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Plano Diretor promove capacitação sobre proposta de
lei
O projeto JF+Cidade - Plano Diretor Participativo (PDP-JF) realiza, neste sábado, 29, a terceira
cpacitação com os delegados do plano e seus respectivos suplentes, com o objetivo de apresentar a
proposta da lei e estimular o debate qualificado acerca do desenvolvimento urbano.
O projeto é elaborado pela Prefeitura desde 2013 e prevê, em seu calendário de atividades, mais dois
eventos antes de ser finalizado e encaminhado à Câmara Municipal. Na terceira capacitação, os
delegados poderão apreciar a proposta de lei, sanar dúvidas e se preparar para a Conferência, que
encerrará os debates acerca da elaboração do PDP-JF.
As contribuições da população podem ser encaminhadas por meio dos delegados eleitos ou através da
página on-line do Plano que disponibiliza, também, a Proposta Preliminar do Plano Diretor e a
programação da 3ª capacitação
O evento é realizado pela Prefeitura de Juiz de Fora (PJF), em parceria com a Faculdade de
Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Juiz de Fora (FAU/UFJF).
* Informações com a Assessoria da Seplag pelo 3690-7366.
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Capacitação estimula o debate sobre o
desenvolvimento urbano
A Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) realizou a terceira capacitação do Plano Diretor Participativo (PDPJF), no sábado, 29, em parceria com a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal
de Juiz de Fora (FAU-UFJF). No encontro, os representantes da sociedade, eleitos para participarem
da elaboração do Plano, puderam apreciar o projeto de lei, além de esclarecer dúvidas com
profissionais que lidam com a temática do desenvolvimento urbano.
A secretária de Planejamento e Gestão, Elizabeth Jucá, participou da abertura das atividades,
ressaltando o empenho da Administração para a consolidação do documento e a importância de
torná-lo público para a apreciação e a manifestação da população. Gustavo Abdalla, diretor da
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo - UFJF, também reforçou a parceria da instituição e dos
docentes envolvidos no PDP-JF.
O projeto de lei já está disponível para consulta, e as contribuições, por parte de qualquer cidadão,
devem ser encaminhadas ao delegado representante de sua respectiva região (verifique aqui a
listagem com o nome dos delegados) por meio de um formulário específico até 21 de setembro.

* Informações com a Assessoria da Seplag pelo 3690-7366.

