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Cronograma de Atividades 2018 

Mês Nº Dia Detalhamento das Atividades 

MARÇO 

01 05 

Apresentação ao Núcleo Gestor, das necessidades e dos 
procedimentos que implicam na retomada e 
prosseguimento das atividades de discussão pública e 
aprovação comunitária do Plano Diretor Participativo de 
Turvo. 

02 09 Apropriação e organização do material existente. 

03 16 Apropriação e organização do material existente. 

04 23 

Apropriação e organização do material existente. 
Compilação de um cronograma das atividades a serem 
desenvolvidas, para reconhecimento e aprovação no 
Núcleo Gestor (NG). 

05 30  Organização dos mapas base do Zoneamento Municipal e 
dos escopos de Lei para análise e contribuição dos 
membros do NG ou seus tutelados. 

ABRIL 

06 06 

07 13 

Divulgação interna do material e prazo para as 
contribuições do NG a serem incorporados diretamente aos 
escopos e mapas. Mais 02 semanas.  
Início do período de chamada para a 1ª Audiência Pública 
de apresentação das atividades. Conceder prazo para 
divulgação e chamada. 

08 20 

Elaboração de uma minuta de edital para a condução das 
atividades das Audiências Públicas, objetivando a 
celeridade do processo com amplitude democrática. 
Deliberação e aprovação do Edital processual das 
Audiências Públicas pelo NG.  

09 26 

Fim do prazo para as contribuições dos membros do NG. 
Compilação das proposições do NG ao conjunto do 
trabalho, dando fechamento ao material a ser divulgado 
publicamente.  
1ª Audiência Pública de apresentação das atividades 
remanescentes da elaboração do Plano Diretor 
Participativo de Turvo; Concessão de prazo para as 
contribuições da coletividade. Esclarecimentos. 

10 30 
Publicação do material para reconhecimento público das 
proposições – 05 semanas. 
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MAIO 

11 03 

Continuação da 1ª Audiência Pública de apresentação das 
atividades remanescentes da elaboração do Plano Diretor 
Participativo de Turvo; Segue o prazo para as contribuições 
da coletividade – mais 04 semanas. Esclarecimentos. 

12 11 Organização interna para procedimentos em Audiência. 

13 18 Compilação das propostas formuladas pela coletividade. 

14 25 Compilação das propostas formuladas pela coletividade.  

15 31 
Fim do prazo para as contribuições coletivas, postergado 
parcialmente na medida da não colocação em pauta de 
itens relevados a um momentos posteriores.  

JUNHO 

16 08 
Prazo para compilação e ordenação das proposições feitas 
pela coletividade.  

17 15 

Prazo para compilação e ordenação das proposições feitas 
pela coletividade.  
Início do período de chamada para a 2ª Audiência Pública 
de apresentação das atividades. Conceder prazo para 
divulgação e chamada. 

18 25 
Fim do prazo para compilação e ordenação das 

proposições feitas pela coletividade. 

19 28 

2ª Audiência Pública de apresentação, defesa, análise e 
votação das Proposições modificantes ao material 
divulgado do Plano Diretor Participativo de Turvo, indicado 
no Edital de chamada da 2ª Audiência. 

JULHO 

20 05 
Continuidade da 2ª Audiência ou chamada de seguinte 
para novos temas não citados nesta. 

21 12 
Continuidade da 2ª Audiência ou chamada de seguinte 
para novos temas não citados nesta. 

22 19 
Continuidade da 2ª Audiência ou chamada de seguinte 
para novos temas não citados nesta. 

23 26 Continuidade da 2ª Audiência ou chamada de seguinte 
para novos temas não citados nesta. 

AGOSTO 

24 02 
Continuidade da 2ª Audiência ou chamada de seguinte 
para novos temas não citados nesta. 

25 09 
Continuidade da 2ª Audiência ou chamada de seguinte 
para novos temas não citados nesta. 

26 16 
Continuidade da 2ª Audiência ou chamada de seguinte 
para novos temas não citados nesta. 

27 23 
Continuidade da 2ª Audiência ou chamada de seguinte 
para novos temas não citados nesta. 

28 30 
Continuidade da 2ª Audiência ou chamada de seguinte 
para novos temas não citados nesta. 
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SETEMBRO 

29 06 
Continuidade da 2ª Audiência ou chamada de seguinte 
para novos temas não citados nesta. 

30 13 
Continuidade da 2ª Audiência ou chamada de seguinte 
para novos temas não citados nesta. 

31 20 
Continuidade da 2ª Audiência ou chamada de seguinte 
para novos temas não citados nesta. 

32 27 

Finalização e fechamento da 2ª Audiência ou da última 
Audiência chamada.  
Compilação das alterações formuladas e fechamento do 
conjunto do Plano, se encerrado os debates. 

OUTUBRO 

33 05 
Entrega do Produto final das Audiências ao Dpto Jurídico 
da Câmara de Vereadores para as aferições de praxe. 

34 08 
Organização interna da Câmara de Vereadores para por 
em pauta o Projeto de Lei do PDP de Turvo. 

35 15 
Audiência Pública de entrega dos Projetos de Lei ao Poder 
Legislativo Municipal na Câmara de Vereadores. 

36 -- 

Rito processual da Câmara de Vereadores; 
Sansão do Poder executivo;  
Instituição do Conselho da Cidade, que passa a ordenar os 
processos relativos ao PDP. 
Regulamentação e instrumentalização dos Planos 
executivos previstos no PDP de Turvo por parte da Prefeitura 
Municipal. 

 
LEGENDA 
 

  
Dias deliberados para as Audiências Públicas, em que os 
procedimentos de presença, confirmação visual e sonora 
das atividades devam ser registradas.  

  

Prazos para aguardo de contribuições com o processo ou 
de continuidade da 2ª Audiência. Estes prazos poderão ser 
estendidos conforme determinação das próprias Audiências, 
do Conselho da Cidade, do NG ou do Poder Executivo, 
conforme o trâmite específico. 

 
 

Nelson Prohmann, Arq. Urb. 
CAU-BR 15004-5 

 
 

 


