LOCAL:
Auditório PJF

1ª Ata de Reunião do Grupo de Trabalho Executivo - GT Executivo, para
acompanhar a elaboração do Plano Diretor Participativo Juiz de Fora PDP/JF
“PARTICIPAÇÂO”

Alvaro Henriques Giannini (SEPLAG -Titular)
Fabíola Ramos (SEPLAG -Titular)
Heber de Souza Lima (SEPLAG – Suplente)
Mauro Loyola Branco (SETTRA – Titular)
Izamari Machado Pacheco (SETTRA – Titular)
João Manuel Soares (SETTRA – Suplente)
Cesar Augusto Cardão Povoleri (SAU – Titular)

Antônio Júlio Rosa (SAU – Titular)
Marcio Luiz Feital (SAU- Suplente)
João Marcus J. Garbero (SMA – Titular)
Erix Sgarbi M. da Silva (SMA - Suplente)
Leonardo Soares de Paula (SO – Titular)
Christiane P. Travassos (SO – Suplente)
Rogério Mendonça de Souza (PGM - Titular)

Luiz Cesário de M. Lopes (Cesama - Titular)
Ricardo S. Pinto Silva (Cesama - Suplente)
José Augusto R. Toledo (ENCASA - Titular)
Paulo A. S. Delgado (Demlurb - Titular)
Everton M. S. Barbosa (Demlurb - Suplente)

PROCESSO:

N.º 6859/2013

DATA:
10/12/2013
PORTARIA:

INÍCIO:
14h30

Nº 8615/13

TERMINO:
16h00

CONVIDADOS: Conforme Lista de Presença em Anexo

Descrição e consenso:
1 – Álvaro iniciou a reunião dando boas vindas ao grupo de trabalho - em nome da Seplag de sua secretária Elizabeth Juca, esclarecendo o papel do GT
no processo de revisão do PDDU Participativo e apresentando breve histórico dos trabalhos desenvolvidos até o momento. Solicitou que todos os
presentes de apresentem;
2 – Ressaltou a importância do GT e da Comissão de Acompanhamento da Revisão do Plano Diretor, da Câmara, para a construção de um processo
democrático e participativo;
3 – Ressaltou a importância dos representantes da Settra, em virtude da elaboração do Plano de Mobilidade, que deve ser desenvolvido em consonância
e articulado com o Plano Diretor;
4 – Apresentou a portaria nº8615/2013 de criação do GT, os representantes e suas atribuições, assim como as expectativas da Ssplat;
5 – Cecilia iniciou explanação de nivelamento técnico com o objetivo de alinhar informações sobre “o que é plano diretor”, conforme slides em anexo;
6 – Mauro Loyola Branco, da Settra, comentou sobre seminário que participou, e sobre o exemplo da cidade de Bogotá, onde desenvolveu-se
centralidades urbanas e trabalhou-se na articulação e mobilidade entre estas centralidades. E acredita que este modelo deveria ser estudado para o
caso de Juiz de Fora.
7 – Manera, do Clube de Engenharia, ressaltou a importância de dar-se condições para o desenvolvimento da cidade, de forma a atrair investidores e
fomentar o crescimento econômico local. Salienta que não deve-se engessar o desenvolvimento de uma região visando o crescimento de outra. Deve-se,
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na verdade, estimular o crescimento daquela que se quer adensar, através de normativas e incentivos;
8 – João, do Clube de Engenharia, ressaltou que deve-se esquecer a Juiz de Fora que não existe mais. Deve-se deixar para trás pensamentos
retrógrados e pensar no desenvolvimento futuro da cidade.
9 – Alvaro agradeceu a presença dos representantes do Clube de Engenharia lembrando a importância da participação de todos os segmentos da
sociedade nas discussões do plano e convidou a todos presentes a participarem da palestra do arquiteto urbanista Carlos Leite, que acontecerá no dia
17/12/2013, abrindo um ciclo de palestras previstas no decorrer do processo;
10 – No encerramento foi feito o convite para que todos do GT participassem da palestra do arquiteto Carlos Leite que abrirá o ciclo de palestras.
11 – Em anexo, Email de Convocação do Grupo de Trabalho, Lista de Presença, Fotos da Reunião e Slides da Apresentação.
Eu CISSA DE CAMPOS EWALD lavrei a presente ata que após aprovada será assinada e arquivada. Juiz de Fora, dez de dezembro de dois mil e treze.
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ANEXO 1 – EMAIL DE CONVOCAÇÃO
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ANEXO 2 – LISTA DE PRESENÇA
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ANEXO 3 - FOTOS

Foto 1: Subsecretário de Planejamento do Território, Álvaro
Gianini, promovendo abertura da reunião.
Fonte: Splat (Dez/2013)

Foto 2: Arquiteta Urbanista, Cecília Mª Rabelo Geraldo,
ministrando palestra de nivelamento técnico acerca do tema
“Plano Diretor”.
Fonte: Splat (Dez/2013)

Foto 3: Panorama Geral do Evento.
Fonte: Splat (Dez/2013)

Foto 4: Panorama Geral do Evento.
Fonte: Splat (Dez/2013)

Foto 5: Panorama Geral do Evento.
Fonte: Splat (Dez/2013)

Foto 6: Panorama Geral do Evento.
Fonte: Splat (Dez/2013)
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