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Iniciamos nosso governo com o firme propósito de alterar estruturas arcaicas no modo de administrar Teófi-
lo Otoni, em que a comunidade não fosse platéia de um governo em que ela não sabia lidar, interferir, como
cidadão, com suas regras. Tais estruturas por vezes se caracterizaram pela política da clientela, do mando,
do apadrinhamento e do autoritarismo.

Afirmamos que, entendendo os problemas sociais gravíssimos que assolam nossa cidade, faríamos de tudo
para diminuir estes problemas e estamos fazendo, porém, com um foco que nos orienta cotidianamente
neste difícil labutar que é governar a Philadélfia mineira - a participação da população e a decisão coletiva
sobre temas relevantes para a cidade.

Entendemos ser esta a receita para a mudança na forma de governar que perdurou durante anos em grande
parte de nosso país. Sabíamos não ser simples tal tarefa. A tradição brasileira se escuda em parâmetros
diferentes e, portanto, governar com democracia, favorecendo perspectivas difusas contra interesses es-
pecíficos, traz incômodos, inquietações e encoleriza alguns.

Substituir a imponência da decisão exclusiva herculana e individual pela coordenação de uma somatória de
opiniões que, mesmo em aparente contradição, contribuem para o fortalecimento da unidade em torno da
decisão tomada, ou ainda, reformar a perversa dádiva do atendimento individual que fere a dignidade de
quem a recebe e estabelece obrigações do atendido para com o atendente, para a implementação de políti-
cas e serviços que visam acolher expectativas da coletividade, têm sido nossa orientação durante o exercí-
cio de mandato de Prefeita.

Foi pensando assim que, no primeiro ano de nosso governo, implementamos o Orçamento Participativo co-
mo programa para fixação de nossas despesas, em particular aquelas que alcançam diretamente as neces-
sidades da população.  Realizamos uma série de conferências temáticas que culminaram com a Conferên-
cia da Cidade; esta determinou como prioridade para a cidade a elaboração do Plano Diretor.

A implementação de tal decisão que ora concluímos e a forma como o Plano foi elaborado, alça Teófilo Otoni
ao rol dos municípios que se orientam pelo planejamento no estabelecimento e programação de políticas
públicas. Por outro sintetiza nossa forma de governar, conjugando técnica profissional e sabedoria popular.

O diagnóstico constituído para o Plano Diretor concerta dados institucionais e formais com informações
levantadas junto aos próprios moradores dos locais pesquisados. 

As diretrizes propostas, decididas em conferência municipal específica, apontam os instrumentos que
poderão garantir aos nossos cidadãos e cidadãs um lugar para morar, trabalhar e viver com dignidade.
Sabemos que é difícil, contudo, se implementarmos as políticas propostas, não temos dúvida que havere-
mos de ter uma cidade que proporcione acesso à habitação adequada, ao saneamento ambiental, ao trans-
porte e mobilidade,  ao trânsito seguro e aos serviços e equipamentos urbanos, que teremos uma cidade es-
truturada para o desenvolvimento.   

O nosso Plano Diretor atendeu aos eixos estabelecidos pelo Conselho Nacional das Cidades, ou seja, in-
clusão territorial, gestão democrática e justiça social, ao procurar assegurar o acesso a todos à terra urba-
nizada e regularizada, ordenar o uso da propriedade urbana e rural em prol do bem coletivo - evitando a
desqualificação urbana e a especulação, favorecer o equilíbrio ambiental e o uso sustentado dos recursos
naturais existentes, determinar os mecanismos para uma distribuição equânime dos custos e benefícios do
desenvolvimento urbano, além de prever instrumentos que assegurem a participação efetiva da população
nas decisões e na implementação do plano. 

Ao entregar o Plano Diretor para a cidade acreditamos que, mais do que cumprir um mandamento contido
na Constituição da República nos seus artigos 182 e 183, regulamentados pela Lei N° 10.257 de 10 de ju-
lho de 2001, denominada Estatuto da Cidade, estamos, em conjunto com nosso povo, orientando os cami-
nhos que Teófilo Otoni deve seguir no rumo de seu desenvolvimento, e formas para o planejamento dos pro-
gramas e projetos de políticas públicas no Município.

Maria José Haueisen Freire - Prefeita Municipal
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A concretização do Plano Diretor de Teófilo Otoni é para mim o cumprimento de um compromisso que as-
sumi com a cidade e com a prefeita Maria José. Significa a afirmação de que aliar responsabilidade para
com o trabalho, competência técnica e processo democrático resulta em projetos que podem realmente
melhorar a vida do povo. 

A responsabilidade que me foi confiada para coordenar o planejamento da cidade em muito me engrande-
ceu. Um desafio seria - não havia ações, programas e planos tecnicamente estruturados, para o necessário
equilíbrio econômico e social. Neste tema em Teófilo Otoni praticamente, tudo estava por fazer. Não encon-
tramos informações e estruturas organizadas que pudessem contribuir com a elaboração de diagnósticos
sobre a estruturação física e natural e sócio-econômica da cidade e que orientassem elaboração, aprovação
e fiscalização de projetos que interferem na vida da cidade. 

Em especial para o plano diretor, por acreditar que deve ser assim e por determinação da equipe de gover-
no, o desafio abrangeu, além de buscar dentro dos recursos disponíveis um corpo técnico competente que
pudesse contribuir profissionalmente com a elaboração e implementação de planos e programas, diversificar
os mecanismos de informação e consulta popular para saber o que a cidade pensa sobre si mesma, para os
cidadãos se informarem e contribuirem com as decisões a respeito do Plano Diretor. 

Posso afirmar que muito ainda se tem para fazer, contudo, a cidade já conta com uma política de mobilidade
urbana sustentável, que trabalha o gerenciamento do trânsito e do transporte como instrumento de inclusão
social orientado para promoção da vida, garantindo acesso a todos. Também, nosso corpo técnico estrutu-
rado para análise, aprovação e fiscalização de projetos de loteamento e edificações tem por orientação
parâmetros técnicos, onde excepcionalizações ou flexibilizações que não digam respeito ao interesse da
cidade como um todo não podem fazer parte do seu cotidiano. Há uma legislação urbanística, a qual esta-
mos modernizando, que não é negligenciada por interesses de particulares ou por subjetividades.

Nossas receitas são ínfimas diante da demanda por serviços e investimentos, por isto uma de nossas prior-
idades têm sido a busca incessante por recursos junto às demais esferas de governo. Os resultados já são
sentidos nas transferências definidas ou já realizadas pelos governos federal e estadual, que estão
garantindo melhoria das condições de habitabilidade e resgate de dignidade de inúmeras famílias de
teofilotonenses.

O Plano Diretor é a peça matriz do sistema de planejamento que estamos implementando no Município. Co-
mo tal tem que representar o que a cidade quer para o presente e o futuro.
Para dar cabo a tal alvitre e, dadas as dificuldades que encontramos para compatibilizar montagem de
equipe com financiamento do projeto, estabelecemos parceria com uma instituição, cuja experiência repre-
sentada em seu currículo e notoriedade e seriedade dos membros do seu Conselho Curador, nos deu a se-
gurança de que a nossa diretiva quanto ao conhecimento, experiência e gestão democrática fosse assegurada.

A Fundação Israel Pinheiro nos disponibilizou uma equipe de técnicos de primeira linha, tanto no que con-
cerne à experiência profissional em elaboração de planos diretores como no senso de valorização da par-
ticipação e contribuição dos cidadãos para elaboração de planos e projetos. 

Agradeço neste momento os coordenadores da Fundação por nos ter disponibilizado militantes de vários
ramos do conhecimento. Atuaram no processo de elaboração do Plano e também da legislação comple-
mentar,  arquitetos conhecedores da história e realidade local como o professor Cristiano Otoni e a Profes-
sora Ana Maria Murta, o notório geólogo Dr. Edésio Teixeira, o  Dr. Lélio Nogueira, urbanista responsável por
planos diretores de diversos municípios mineiros e coordenador técnico do Plano Diretor de Teófilo Otoni, o
economista Felipe do Valle, que trouxe à cidade importante contribuição com o levantamento de dados
econômicos e estudo das potencialidades da região, além de outros competentes especialistas nas diversas
abordagens temáticas. Estes senhores e senhoras vieram para nossa cidade, levantaram informações, con-
versaram com os moradores, pesquisaram, enfim buscaram encontrar aqui as diretrizes para resolução dos
problemas e projeção para o desenvolvimento de nossa área urbana e rural.

INTRODUÇÃO



Agradeço profundamente a participação de lideranças e dirigentes comunitários, representantes das institu-
ições privadas e públicas, estaduais e federais representadas no Município e na Região do Vale do Mucuri,
e de toda a população que contribuiu para termos nossa peça basilar de planejamento.

O diagnóstico que fundamenta o Plano Diretor é o resultado de um estudo organizado a partir de cinco
frentes de pesquisas - o meio ambiente, a estrutura urbana, a mobilidade (o transporte e o trânsito), a
habitação e o desenvolvimento econômico e social -, vem preencher uma lacuna na administração munici-
pal. Informações as quais o município não dispunha, e hoje tem, de forma tecnicamente sistematizada. Este
diagnóstico técnico participativo apontou e organizou os elementos informativos para questões relevantes
como as inundações, a saturação do trânsito na região central e estagnação econômica, que se traduziram
em diretrizes aprovadas pela população.

O texto final representativo do processo de pesquisa e elaboração técnica e comunitária se resume em do-
cumentos intitulados Diagnóstico e Diretrizes e Projeto de Lei do Plano Diretor. Estão juntadas aos mesmos,
anexos contendo plantas demonstrativas dos levantamentos e das diretrizes propostas.

Há, de minha parte, ao entregar para a Prefeita Municipal o projeto de lei do Plano Diretor, um profundo senso
de dever cumprido. Espero que a cidade possa utilizá-lo como instrumento guia para o seu desenvolvimento.
Entretanto, como o processo político-administrativo é dinâmico, com o passar do tempo, este Plano deve
também ser revisado e modernizado, para, cada vez mais traduzir os anseios dos cidadãos de Teófilo Otoni. 

Rudson Kerley de Oliveira - Secretário Municipal de Planejamento

007


