V Seminário do Plano Diretor Participativo Juiz de Fora (PDP- JF)

Participantes: Acadêmicos, Representantes de Associações de Moradores, movimentos populares,
representantes de entidades ligadas ao Desenvolvimento Urbano, delegados do Plano Diretor,
profissionais ligados à política habitacional, totalizando 98 participantes.
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Descrição
1 – Alvaro Giannini, subsecretário de Planejamento do Território - SSPLAT, fez a abertura do evento saudando a todos e iniciou a
explanação acerca da importância do evento no conjunto de atividades na elaboração do Plano Diretor Participativo.
2 – Em seguida, passou a palavra para o palestrante Felipe Brito, professor da Universidade Federal Fluminense (UFF) e integrante do
Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST), que se apresentou e iniciou sua fala relatando como se deram suas primeiras
experiências como militante do movimento. Explicou sobre formação do movimento e o seu caráter pedagógico que reflete numa
ampliação da perspectiva da questão habitacional que, inicialmente se apresenta como uma demanda individual, e, através do movimento
organizado, passa a ser entendida como uma demanda coletiva, traduzida no direito à cidade. Relatou algumas experiências do
movimento que resultaram na ampliação de direitos, tais como a inclusão de instrumentos urbanísticos que favoreceram à habitação de
interesse social no Plano Diretor de São Paulo. As experiências do Programa Minha Casa Minha Vida Entidades nos municípios de Taboão
da Serra. Relatou também, a necessária formação política dos movimentos que, no caso do MTST, conta com o apoio de professores e
técnicos voluntários que o assessoram continuamente.
Felipe reforçou a necessária implementação dos instrumentos da política urbana, previstos no Estatuto da Cidade que devem estar
garantidos no Plano Diretor cabendo à sociedade se apropriar destes conteúdos para terem condição de interferir e tencionar na direção
do Direito à Cidade.
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3 – Após a apresentação, Felipe Brito se colocou à disposição para o debate. Os participantes refletiram sobre questões relacionadas à
precariedade das políticas públicas urbanas face à demanda da população, a frágil mobilização e organização da sociedade civil no
exercício da gestão democrática da cidade e a dificuldade do poder público em incorporar os princípios da participação e controle social
nas políticas públicas, para além do seu caráter gerencial. Problematizou-se, também, experiências do Programa Minha Casa, Minha
Vida, no município refletindo sobre alternativas e estratégias de qualificação do programa.
6 – Alvaro Giannini retomou a fala e encerrou a reunião agradecendo a todos e ponderando que o evento trouxe subsídios importantes
para estimular e qualificar a participação da população na revisão do Plano Diretor.
7 – Responsáveis pelo Registro: Cristiane Nasser do Valle (Assistente Social – SEPLAG/JF) e Naiyara Lopes e Paola Vieira (estagiárias
de Serviço Social – SEPLAG/JF).
Juiz de Fora/MG, 21 de Maio de 2015.
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JUIZ DE FORA - 20/5/2015 - 10:19
Notícias de: SECRETARIA DE PLANEJAM ENTO

Seminário sobre movimentos populares e habitação é
destaque nas atividades do Plano Diretor Participativo
A Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) realiza o seminário ‘‘A atuação dos movimentos sociais na
construção de políticas públicas urbanas: reflexões sobre moradia digna e direito à cidade", nesta
quinta-feira, 21, às 14h30, no auditório do Banco do Brasil (Rua Halfeld, 770 - 3º andar - Centro). O
evento integra o calendário de atividades do Plano Diretor Participativo (PDP-JF), é gratuito, aberto
à comunidade e dispensa inscrição prévia.
O professor na Universidade Federal Fluminense (UFF) e integrante do Movimento dos Trabalhadores
Sem-Teto (MTST), Felipe Mello da Silva Brito, será o expositor da tarde e trará experiências de como
os movimentos sociais podem atuar para o desenvolvimento de políticas públicas, principalmente para
o setor de habitação.
Confira o calendário de atividades do projeto JF+CIDADE - Plano Diretor Participativo no site (
http://planodiretorparticipativo.pjf.mg.gov.br ) ou em anexo e saiba como participar.

* Informações com a Secretaria de Planejamento e Gestão, pelo telefone 3690-7366.
V eja o anexo

JUIZ DE FORA - 22/5/2015 - 17:54
Notícias de: SEPLAG

Plano Diretor Participativo – Seminário aborda
habitação social

A participação popular na elaboração de políticas públicas voltadas para a habitação social foi tema do
Seminário realizado pela Prefeitura de Juiz de Fora (PJF), com o apoio do Banco do Brasil, na quintafeira, 21. O professor da Universidade Federal Fluminense (UFF) e integrante do Movimento dos
Trabalhadores Sem-Teto (MTST), Felipe Brito, falou sobre ‘‘A atuação dos movimentos sociais na
construção de políticas públicas urbanas: reflexões sobre moradia digna e direito à cidade’’.
Brito trouxe, em sua fala, exemplos reais de como a população pode cooperar com o poder público na
elaboração das políticas, inclusive defendendo os objetivos da instituição que representa.
“Efetivamente, precisamos criar instrumentos para mudar as características da cidade, estimulando a
construção de um ambiente democrático, para se viver melhor”. Em sua fala, lembrou dos
instrumentos legais que qualificam a participação social na elaboração das políticas públicas, como o
Estatuto da Cidade e o Próprio Plano Diretor.
O seminário integra o calendário de atividades do Plano Diretor Participativo (PDP-JF) e tem como
objetivo estimular a participação social na elaboração do Plano, bem como fomentar ambientes de
discussão e debates acerca dos temas do desenvolvimento urbano.
Confira a programação completa do PDP-JF no site e participe!
FOTO: Gil Velloso
* Informações com a Assessoria de Comunicação da SEPLAG-JF, pelo telefone 3690¬7366.
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