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Breve Ata da Reunião do Grupo de Trabalho 01 (GT01) – Urbanismo e Infraestrutura, do Projeto
Planejamento Estratégico para Petrópolis, realizada em 17 de abril de 2019, às 18h, no Sicomércio,
Rua Irmãos D´Ângelo 48, Cobertura, Centro, Petrópolis. Estiveram presentes:
Margarida Cunha, Octavio Dantas, Júlio Carvalho, Karina Costa, Roberto Rocha, Cleveland M.
Jones
Foram apresentadas as matrizes SWOT de Rico, Julio e Margô. Fazer referência às respectivas
planilhas enviadas e incluídas na pasta de documentos do GT01:
https://drive.google.com/drive/folders/1uNaViuIoyq_qHfpkOkrV6nDYl6gfwfLT?usp=sharing. Os
autores se comprometeram a enviar novas matrizes atualizadas.
Entre os temas discutidos:
Urbanização de espaços públicos
Conservação de prédios históricos
Aplicação das leis
Prédios tombados
Redução de risco
Mobilidade restrita
Pessoas com enfermidades - Interação com o GT 02 - Saúde
Segurança – Interação com GT06 – Cidadania
Reocupação de espaços públicos
Revitalização da mobilidade urbana
Periodicidade do transporte público
Lei de IPTU progressivo
ETEs em locais impróprios
Risco de desvio de recursos de água para outros municípios
Aproveitamento de rios como locais de lazer e comércio (bares, etc)
Canteiros de plantas em locais inadequados
Iluminação pública em dois níveis
Espécies apropriadas para arborização urbana
Calçadas apropriadas
Permitir diferentes modais para percursos turísticos
Prédios tombados
Acesso através do Museu para facilitar mobilidade pedonal
Regulação de licenças para grandes varejistas no Centro
Interligação de ruas sem saída para facilitar mobilidade
Arquitetura diferenciada para prédios públicos (concursos)
Densidade habitacional adequada
Padrão de prédios residenciais (diferentes tipos de apartamentos)
Muros de residências
Acessos para pedestres
Saneamento – Interação com GT05 – Meio Ambiente
Ficou claro que os temas são extensos e devem ser tratados via integração das matrizes individuais
apresentadas. Entende-se que esse trabalho ficará para os coordenadores realizarem, após as
contribuições dos colaboradores.
Julio teve que se retirar mais cedo.
A reunião foi encerrada 20:30. A próxima reunião será no Sicomércio às 18h, 30 de abril.

