;
Desenvolvimento
Habitação;
Econômico;
Mobilidade;
Preservação do Patrimônio
Segurança;
Histórico e Cultural;
De que maneira deve ocorrer a integração com a Região
Metropolitana de Belo Horizonte
Como deve ser a Estrutura Administrativa da Prefeitura
Municipal de forma a garantir que estas diretrizes e políticas
públicas sejam implementadas
Como a população pode ser organizar e quais as formas
de participação social para garantir que este Plano Diretor
aconteça

Como mitigar os impactos do rompimento da
barragem, lidando com as seguintes questões:
• Recuperação social e ambiental das áreas diretamente
atingidas pelo rompimento;
• Nova ambiência urbana e o convívio com os vestígios
dos danos causados;
• Nova dinâmica econômica criando outras alternativas
de emprego e renda para além da mineração.

PELA INTERNET:

Participe também enviando suas dúvidas e sugestões através
dos meios abaixo:
http://www.portal.brumadinho.mg.gov.br
https://www.facebook.com/PrefeituradeBrumadinho/

https://www.instagram.com/prefbrumadinho/
Todos os materiais já produzidos pela Equipe Técnica estão
disponíveis para consulta popular no site da prefeitura.
Não deixe de consultar os materiais e em caso de qualquer
dúvida, entre em contato através do e-mail:
pdpbrumadinho@gmail.com

Não deixe de acompanhar os próximos
passos, você tem papel ativo nessa discussão.

Ajude-nos a construir uma
cidade melhor!
Par ticipe!

