
 

 

RELATÓRIO REPRESENTAÇÃO 

 

Evento Audiência Pública do ano de 2019 do Plano Diretor Participativo  

Local Escola de Governo Municipal – rua Maria Perpétua, 72, 3º andar, bairro Ladeira 

Data/ Horário 22/11/2019, às 14h 

Relator Cecilia Maria Rabelo Geraldo 

 

HISTÓRICO/ RELATO PARTICIPAÇÃO:  
 

A Secretaria de Planejamento de Juiz de Fora, em observância ao Artigo 195 da LC 82/2018, promoveu 

audiência pública com o objetivo de apresentar os desdobramentos das diretrizes previstas no Plano Diretor 

Participativo. 

Foram objetivos da audiência: Publicizar o processo de implementação do PDP- 2018, conforme previsto no 

art. 195 da Lei Complementar n° 082- de 03 de julho de 2018; Apresentar à sociedade civil organizada e 

população em geral as ações executadas e previstas para o próximo ano referentes ao PDP/JF; Dirimir 

dúvidas da população e sociedade civil organizada acerca dos desdobramentos das ações previstas no 

PDP/JF. 

A abertura da audiência se deu com a fala da Subsecretária de Planejamento do Território Lívia Delgado, 

do Secretário de Planejamento Lúcio Sá Fortes e do Prefeito Antônio Almas, que esclareceram os objetivos 

da audiência e sobre o seu funcionamento. Frente a muitos comentários que circularam em mídias digitais 

sobre a intenção ou mesmo o fato da prefeitura estar aprovado, na surdina, índices urbanísticos, foi 

reforçado que este processo ainda terá início e que será participativo. Salientou-se que sempre será 

ressaltado o interesse público sobre o provado mas não se busca acabar com a propriedade privada em 

momento algum. 

Em seguida a Gisella Lobato, Diretora de Gestão da Política Urbana, da Secretaria Municipal de Política 

Urbana - SMPU da Prefeitura de Belo Horizonte, fez uma apresentação da experiência naquela prefeitura 

para auxiliar Juiz de Fora, ressaltando que cada cidade tem suas especificidades que devem ser estudadas 

e respeitadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

A seguir a Lívia Delgado fez um balanço dos desdobramentos estabelecidos no PDP-JF LC82/2018, 

apresentou a estrutura geral do Plano  destacando o órgão de gestão e seu papel. Apresentou os eixos de 

ações e informou que a expectativa da prefeitura e ter o contrato para elaboração dos planos regionais 

PEUs, e LPUOS assinado até 07/2020 com prazo de elaboração de dois anos e meio. Os demais planos 

terão encaminhamentos próprios assim como a implementação do Sistema de Planejamento – Sisplan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Convidou a todos a acompanhar todos os trabalhos pelo site da Prefeitura, na página do Desenvolvimento 

Territorial. 

Foi aberta à manifestação oral dos inscritos e, em nome do CAU/MG manifestei nosso entendimento de que 

a legislação urbanística deve ser integrada: plano diretor e leis de parcelamento, uso e ocupação do solo, 

nesse sentido manifestei preocupação por Juiz de Fora ter aprovado seu PDP mas não as demais leis mas 

parabenizei pela iniciativa. Destaquei que a legislação deve ser simples de conteúdo e aplicação e que o 

processo deve necessariamente ser participativo e que o CAU/MG estará presente sempre que convidado. 

Destaquei iniciativas do CAU/MG que podem apoiar as ações da PJF, através de convênio e de editais de 

patrocínio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

No decorrer das manifestações foram muitas falas de representantes da indústria da construção civil e da 

associação comercial que deixaram claro o descontentamento com a aplicação do coeficiente único igual a 

1, da outorga onerosa e do IPTU progressivo para imóvel ocioso. Algumas falas, no entanto, admitiram o 

coeficiente básico perguntando por que 1 (um) e por que o pagamento não pode se dar por serviços. Muitos 

participantes se apresentaram como advogados. Chegaram a falar em desregulamentação da atividade de 

construção. 

Alguns participantes rebateram essas argumentações e outras pediram calma e respeito nesse processo. O 

representante do Conselho de Habitação foi enérgico em dizer que o Conselho está preocupado com a 

situação da habitação de interesse social no município e quer ver os desdobramentos do PDP/JF efetivados 

nesse sentido. 

Os representantes da prefeitura se manifestaram ao final agradecendo a participação e informando que 

tomaram nota de todas a observações e que serão examinadas. Destacaram que os interesses são 

divergentes e que cabe ao poder público regular todos os processos 

 
CONCLUSÃO: 
 
A audiência atingiu seu objetivo, ainda existem muitas dúvidas – reais ou fabricadas – e o papel do CAU/MG 

nessa discussão é fundamental para trazer elementos que auxiliem na compreensão de todos, mantendo 

sempre isenção e compromisso com a técnica. 

  
 
 
Data 27 / 11 / 2019                                                   _____________________________________________________ 
                                                                                                                Nome /  Assinatura 

 


