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Paulo A. S. Delgado (Demlurb - Titular)
Everton M. S. Barbosa (Demlurb - Suplente)

PROCESSO:

N.º 6859/2013

DATA:
16/04/2014
PORTARIA:

INÍCIO:
14h30

Nº 8615/13

TERMINO:
17h00

CONVIDADOS: Conforme Lista de Presença em Anexo

Descrição e consenso:
p

1 – A Equipe da Ssplat propõe que cada componente do Grupo Técnico teça um diagnóstico sob a sua ótica, das RPs Sul e Oeste;
2 – Ricardo – CESAMA inicia dizendo haver forte pressão de ocupação, e consequentemente, de ampliação das redes de água e esgoto, na porção
territorial localizada após a BR-040. Diz ser importante a definição da vocação desta área, pois decisões técnicas da área de infraestrutura dependem de
questões como a densidade pretendida para o local;
3 – Ricardo diz ainda que o abastecimento de água e coleta de esgoto é tecnicamente possível nesta área, porém ainda inviável economicamente por
causa da baixa densidade do local;
4 – Ricardo pondera que o sistema de esgoto pode ser revertido para a Bacia do Paraibuna e incorporado ao sistema existente, ou pode-se fazer um
sistema independente, de coleta e tratamento e destinação na própria Bacia do Peixe. A decisão de qual opção é a mais favorável depende de dados de
população e densidade pretendidas para a área;
5 – Ricardo informa que outro vetor de crescimento e pressão para ampliação das redes é a região da Avenida Deusdedith Salgado. Informa que no
momento não há recursos para a execução desta obra, mas a mesma é de interesse municipal e já existe projeto para captação dos recursos
necessários;
6 – Luiz Cesário – CESAMA diz que para facilitar a operação do sistema de água e esgoto, seria importante a interligação viária entre o Aeroporto e a
Avenida Deusdedith Salgado, nas proximidades do loteamento “Portal do Aeroporto”.
7 – José Marcio – CÂMARA DOS VEREADORES questiona se já não seria a hora de discutirmos o Plano Viário e demarcações dos possíveis traçados
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viários;
8 – Iza – SETTRA informa que o Plano de Mobilidade está em curso, mas que não chegará no detalhamento de “projetos de alinhamento”, mas que dará
o traçado viário articulador da cidade;
9 – Leo de Paula sugere que a CESAMA faça um mapa de “facilidade de atendimento”, para que ao cruzarmos com o mapa de densidade, nos dê
subsídios para os mapas de uso e ocupação do solo e zonemento;
10 – Inicia-se discussão acerca do Colóquio e a necessidade de sua reformulação;
11 – A Equipe sugere que a continuidade do trabalho em curso seja feito individualmente com cada secretaria, em reuniões extraordinárias. Diz que os
componentes do GT serão convidados paras as reuniões setoriais;
12 – Consensuou-se que o Diagnóstico setorial de cada RP será feito em paralelo às reuniões do GT;
Eu CISSA DE CAMPOS EWALD lavrei a presente ata que após aprovada será assinada e arquivada. Juiz de Fora/MG, 16 de abril de 2014.
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ANEXO 01 – EMAIL DE CONVOCAÇÃO
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ANEXO 02 - LISTA DE PRESENÇA
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ANEXO 03 – FOTOS

Fotos Gerais da Reunião. Fonte: Seplag-JF. Data: 16/04/2014
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