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EXERCÍCIO: 2020 
f------ - ------------

1 DATA: 13/03/ 2020 

Dados do autor do relatório: 

Nome: Vitor de Castro França Cargo: Conselheiro Suplente 
Documento nQ : A157896-0 Tipo de documento: Carteira de Identidade Profo;i; ,oni, I 

Dados da viagem: 

Evento: Décima reunião do Conselho da Cidade para revisão do Plano Diretor de J>a ~!,01l . Lvt!J I· l él'i,J d,:i (ultur;,, !J-,';~I'., •u, 
Data de início: 11/03/2020 Data de término: 12/03/ 2020 
Justificativa da viagem: Conforme solicitação da Prefeitura Municipal de Pas,;o~. 
Pauta: - Aprovação da ata da reunião anterior; - Apresentação da análi!;e dos relatório:. a prn -;13 nt;,úu; p~ ,,,; í 6,1,.<11iv. dJJ 
Fundação João Pinheiro visando a revisão do Plano Diretor. 

Descrição das atividades realizadas no evento: 

No dia 11 de fevereiro foi realizada a reunião do CONCID - Conselho da Cidade - na qual houva 12 tt pre;~m;,,ç.ão dá~ l'.l oáf~ 
dos relatórios elaborados pela FJP, nas áreas de Esporte e Lazer, Dimensão Física Terr itorial, e ~t 21b ruH,.ã-0 wc..~ I. f'1i rObff,<7% 
uma próxima reunião com os conselheiros no próximo mês, dia 11/04, para di~cussão dessa1; anáh;.e-: e dt rrHw,, 1urt l:IJ "º'• 
técnicos da FJP. 
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Avaliação do event o: 

Durante a reunião, dentro do eixo de divisão física territorial, foi debatida a importância da preservaçJo do Patr,mônro 
Cultura l Edificado, a necessidade de manutenção da harmonia e visibilidade das edificações tombadas, pnn<.tpalrnenlt" rio 
centro hist órico, que se encontra com diversas edificações em ruínas e abandonadas, além de lotes vagc» f04 deb4hdo 
também sobre a questão da vertical ização na área e sobre a questão da regulamenta ção dos engenhos pubhc.rUnos E 
também sobre a importância da preservação do casario para usufruto da sociedade atual e das futuras ger~~s e por ftm 
sobre o inst rumento do TDC, t ransferência do direito de construir, e da necessidade de um cadastro 1mob1hât10 
"mult ifinalitário" confiável, para estudos de potencial construtivo da região. Como o próprio relatório da FJP crta, o Plano 
diretor municipal de Passos já prevê o uso do CA igual a 1, com possibilidade da outorga onerosa do direito de construir e tb 
detalha a aplicação da edificação compulsória, apesar de não util izada segundo o que tá foi mencionado, em rela tono 
apresentado ao conselho. Diferentemente da outorga onerosa que já é mais aceita. Em suma, por outro lado, nos eums de 
esporte e lazer e habitação social foi comentado que os relatórios gerados pela FJP ainda são generalistas, apresentando 
apenas premissas e deve-se por isso fazer maiores detalhamentos e produtos, como a defin ição das áreas de in teresse social 
e dif erenciação quanto ao uso e ocupação. 

Declaro que as informações são verdadeiras. ~ 
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Aprovação do Orientador de Despesas 

Data_}_}_ 

- ·(31)/519·09)0 1 <,P<k /\v GP lul10 V11~ t5. ,1,1/ . 11'1 ,111<IJ1 · 1 un, 1un,H1 05 · ~1'111 H,,111 ,· 11 11 /..lf, • f!P 30 111 O!C 
www.taumg.gov.br 


