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Prefeitura conclui processo de elaboração do Plano
Diretor Participativo
Propostas da população para alterar o anteprojeto de lei do Plano Diretor de Juiz de Fora foram
discutidas durante a “Conferência do Plano Diretor Participativo” (PDP‐JF), no final de semana. O
evento contou com a presença de 118 pessoas, entre poder público, sociedade civil organizada,
movimentos populares e ouvintes. No total, 225 propostas de alteração foram avaliadas e 104
aprovadas. Em 53% dos casos, os delegados decidiram manter o texto original.
O prefeito Bruno Siqueira participou da abertura do evento e destacou a necessidade da
sustentabilidade do projeto para as futuras gerações: “É importante debater, analisar pontos de vista
e conciliar interesses, para termos uma lei inovadora, que possa garantir o desenvolvimento
sustentável da cidade, pensando, também, na preservação de nosso meio ambiente, dos nossos
mananciais e da nossa água”.
A secretária de Planejamento e Gestão, Elizabeth Jucá, lembrou que a sociedade tem a
oportunidade de fazer a cidade que quer: “Nós somos instrumentos e ouvidos para transformar os
anseios da população em um projeto de lei que seja a cara da cidade, com consenso de todos os
atores que moram em Juiz de Fora”.
Representando a Defesa Civil, Elissa Antunes levou sua contribuição à conferência: “Vivemos um
momento conturbado no urbanismo, com duas políticas que se contrapõem: uma é a questão social,
outra econômica. Temos que ter o desenvolvimento social, mas, em compensação, Juiz de Fora
precisa de um desenvolvimento econômico acelerado. Acho que a proposta do município de trazer
poder público e sociedade para discutir o Plano Diretor Participativo é muito interessante. Vamos
conseguir ouvir as duas pontas, que poderão falar o que acreditam que será melhor para o
desenvolvimento do município”.
“O evento visa o desenvolvimento sustentável do município. Então, é de suma importância que
todos participem deste momento. Autoridades civis, militares, as lideranças de bairros, todos,
porque estamos prevendo aqui o futuro de Juiz de Fora”, sustentou o tenente Basílio, do 4º Batalhão
do Corpo de Bombeiros.
A conferência encerrou as atividades do projeto por parte da Prefeitura. O próximo passo é a
adequação das propostas ao texto, que passará também por uma análise técnica, antes de ser
encaminhado à Câmara Municipal.
Sobre o Plano Diretor Participativo
O Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano, hoje em vigor, foi elaborado em 2000, com revisão
prevista para dez anos. Iniciativa nesse sentido só foi desencadeada no início de 2013, no âmbito da
Subsecretaria de Planejamento do Território, vinculada à Secretaria de Planejamento e Gestão, com
apoio do grupo de trabalho instituído pela Portaria Municipal nº 8.615/2013.
A nova versão foi intitulada como “Plano Diretor Participativo”, dada a exigência do envolvimento da
população, tanto na elaboração quanto no monitoramento de sua execução. Mais informações site .
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*Informações com a assessoria de Comunicação da Seplag, pelo telefone 3690‐8341.
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