
 

 

RELATÓRIO REPRESENTAÇÃO 

 

Evento / Reuniâo Projeto Vivências em Educação Política 

Local Sede do CAU/MG para transmissão por videoconferência 

Data/ Horário 30/10/2021 de 09:00 às 11:00 

Relator Maria Edwiges Sobreira Leal 

 

HISTÓRICO/ RELATO PARTICIPAÇÃO:  

O Projeto Vivências em Educação Política é uma iniciativa em conjunto entre o LAGEPOP – Laboratório de Geografia e 

Educação Popular do Instituto de Geografia da Universidade Federal de Uberlândia (IG-UFU) e as vereadoras Amanda 

Gondim, Cláudia Costa Guerra e Dandara Tonantzin Silva Castro e o vereador Fabão (Fábio Dias Queiroz Zavitoski). O projeto 

tem como objetivo contribuir para a educação política junto a setores populares, em sua formação enquanto sujeitos sociais 

historicamente ativos nos espaços socioculturais, fomentando sua inserção nas demandas e decisões de questões 

socioambientais de interesse coletivo, sejam locais, regionais, estaduais e nacionais. Tal proposta foi subdividida em seis 

encontros quinzenais, o terceiro deles ocorreu no dia 30 de outubro de 2021 às 09:00 e contou com a presença de três 

expositores, os quais, mediados pela vereadora Amanda Thaylassa Gondim Ferreira, discorreram sobre seus respectivos 

tópicos. O evento teve o propósito de responder a seguinte questão “Plano Diretor: Qual o seu papel na luta por uma cidade 

mais sustentável e como a sociedade pode contribuir coletivamente na sua construção?” Nesse sentido, foi discutido sobre a 

relevância do Planejamento Urbano na vida dos habitantes de cada cidade, promovendo melhor compreensão dos segmentos 

populares. O encontro ainda teve o intuito de reforçar a importância da participação popular na elaboração de um Plano 

Diretor, abordando aspectos sobre o desenvolvimento, a preparação e a participação de forma organizada e coletiva na 

construção social, política e econômica do Município, a partir de seus interesses. A fim de contribuir sobre tal perspectiva, 

como Presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Minas Gerais – CAU/MG, compartilhei acerca do processo de 

revisão do Plano Diretor de Belo Horizonte e os trâmites relacionados a ele. 

 

CONCLUSÃO: 

O evento teve como objetivo a troca de experiências entre os envolvidos, ampliando os conhecimentos em termos da 

Educação Política Popular, bem como, dar sequência, a um programa de formação permanente para ação cidadã por parte 

de segmentos populares. 

 

 Data 30/10/2021                                               

                                                                                                               

                                                                                                                             Maria Edwiges Sobreira Leal 
                                                                                                                                    Presidente CAU/MG 
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