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Ficha Técnica 

A elaboração do Plano Diretor de Japaratinga/AL é 
realizado e coordenado pela Prefeitura Municipal de 
Japaratinga, através de financiamento e apoio 
da Secretaria de Estado de Desenvolvimento 
Economico e Turismo de Alagoas (SEDETUR / 
AL) (Convênio SEDETUR 005/2021). 

O desenvolvimento do trabalho conta com a 
consultoria técnica da equipe interdisciplinar da Risco 
Arquitetura Urbana, contratada através do processo 
licitatório Pregão Eletrônico nº 10.741/2021, 
organizado pela Agencia de Modernização da Gestão 
de Processos de Alagoas (AMGESP), conforme 
Contrato AMGESP nº16/2022. 

 

Governo do Estado do Alagoas 
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Coordenação Administrativa 
 
Sandra Villanova 
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Prefeitura Municipal de Japaratinga/AL 

CNPJ: 12.247.946/0001-36 
 
Prefeito Municipal: José Severino da Silva 
 
Coordenação do processo de elaboração do Plano 
Diretor na Prefeitura Municipal de Japaratinga: 
Thereza Christina Luz Dantas 
Paulo Sérgio dos Santos Souza 
 
Pça. Nossa Senhora das Candeias, 106, Centro.  
CEP: 57950-000 | Japaratinga – AL 
www.japaratinga.al.gov.br  
Tel. (82) 3297-1102 
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INTRODUÇÃO 

Este documento apresenta o Relatório das Atividades para elaboração do Plano Diretor de 

Japaratinga/AL, no período de março de 2022. As atividades correspondem, principalmente, às 

etapas de elaboração do Espaço Plano Diretor e do Plano de Trabalho. Neste documento, são 

registradas as reuniões realizadas junto à equipe da Prefeitura Municipal de Japaratinga e a 

SEDETUR/AL. 

O processo de elaboração do Plano Diretor tem previsão de execução de 8 meses. O escopo de 

trabalho proposto prevê, além das atividades técnicas desenvolvidas em escritório, a realização 

das seguintes atividades em campo: uma Audiência Pública de lançamento do projeto; reuniões 

executivas locais; formação e reuniões do Conselho da Cidade; processo de consulta pública 

para coleta de opinião na população local; uma Audiência Pública ao final do processo; além da 

manutenção de contato constante entre equipe de consultoria e a Prefeitura local, visando o 

acompanhamento contínuo e a capacitação do Poder executivo local para desenvolvimento do 

processo de elaboração do Plano Diretor. 
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1 Reunião para inicio do contrato 

• Local: sala remota (Google Meets) 

• Participantes: Sandra Villanova (Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e 

Turismo de Alagoas – SEDETUR); André Costa (Risco); Marcos Kiyoto (Risco). 

Esta reunião teve como objetivo realizar a primeira aproximação da consultoria Risco junto à 

contratante. A consultoria realizou uma breve apresentação do seu trabalho e da metodologia 

de trabalho utilizada para, em seguida, discutir e pactuar o cronograma de trabalho, conforme 

estabelecido no Termo de Referência.  

A representante da SEDETUR esclareceu a forma de trabalho realizada pelo Governo do Estado 

de Alagoas junto aos municípios. Definiu que o acompanhamento da elaboração do plano em si 

será realizado junto ao poder municipal, enquanto a SEDETUR fica responsável pelo 

acompanhamento administrativo do contrato. A SEDETUR forneceu o contato da Secretária de 

Turismo de Japaratinga como primeira aproximação, deixando a cargo da prefeitura definir 

quem será a equipe de coordenação local, assim como a pactuação do cronograma de trabalho. 

Foi estabelecido que, ainda devido às incertezas da situação sanitária do país em meio a 

pandemia da COVID, no momento serão priorizadas as reuniões por modo remoto. Encontros 

presenciais serão priorizados em eventos que envolvam participação da população, uma vez que 

pode haver comunidades com maior dificuldade de acesso aos meios digitais.  

Figura 1-1 Foto da Reunião de Apresentação 

 
Fonte: Risco Arquitetura Urbana, 2022. 
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2 1ª Reunião de Coordenação: Apresentação da equipe de consultoria ao Prefeito 

Municipal e demais membros das Secretaria para Início dos trabalhos (RC1) 

• Data: 24/03/2022 

• Local: modo remoto (Google Meets) 

• Participantes: José Severino da Silva – Déo (Prefeito de Japaratinga); Thereza Christina 

Luz Dantas (Secretária de Desenvolvimento Econômico e Turismo); Paulo Sérgio dos 

Santos Souza (Secretário de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente); José Wellinson 

(chefe de gabinete da secretaria do Meio Ambiente); Thais Santos (turismologa - sec. 

adjunta de Turismo); Josivaldo Ataide da Silva (procurador do município); André Costa 

(Risco); Armando Funari (Risco); Marcos Kiyoto (Risco). 

Através do contato fornecido pela SEDETUR, foi articulada a primeira reunião de coordenação 

local (RC1), que envolveu alguns segmentos da prefeitura, incluindo o prefeito de Japaratinga. 

O objetivo foi pactuar o calendário e a metodologia de trabalho para a elaboração do Plano 

Diretor.  

A consultoria Risco fez uma breve apresentação sobre sua atuação e sobre a metodologia 

utilizada na elaboração de Planos Diretores, reforçando os aspectos centrais da legislação 

nacional. Foi ressaltada a importância de formar o Conselho da Cidade, órgão de composição 

paritária e responsável pelo acompanhamento do processo, solicitando à prefeitura que levante 

entidades para a sua composição. 

Em seguida, repassou os principais pontos do Termo de Referência, com especial atenção aos 

produtos previstos. Foi apontada a premência de se encaminhar os dois primeiros produtos, a 

elaboração do Espaço Plano Diretor e o agendamento da Audiência Pública de lançamento do 

processo. Foram indicadas as datas ideais de realização e encaminhadas reuniões subsequentes 

para discussão mais aprofundada destas questões. 

Foi pactuado que, a tanto para a realização das reuniões locais como para algumas das 

atividades de consulta pública, serão utilizados os modos remotos eletrônicos, sem abrir mão 

de métodos presenciais em algumas atividades principais de participação popular. Ficou 

indicada como data ideal para a Audiência Pública o dia 19/04/2022, a confirmar. 

A prefeitura esclareceu que vai definir nos próximos dias os nomes específicos que serão 

responsáveis pela coordenação local do processo. Junto desta decisão, será definido o local que 

deve abrigar o Espaço Plano Diretor, que preferencialmente deve estar associado às secretarias 
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responsáveis. Foi ressaltada a importância da Área de Preservação Ambiental Costa dos Corais, 

que se estende por diversos municípios e cobre todo o litoral de Japaratinga.  

Figura 2-1 Foto da Reunião de Coordenação 1 

 
Fonte: Risco Arquitetura Urbana, 2022. 

Figura 2-2 Foto da Reunião de Coordenação 1 

 
Fonte: Risco Arquitetura Urbana, 2022. 
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2.1 Slides Utilizados durante reunião 
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3 2ª Reunião de Coordenação: Criação do Espaço Plano Diretor (RC2) 

• Data: 28/03/2022 

• Local: modo remoto (Google Meets) 

• Participantes: Thereza Christina Luz Dantas (Secretária de Desenvolvimento Econômico 

e Turismo); André Costa (Risco); Armando Funari (Risco); Marcos Kiyoto (Risco). 

O objetivo desta reunião foi realizar encaminhamentos sobre o Produto 1, para concretizar o 

“Espaço Plano Diretor”, e o Produto 2, Audiência Pública de lançamento do Plano Diretor. A 

consultoria realizou uma breve apresentação com as questões prementes e o material de apoio 

desenvolvido – folder informativo, cartaz do calendário do processo, formulário de consulta 

pública e página eletrônica. Este material foi disponibilizado à prefeitura para comentários e 

validação. 

Foi apontado como local de instalação do Espaço Plano Diretor o edifício onde se localizam a 

Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo e a Secretaria de Agricultura, Pecuária e 

Meio Ambiente (Galeria Coqueiro Verde, Rua Francisco de Barros Reges, 182 – Centro). Desta 

forma, torna-se viável designar como responsáveis pelo atendimento no espaço, servidores 

destas secretarias, que também estarão acompanhando o processo de elaboração do Plano 

Diretor. Foram sugeridos dois nomes de servidores, a serem aprovados pela prefeitura. 

Ficou estabelecido como data para a Audiência Pública o dia 19/04, após o horário comercial, às 

18h00. A prefeitura ficou responsável por agendar o uso do auditório do Hotel Albacora, onde 

considera haver melhor acessibilidade e capacidade. Ressaltou-se a importância de publicação 

da data e local Audiência Pública em diário oficial com antecedência de 15 dias.  

Figura 3-1 Foto da Reunião de Coordenação 1 

 
Fonte: Risco Arquitetura Urbana, 2022. 
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Figura 3-2 Pagina do Plano Diretor na Internet 
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3.1 Slides utilizados durante reunião 
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