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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 30 de abril de 2019, às 18h, no Sicomércio,
Rua Irmãos D´Ângelo 48, Cobertura, Centro, Petrópolis (concomitantemente com a reunião do
GT04 – Desenvolvimento Econômico, em outra sala do Sicomércio). Estiveram presentes:
Rico Araújo, Margarida Cunha, Júlio Carvalho, Cleveland M. Jones
Foram apresentados mapas e discutidas as novas contribuições para as matrizes SWOT.
O GT01 integrará os trabalhos do GT05 – Meio Ambiente, relativos aos subtemas de RSU
(resíduos sólidos urbanos) e saneamento, aos seus trabalhos, já que esse GT está dando ênfase
a esses temas. Entretanto, o GT01 continuará a focar alguns aspectos desses temas em sua
matriz SWOT.
Ainda durante maio, os coordenadores (Rico e Julio) agendarão uma reunião com convocação
enviada a todos os participantes do GT, para que possam se pronunciar sobre os trabalhos
realizados até o momento. O objetivo será obter a colaboração mesmo daqueles participantes que
não têm contribuído efetivamente, ou não têm participado presencialmente, dando plena
oportunidade para discussão dos temas tratados até o momento, fortalecendo o caráter
participativo dos trabalhos do GT01.
Cleveland informou que o IPGPar está buscando realizar, em fins de maio ou início de junho, uma
reunião aberta ao público, para apresentar uma prévia dos trabalhos de algum GT que esteja
relativamente adiantado nos trabalhos (provavelmente o GT01). Será uma oportunidade para
divulgar o Projeto Planejamento Estratégico para Petrópolis, estimular os demais GTs que possam
não estar tão adiantados, e reunir um público amplo para conhecer e apoiar o Projeto. O GT01
estará preparado para contribuir seu trabalho, pois a montagem da matriz integrada, a cargo dos
coordenadores, prossegue bem.
Foram discutidos diversos subtemas, e continuarão sendo solicitadas as contribuições dos
colaboradores do GT01. Os coordenadores ficarão responsáveis pela integração das
contribuições individuais.
Novos colaboradores continuam sendo convidados, para determinados temas em que possam
contribuir efetivamente.
Os materiais de referência e outros documentos estão disponíveis para todos os colaboradores do
GT01 na pasta de documentos do GT01:
https://drive.google.com/drive/folders/1uNaViuIoyq_qHfpkOkrV6nDYl6gfwfLT?usp=sharing.
A reunião foi encerrada às 20h.
A próxima reunião será no dia 15 de maio, às 18 horas no Auditório do Sicomércio.

