
ATA OFICINA 05 - ESPAÇOS PÚBLICOS E EQUIPAMENTOS SOCIAIS – EQUIPAMENTOS
SOCIAIS

DATA: 19/02/2019          LOCAL: Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias

As treze horas e quarenta e cinco minutos do dia dezenove do mês de fevereiro de dois mil e
dezenove, na Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, iniciou-se a Oficina Espaços
Públicos  e  Equipamentos  Sociais  –  Equipamentos  Sociais  para  Revisão  Plano  Diretor.
Inicialmente foi dado boas vindas aos presentes e explicado como seria o desenvolvimento das
oficinas.  Que  haverá  um  nivelamento,  execução  de  palestra,  debate  entre  os  grupos  e
elaboração de cartões com apresentação e idéias. Na sequência foi apresentado pela Arquiteta
Chris Bilibio, o diagnóstico sobre Espaços Públicos e Equipamentos Sociais – Equipamentos
Sociais. Foi explicado sobre a faixa etária obrigatória para permanecer na escola e mapa com a
localização das escolas. Apresentado mapas com equipamentos de saúde, de atenção social
(CRAS);  Equipamentos  Sociais  (biblioteca,  museus,  CTG,  praças  igrejas,  bens  tombados);
Equipamentos esportivos. Na sequencia foi apresentado um vídeo sobre Planejamento Urbano
com  destaque  aos  deslocamentos  como  oportunidade  de  facilitar  a  convivência.  DOTS
(Desenvolvimento Orientado ao Transporte Sustentável).  Após a apresentação do vídeo, foi
comentado pela secretária que o Plano Diretor deve garantir o crescimento da cidade de forma
estruturada. Após foram apresentadas as perguntas guias para o debate: 1- Deveria ser criado
uso específico no Plano Diretor para Equipamentos Públicos? 2- Como tratar equipamentos
privados de uso público?  3- Quais locais do município deveriam receber mais equipamentos?
4-  Os Equipamentos  Públicos deveriam estar  todos localizados nos centros de bairro? Foi
salientado que não se deve ater apenas a estas questões. Após o pessoal foi  dividido em
grupos de no máximo sete pessoas para início dos trabalhos. Após a finalização dos debates
entre os grupos, as idéias elencadas como mais importantes foram colocadas em cartões e
fixadas no painel para apresentação e explicação aos presentes. Foram elencadas como mais
importantes: GRUPO 01: 1. Não existe a necessidade. Que as praças e campos tenham maior
manutenção, mantendo os espaços adequados para o uso público (corte de grama, brinquedos
em bom estado). 2. Que os equipamentos privados possam se expandir para os bairros, e não
ficar apenas aglomerados no centro. 3. Petrópolis próximo ao pólo petrolífero: Bairro Cruzeiro;
Lazer/esportes  nos  bairros  (geral);  Bairro  Leonardo  Ilha;  4.  Sim.  Traz  benefícios  para
atendimento da população de forma integral. 5. Mobilidade urbana entre os bairros Donária e
Schisler. 6. Acessibilidade em todos os equipamentos públicos e passeios públicos.   GRUPO
02:  1.  Uso  específico  descentralizado.  2.  Mapear  locais  privado  que  tenham interesse  de
utilização  pública.  3.  Espaços  específicos.  4.  Calamidade  pública.  5.  Idosos  (Atenção
regionalizada). 6. Descentralizar os espaços públicos para os bairros periféricos. 7. A gestão do
município  não  deve  tomar  como empecilho  a  situação  de  como os  espaços  públicos  nos
lugares periféricos estão hoje. Mas buscar revertê-los e expandi-los. 8. Uso específico espaços
públicos.  9.  Equipamentos  uso  descentralizados  em  bairros.  10.  Todos  espaços  públicos
privados que recebem fluxo se pessoas tivessem equipamentos adequados. Foi lembrado aos
presentes  que  o  prazo  para  envio  de  propostas  estará  aberto  até  dia  08/03/2019.  Estas
propostas serão votadas no seminário das cidades e aprovação na audiência pública final. A
reunião foi encerrada às 15:30 e agradecido a participação de todos.










