PLANO DE ORDENAMENTO TERRITORIAL

6ª Reunião Grupo de Trabalho do Conselho da Cidade
25/07/2018

pauta
Aprovação da Ata anterior
Aprovação da Pauta
• Definição de temas para oficinas temáticas a partir dos insumos das escutas
e sugestões dos vários segmentos do GT POT
• Definição da agenda das oficinas temáticas e processo de inscrição
• Definição de comissão para elaboração do Regimento da Conferência do
Plano Diretor
Informes

ARTICULAÇÃO RECIFE DE LUTA

TEMAS EMERGENTES ESCUTA

Planejamento e controle do uso do solo
Mobilidade e acessibilidade

Meio Ambiente, Sustentabilidade e
Saneamento Ambiental

Moradia e Regularização Fundiária

Patrimônio histórico-cultural material e
imaterial
Gestão Democrática da Cidade
Desenvolvimento econômico e inclusão social

Acessibilidade, Mobilidade e Transporte
Público
SMUP – Planos de Manejo, diagnósticos e
parâmetros a serem considerados no PD
Sistemas de Saneamento e Drenagem –
Regulamentação da Concessão, aprovação do
PD de Drenagem e principais diretrizes
Produção Imobiliária, novos caminhos:
mercado popular e retrofit
Regularização Fundiária, Lei do PREZEIS e a
nova Lei Federal de Regularização
Moradia no Centro – instrumentos, formas de
financiamento, retrofit
Patrimônio Histórico

PROPOSTA PCR
Propriedade Imobiliária, Função
Social e Financiamento Urbano

temas oficinas

Uso do Solo, Drenagem e
Acessibilidade / Mobilidade
Meio Ambiente, Sustentabilidade e
Mudanças Climáticas, e
Saneamento Ambiental

Equidade Sócio-territorial,
Habitação e Regularização Fundiária

Patrimônio Cultural
Sistema de Gestão Democrática,
Participação e Controle Social
Desenvolvimento Econômico
Sustentável e Inclusão Social
Ordenamento Territorial e
Instrumentos (Fechamento)

oficinas temáticas

AGENDA
Primeira quinzena de agosto – conclusão do diagnóstico
Segunda quinzena de agosto – realização das oficinas temáticas
TURNO / HORÁRIO
Proposta 01 – MANHÃ/TARDE – 9:00 às 12:00 / 14:00 às 18:00
Proposta 02 – TARDE Estendida – 13:30 às 20:00

Divulgação e convocação com no mínimo 15 dias de antecedência
Divulgação através de: E-mail Concidade, Portal do Plano Diretor, Midias Sociais, Release
para a imprensa, publicação no DOM
Local: Região Central (a ser definido)
Quantidade de participantes – 60 pessoas

inscrição oficinas temáticas
Quantidade de participantes – 60 pessoas
Lista de espera - +15 pessoas
Público Alvo – Especialistas / Representações por segmento
Processo de inscrição:
• Portal na Internet
• Por telefone – Atendente preencherá cadastro na Internet para garantir controle da
ordem de inscrição
Divulgação anterior à abertura do período de inscrições
Confirmação por e-mail ou whatsapp 05 dias antes do evento
• 72 horas para confirmação por parte do participante
Questões para debate:
• Reservas de vagas / Indicação de convidados e instituições / Conselheiros Concidade

Encaminhamento dos critérios para
inscrições das oficinas aprovado na reunião
Conselheiros GT POT – Participantes natos (Titulares e suplentes)
Convite a especialistas indicados pelo GT POT (05 a 10)

30 participantes inscritos por segmento, respeitando:
• A proporcionalidade do Concidade
• A paridade de gênero
• A prioridade para Conselheiros do Concidade
• A indicação por segmentos
30 inscrições para o público em geral, respeitando a paridade de gênero.
Lista de espera com 15 pessoas para o público em geral.

regimento conferência
Proposição de Comissão para desenvolvimento de proposta de Regimento para a
Conferência do Plano Diretor

Sugestão:
08 integrantes – respeitada a representatividade do GT POT
Minutas referência: Conferência Plano Diretor 2008 (a ser levantada)…

icps@recife.pe.gov.br

