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Colóquios sobre regiões da cidade apontam para
desafios do desenvolvimento urbano
A Região Oeste da cidade de Juiz de Fora, que contempla os bairros São Pedro, Aeroporto, Caiçaras,
Marilândia, dentre outros, foi tema do Colóquio do Plano Diretor Participativo (PDP-JF) realizado
nessa terça-feira, 31, na Escola de Governo Municipal. A equipe da Secretaria de Planejamento e
Gestão (Seplag), da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF), apresentou o diagnóstico da região com seus
desafios e potencialidades. Depois, os presentes foram convidados a participar de subgrupos para
levantamento de propostas com vistas ao desenvolvimento urbano da região.
Aproximadamente 70 proposições foram sugeridas contemplando os setores de saneamento, meio
ambiente, mobilidade, habitação e uso e ocupação do solo. Dentre os temas mais discutidos,
destacam-se a mobilidade da Região Oeste, através das vias da Universidade Federal de Juiz de Fora e
da BR-440, a proteção das áreas verdes e políticas públicas nas áreas de interesse social.
Representando a Câmara Municipal, o vereador José Márcio (Garotinho) destacou o nível das opiniões
técnicas, mas ressalvou que está sentindo falta das representações dos movimentos de bairros: “O
Plano, apesar de ser de responsabilidade do Executivo, prevê a participação de toda a sociedade e o
referendo final pela Câmara. Tenho participado de todas as reuniões possíveis para, quando o projeto
chegar ao Legislativo, ter um amplo conhecimento para a discussão das propostas”.
Anete Negreiros Andrade, representante da Associação de Moradores do Bairro Granbery, também
considerou positiva a proposta dos Colóquios. “Ouvir a população é uma forma de o Executivo
conhecer os gargalos que existem na cidade. Destaco importância do momento final de cada
Colóquio, quando os subgrupos são reunidos para que todos possam realizar as leituras e a compilação
das propostas”.
Os Colóquios do PDP-JF são eventos em que a população pode participar e apresentar sugestões para
o crescimento sustentável da cidade. São abertos ao público e formatados de maneira que todos os
participantes desenvolvam uma ampla visão do município.
Colóquios
No total, serão dez Colóquios, que acontecerão entre março e maio de 2015, realizados pela
Prefeitura, dentro do projeto Plano Diretor Participativo (PDP-JF). Três já foram realizados, em 23, 26
e 31 de março, abordando as temáticas da mobilidade urbana, do desenvolvimento urbano da região
sul e o desenvolvimento da região oeste, respectivamente.
O próximo Colóquio, sobre o desenvolvimento urbano da região centro-oeste, acontece na quartafeira, 8, na Casa dos Conselhos (Rua Halfeld, 450 – 7º andar -Centro), às 17h30. Confira o calendário de
atividades aqui, ou acesse o site site para mais informações.
* Informações com a Assessoria de Comunicação da Seplag-JF, pelo telefone 3690-7366.

