Relatório de Evento Público
Dentro do panorama da Revisão da Lei No 9.811/2000, agora denominada Plano Diretor
Participativo de Juiz de Fora – PDP/JF, e em continuidade ao ciclo de Seminários,
integrados por Módulos Temáticos, cujos objetivos confluem para o nivelamento conjunto, do
poder público e da sociedade civil organizada, em torno de conceitos e parâmetros inerentes
ao planejamento urbano, realizou-se o 4º Seminário Temático do referido processo.
O desenvolvimento deste 4o Módulo Temático, ocorrido às 14h30, do dia 27 de maio de
2014, no auditório do Centro de Formação do Professor / Complexo Bernardo Mascarenhas
teve como palestrante o Arquiteto e Urbanista Fernando Luiz Lara, professor da
Universidade do Texas – EUA. Com duração de 2 (duas) horas, o convidado discorreu sobre
“Arquitetura e Urbanismo como ferramenta para melhoria o espaço público”.O palestrante
iniciou com a apresentação do estudo realizado sobre a trajetória histórica da arquitetura
nos países da América Latina enfatizando os modelos de produção e reprodução do espaço
urbano a partir das experiências do Chile, México, Argentina, Colômbia e Brasil. A partir do
estudo comparativo entre o desenho urbano e os modelos de planejamento e gestão do
espaço urbano, destacou a experiência exitosa adotada pela Colômbia, onde o espaço
público é efetivamente utilizado como ferramenta para melhorar a qualidade de vida da
população. Destacou a existência do Instituto de Desenvolvimento Urbano que coordena e
integra os projetos. As secretarias municipais contratam os serviços do Instituto para
planejar as intervenções urbanísticas. A partir de suas análises, o palestrante finalizou sua
apresentação considerando que a consolidadção de um projeto de cidade com qualidade
nos espaços públicos deve ser pautado pelo diálogo entre poder público, sociedade civil e
iniciativa privada. O resultado deste arranjo institucional associa agilidade ás ações públicas
com participação social.
Em seguida, foram abertas as inscrições para o debate com as seguintes participações:
1)

Arquiteto Antônio Carlos Duarte

2)

Professor Mauro Camapelo (Arquitetura / UFJF)

3)

Rogério Couri ( Prefeitura de Juiz de Fora / SDEER)

4)

Professora Letícia Zambrano ( Arquitetura / UFJF)

5)

Hélio Coutinho ( Prefeitura de Juiz de Fora / SEPLAG)
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