Reunião dos Delegados Representantes dos Movimentos Populares para a Conferência do PDP-JF

Participantes: Delegados representantes dos Movimentos Populares, eleitos nas Oficinas
Comunitárias, totalizando 41 participantes, sendo 10 técnicos da Prefeitura (lista de presença anexa).

DATA:
27/11/2014

PROCESSO:
002397

INÍCIO:18h
TERMINO:
20h30

Local: Prédio
Sede da
Prefeitura

Descrição e consenso:
1 – Fabíola Ramos, chefe do Departamento de Planejamento e Ordenamento Territorial (DPOT), fez a abertura saudando a todos e
explicando os objetivos da reunião.
2 – Em seguida, passou a palavra para Dora Vargas que iniciou a apresentação do grupo técnico, solicitando também, a apresentação dos
delegados presentes. Em seguida, apresentou a distribuição de delegados por região, propondo o remanejamento e a redistribuição das
vacâncias entre as entidades já eleitas. Na Região Nordeste, a Associação de Moradores do Santa Terezinha ocupou a 5ª vaga de titular,
obtendo assim duas titularidades. Na Região Leste, a Associação de Moradores Bosque dos Pinheiros ocupou a 5ª vaga de titular, obtendo
também, duas titularidades. Na Região Sudeste, as Associações Vila Ideal e Parque Burnier ocuparam as vacâncias e também dobraram
suas titularidades. Na região Centro, a Associação de Moradores de Fábrica e São Dimas assumiu o remanejamento de sua suplência
eleita na Oficina Comunitária da RP para mais uma titularidade, além de assumir a responsabilidade por uma terceira vaga de titular para a
indicação, a posteriori, de um representante de outro bairro do Centro para uma vacância de titular. A RP Centro ainda mantém uma
vacância.
3 – Após o preenchimento das vacâncias, Dora passou a palavra para as arquitetas Cissa Ewald e Fabíola Ramos, que fizeram a
explanação acerca dos trabalhos desenvolvidos até o momento e apresentaram a programação das próximas atividades de revisão do
Plano Diretor Participativo. Alguns delegados questionaram a metodologia apresentada para os Colóquios, bem como as temáticas que
não contemplam todos os componentes do desenvolvimento urbano, ou seja, saneamento, uso e ocupação do solo, habitação e
mobilidade. A última temática ganhou ênfase entre as indagações (assim como o foi no decorrer das Oficinas Comunitárias realizadas por
RP) e se conformou a reivindicação de que o processo de confecção do Plano de Mobilidade se dê com vasta abertura à participação e
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controle social, a exemplo do que até aqui vem sendo feito nos trabalhos de revisão do PDP. Fabíola esclareceu que o Plano de
Mobilidade encontra-se em andamento, concomitantemente à revisão do Plano Diretor, entretanto, não está sendo elaborado pela
SEPLAG. Os Delegados propuseram, então, que fosse encaminhada uma proposta formalizada representando o anseio de participação
dos mesmos no Plano de Mobilidade.
4 – Logo após os esclarecimentos, Cristiane Nasser apresentou a proposta de capacitação dos delegados esclarecendo que se pretende
um formato dialógico, construído a partir das demandas do grupo. Foram sugeridos conteúdos, como: o estudo das leis urbanísticas, o
conhecimento do atual Plano Diretor, seus desafios e avanços, projetos que foram implementados sem considerar as diretrizes do Plano
Diretor, dentre outros. Além disso, foi sugerida a criação de uma comissão com 03 (três) delegados para, juntamente com a equipe técnica
do Plano, elaborarem a proposta de capacitação. Foram escolhidos os seguintes delegados: Aline Junqueira, da Associação de Moradores
de Benfica, Eduardo Vieira, Associação dos Loteamentos da Cidade Alta e Rosana Nascimento, da Associação de Moradores do
Borboleta. Importante destacar que todas as Regiões de Planejamento Urbanas se fizeram representar nesse encontro, além de 01 (um)
dos 03 (três) Distritos, e que os presentes revelaram interesse e articulação em torno da demanda que, nesse momento, gira em torno da
qualificação do segmento para a participação na Conferência do PDP, proposta para o final do primeiro semestre de 2015.
5 – Encaminhamentos: Discussão sobre a participação da sociedade civil, através dos delegados, na elaboração do Plano de Mobilidade e
agendamento da reunião com a Comissão criada para capacitação. Cristiane Nasser agradeceu a participação de todos e encerrou a
reunião às 20:30h.
8 – Responsáveis pelo Registro: Cristiane Nasser do Valle (Assistente Social – SEPLAG/JF) e Amanda Nogueira (estagiária de Serviço
Social – SEPLAG/JF).
Juiz de Fora/MG, 03 de dezembro de 2014.
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