
ATA DE AUDIÊNCIA DATA: 30/01/19
Objetivo da Audiência: Apresentação da Minuta deLei e Mapas do Plano Diretor

Início: 19:51Término: 21:43
Local: Escola Francisca de Almeida Caloi – Pça Capitão Octáviode Oliveira Melo - Pedrinha

Item Descrição
01

Apresentação por slides da Minuta de Lei do Plano Diretor iniciada por MarianaMaita, explicando o documento, ressaltando aos participantes que já estádisponível no site e também outros documentos anteriores. Paulo Leite falousobre os produtos, e que todas as informações estão contidas no site, e sobre aaudiência do dia 16 de fevereiro.
02 Explicação sobre o que é o Plano Diretor e qual etapa está atualmente.
03 Mariana ressaltou a importância da regularização fundiária para o municípiojuntamente com Luiz Carvalho.
04 Falou-se sobre o prognóstico onde tem as tabelas, com ações, e seus devidosprazos (curto, médio e longo) para a própria população estar ciente de tudo o queestá acontecendo ou que não foi dado sequência, para que haja uma cobrança.
05 Rosa Maria falou sobre a importância do Arco da Fé. Flávia Aparacida Vianasugeriu um planejamento bem definido (prazos) em relação ao Anel Viário.Mariana colocou que a primeira fase do Anel Viário está bem encaminhada.

06
Sobre Patrimônio Histórico, Rosa Maria e Nelson ressaltaram a importância dobairro Pedrinha e Gomeral para a cidade, porém esses locais não estão sendovalorizados. Falou-se também sobre a mobilidade do bairro, em relação aos quetrabalham e estudam no período noturno, dar uma atenção especial para essesassuntos. Paulo Leite falou a importância do Plano de Bairros para o municípioque vai ser feito.

07 Nelson perguntou o que está sendo feito em relação a regularização fundiária dobairro. Luiz Carvalho se comprometeu a dar a resposta ao munícipe.
08

Rogério Araújo Barros perguntou sobre a possibilidade da Fábrica de Cobertoresque está localizada no bairro do Pedregulho mudar de local. Mariana Maitarespondeu dizendo que as áreas que já são consolidadas fica mais difícil mudar eessa fábrica faz parte do eixo turístico.
09 Luiz Carvalho falou sobre Conselhos, sobre a pré-conferência, conferência e aimportância da participação da população.
10 Luiz Carvalho encerrou a audiência colocando a importância de metas e prazosnos planos para cobrança e agradecendo a todos.
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