Locais de disponibilização
das urnas na RP Centro

Plano Diretor Participativo
Plano de Mobilidade Urbana

• São Dimas - Terminal Rodoviário Miguel Mansur - Av. Brasil, 9501
• Centro - PROCON - Av. Presidente Itamar Franco, 992
• Centro - Câmara Municipal de Juiz de Fora - Rua Halfeld, 955
• Centro - UAPS Centro Sul - Av. Rio Branco, 3132
• Dom Bosco - UAPS Dom Bosco - Rua João Manata, 93
• Santa Cecília - UAPS Santa Cecília - Rua Gabriel Rodrigues, 900
• Fábrica - Escola Estadual Professor Quesnel - Rua Bernardo Mascarenhas, 1045
• Manoel Honório - Escola Municipal Bonfim - Rua Américo Lobo, 1621
• Morro da Glória - Paróquia Nossa Senhora da Glória - Av. dos Andradas, 855
CONFIRA, NO SITE, OUTROS LOCAIS.

Conheça mais!

pjf.mg.gov.br/planodiretor
planodiretor@pjf.mg.gov.br
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3690.8459 ou 3690.7366

realização

apoio

MG

Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia de Minas Gerais

Oficina Comunitária da
Região de Planejamento Centro (RP Centro)

OBJETIVOS

PROGRAMAÇÃO

• Esclarecer aos participantes sobre a importância do Plano Diretor
Participativo (PDP) e do Plano de Mobilidade Urbana para a
melhoria da qualidade de vida na sua região e na cidade;

18h30
19 horas
19h10
19h30

• Captar a percepção da comunidade local quanto aos problemas,
potencialidades e desafios relacionados ao desenvolvimento urbano;
• Definir prioridades que serão consideradas na elaboração de
propostas do Plano Diretor Participativo e do Plano de Mobilidade
Urbana;
• Eleger delegados para a Conferência do Plano Diretor
Participativo e do Plano de Mobilidade Urbana.

PÚBLICO-ALVO
• Moradores, trabalhadores, agentes econômicos e todos os cidadãos
que vivem e atuam na região.
A oficina é, ainda, aberta à participação de todos os interessados,
especialmente aqueles atuantes na área de produção,
desenvolvimento e financiamento urbano.

10 terça-feira
JUN

das 18h30 às 21h30

Auditório da Casa dos Conselhos
Rua Halfeld, 450 - 7º andar - Centro

20h30
21 horas

Acolhida (credenciamento)
Abertura
Explanação das temáticas relacionadas ao Plano Diretor
TRABALHO COLETIVO – Etapa 1
Reconhecendo problemas, potencialidades e desafios locais
TRABALHO COLETIVO – Etapa 2
Indicando prioridades temáticas
ELEIÇÃO DE DELEGADOS
para a Conferência do Plano Diretor Participativo

Eleição de delegados representantes de movimentos populares
Serão eleitos cinco titulares e cinco suplentes representantes dos movimentos
populares constituídos legalmente, com atuação na sua Região de Planejamento.
Documentos necessários:
• cópia de ata de reunião mais recente da entidade;
• carta assinada pela autoridade máxima da entidade, indicando/credenciando o
candidato como seu representante na Conferência do PDP, e, no caso de membros
da diretoria, apresentar o termo de posse;
• cópia da carteira de identidade e do CPF.
Observações:
• No ato do credenciamento, o representante da entidade interessada deverá
assinar lista de presença em separado, com nome e endereço residencial completos
e endereço eletrônico, se houver, em até 30 minutos após a abertura do evento.
O delegado eleito terá sete dias, a partir da realização da oficina, para apresentar
os documentos necessários, perdendo a candidatura se não os apresentar no prazo
estipulado. Em decorrência, o preenchimento das vagas ociosas seguirá a ordem de
classificação dos eleitos.

