
ATA OFICINA 06 - ESPAÇOS PÚBLICOS E EQUIPAMENTOS SOCIAIS – EQUIPAMENTOS
SOCIAIS

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

As  dezesseis  horas  e  dez  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  De  Lazer  para  Revisão  Plano  Diretor.
Inicialmente foi dado boas vindas aos presentes explicado como seria o desenvolvimento das
oficinas. Haverá um nivelamento, execução de palestra, debate entre os grupos e elaboração
de cartões com apresentação de idéias. Na sequência foi apresentado pela Arquiteta Chris
Bilibio, o diagnóstico sobre Espaços de Lazer. Foi demonstrado no mapa as áreas de espaços
livres. Após foram apresentadas as áreas de lazer que estão equipadas e sem equipamentos.
Foram destacados os equipamentos de lazer. Foi citado a mudança da lei para aprovação de
loteamento com necessidade de entrega de áreas de lazer já equipadas. Foram destacados
espaços de lazer por região. Após a apresentação, foi mostrado um vídeo sobre o papel dos
equipamentos  públicos  nas  cidades.  Foi  feito  um  breve  comentário  sobre  o  vídeo  pela
secretária e utilizados exemplos dos parques de Passo Fundo e a melhoria na qualidade de
vida  dos moradores da cidade.  Foi  comentado também que nas  oficinas  de diagnóstico  a
necessidade de parques apareceu constantemente.  Após foram apresentadas as perguntas
guias para o debate: 1- Como evitar que as áreas públicas destinadas a áreas de lazer sejam
ocupadas indevidamente? 2- Como tratar áreas públicas doadas? 3- Formas de promover e
fomentar áreas públicas de lazer. 4- Qual o entendimento do uso da rua como espaço de lazer?
5- Como tratar a gestão das áreas de lazer? Foi salientado as questões são apenas sugestivas,
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,  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. Levantamento das possíveis áreas/parcerias (PPP's); Associações. 2. Equipar a área. 3.
Cumprir  sua  função.  4.  Equipar  as  áreas  do  lazer.  5.  Regulamentar  áreas  de
ocupação/realocar.  6.  Fazer levantamento de mais áreas públicas.  7.  Equipar e envolver a
população.  Alternativas  materiais  para  a  área.  8.  Parcerias.  9.  Viabilizar  projetos.   10.
Envolvimento  da  comunidade  local.  Incluir  envolver  na  produção.  “Participa,  adota”.  11.
Regulamento.  12.  PPP's.  13.  Eventos.  14.  Rua  Morom,  fechamento  da  rua?  15.  Eventos
específicos  para  fechamento  das  “ruas”.  16.  De  forma  teórica  e  multidisciplinar.  17.
Regulamentar. Foi lembrado aos presentes que o prazo para envio de propostas estará aberto
até dia 08/03/2019. Estas propostas serão votadas no seminário da cidades e aprovadas na
audiência pública final. A reunião foi encerrada às 17:35 e agradecido a participação de todos.








