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JF+CIDADE – Oficina Comunitária incentiva participação popular no Plano Diretor
A Pr efeitur a de Juiz de For a (PJF) tr abalha no pr ocesso de r evisão do Plano Dir etor da cidade e, seguindo as dir etr izes legais, convida os
cidadãos par a par ticipar em das atividades, por meio das Oficinas Comunitár ias. A pr imeir a acontecer á na Região Sul, na segunda-feir a, 24, das
18 hor as às 21h30, na Escola Municipal Oswaldo V eloso (Rua Chácar a, 281 – Santa Luzia). O objetivo do encontr o ser á apr esentar a impor tância do
Plano Dir etor e do Plano de Mobilidade Ur bana, ouvir a comunidade sobr e os pr incipais setor es da política pública acer ca do desenvolvimento
ter r itor ial (saneamento básico, habitação, mobilidade ur bana, uso e ocupação do solo e meio ambiente) e eleger delegados par a a Confer ência
Pública, a ser r ealizada ainda este ano.

O Plano Dir etor é um documento elabor ado pelo Executivo e apr ovado pela Câmar a de V er eador es, que or ienta os gestor es municipais a tomar em
suas decisões baseadas nos anseios da comunidade. Ele dever á, também, apr esentar uma visão abr angente do município, de for ma a integr ar as
políticas públicas de desenvolvimento ter r itor ial. Juiz de For a possui um Plano Dir etor , apr ovado em 2000, conhecido como “Plano Dir etor de
Desenvolvimento Ur bano - Lei 9.811”. Atualmente, o pr ojeto “JF+CIDADE – Plano Dir etor Par ticipativo” é desenvolvido com o intuito de r evisar e
atualizar os seus dados.

A segunda Oficina Comunitár ia acontecer á com os mor ador es da Região Oeste, no dia 27 de mar ço, das 18 hor as às 21h30, na Escola Municipal Dr .
Adhemar Resende de Andr ade (Av. Senhor dos Passos, 1.596 – São Pedr o).

* Informações com a A ssessoria de Comunicação da Secretaria de Planejamento e Gestão pelo telefone 3690-8340.
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Primeira Oficina Comunitária do projeto “JF+Cidades” reúne moradores da região sul
Aconteceu nesta segunda-feir a, 24, a pr imeir a Oficina Comunitár ia do
“JF+Cidades - Plano Dir etor Par ticipativo e Plano de Mobilidade Ur bana”.
O encontr o r euniu mor ador es e r epr esentantes de associações da r egião sul,
que discutir am sobr e os pr oblemas e as potencialidades que os bair r os
apr esentam.

A equipe da Secr etar ia de Planejamento e Gestão (Seplag), da Pr efeitur a
de Juiz de For a (PJF), esteve pr esente na Escola Municipal Oswaldo V eloso,
par a falar sobr e a impor tância dos planos, colher a visão dos mor ador es
sobr e a r egião e eleger cinco entidades par a par ticipar em da Confer ência
Pública a ser r ealizada ainda este ano.

As cinco associações de mor ador es eleitas têm o pr azo de sete dias úteis par a indicar o nome de um titular e um suplente par a par ticipar em da
confer ência, cujo objetivo ser á de consolidar as pr opostas de inter venções de todo o município, inclusive os distr itos. Repr esentam a r egião sul
as associações de mor ador es dos bair r os São Ger aldo, Cr uzeir o do Sul e Gr aminha, V ale V er de, Santa Luzia e Santa Efigênia.

A oficina contou com vídeos explicativos, apr esentações, mapas temáticos e a elabor ação de uma lista com ações pr ior itár ias a ser em
desenvolvidas, visando a melhor ia na qualidade de vida dos cidadãos. A pr óxima oficina acontece na r egião oeste, dia 27 de mar ço, das 18 hor as
às 21h30, na Escola Municipal Dr . Adhemar Resende de Andr ade (Av. Senhor dos Passos, 1.596 – São Pedr o).
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