Relatório de Evento Público

Dentro do panorama da Revisão da Lei No 9.811/2000 que instituiu o Plano Diretor
de Desenvolvimento Urbano, agora denominado Plano Diretor Participativo de Juiz
de Fora – PDP/JF e embasados pelos conceitos de democracia e ampla
participação social, abriu-se o ciclo de preleções temáticas que dentro dos diversos
eventos programados corresponde àquele denominado 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 que
nortearão o processo de revisão do PDP/JF e, em decorrência, o planejamento
urbano municipal.
O desenvolvimento deste 1o Módulo Temático, ocorrido às 14h30, do dia 17 de
dezembro de 2013, no auditório do Banco do Brasil (Rua Halfeld, 770 – Centro), teve
como palestrante o arquiteto urbanista, Carlos Leite, Professor da Universidade
Presbiteriana Mackenzie e da Fundação Dom Cabral. Com duração de 4 (quatro)
horas, o convidado discorreu sobre – “O Plano Diretor da Cidade como
Oportunidade de Construção de Urbanidade e Inteligência Territorial”, respondendo
perguntas dos participantes sobre o assunto. O evento foi concorrido com cerca de
140 participantes de diversos segmentos da sociedade civil, dentre os quais
encontravam-se estudantes, instituições de ensino e pesquisa, associações de
classes, associações de moradores, conselhos municipais, além da participação de
diversos setores da administração municipal e do legislativo. Questionado sobre qual
seria a ênfase que tem sido dada às versões recentes de Planos Diretores pelo
Brasil afora, ele declarou que a mobilidade é o ponto crucial das cidades e não pode
ser negligenciada ou posta em segundo plano, mas, afora isso, não há uma
identificação desse instrumento com uma tônica específica; os planejadores devem
atentar para fatores que constroem, promovem e consolidam a urbanidade, inclusive
programando iniciativas estratégicas, conforme a vocação e as potencialidades de
cada território para que esses processos ganhem concretude.

CONVITE

FOTOS

Foto 01 – Secretária de Planejamento e Gestão
discursando na abertura do Seminário.
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Foto 02 – Carlos Leite ministrando palestra.
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