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Planos Diretores Participativos mobilizam a sociedade 
 

A região do Lago de Furnas, Sul de Minas, vivencia 
uma experiência singular, pois mais de 50 municípios 
estão planejando o seu futuro através da elaboração dos 
seus PDP´s - Planos Diretores Participativos.  

Neste processo, a participação popular, tem sido 
valorizada ao máximo. A sociedade civil (organizada ou  
não)   está  sendo  convocada  a  ser  protagonista neste  

 

importante capítulo da nossa história, que tem como 
símbolo a extraordinária união de diversos atores sociais 
(federais, estaduais, regionais e locais) em busca da 
ampliação das nossas capacidades e potencialidades. 

Nesta edição, o Boletim Alago, traz uma pequena 
amostra da maratona de atividades com as comunidades 
que estão sendo realizadas desde julho. 

Estudantes participam ativamente em Boa Esperança 
 
A Prefeitura de Boa Esperança realizou no dia 11 

de agosto, Dia do Estudante, um grande evento que 
contou com a participação de todas as escolas da 
cidade. Centenas de estudantes compareceram e 
deram uma aula de cidadania. Para tal, utilizaram-se de 
recursos como paródia, poesia, dança e outras 
linguagens criativas para transmitir suas propostas aos 
coordenadores do PDP, lideranças, educadores e 
transeuntes que presenciaram o acontecimento.  

Demonstrando o seu compromisso com o caráter 
participativo do Plano Diretor proclamado pelo Estatuto 
da Cidade, a Prefeitura de Boa Esperança, por meio de 
uma equipe composta por servidores de diversas 
secretarias municipais, organizou, até o momento, 
cerca de 40 reuniões urbanas e rurais, consultando 
amplamente a população sobre os problemas e 
potencialidades do município. 

 
 
 

 
 

Aula de Cidadania na praça central de Boa Esperança 
 

Lançamento do processo de elaboração dos Planos Diretores Participativos  
de Alpinópolis, Alterosa, Carmo do Rio Claro e Conceição da Aparecida 

 
Realizado em 10 de julho de 2006, na Câmara de 

Vereadores de Carmo do Rio Claro, o evento foi 
organizado pela FUNPEC/USP e contou com a 
presença da Presidente da Câmara, Maria Aparecida 
Vilela, dos Prefeitos de Alpinópolis, Edson Luiz Rezende 
Reis, de Alterosa, Dimas dos Reis Ribeiro, de Carmo do 
Rio Claro, Angelo Leite Pereira, do representante de 
Conceição da Aparecida, José Antônio e do Prefeito de 
Alfenas e Presidente da Alago, Pompilio de Lourdes 
Canavez, de diversas autoridades dos municípios da 
região, além de vereadores, secretários, lideranças 
comunitárias locais e representantes das demais 
Fundações que participam do processo.  

Na ocasião, o Professor Doutor Geraldo Gomes 
Serra, Coordenador Científico do Núcleo de Pesquisa 
em Tecnologia da Arquitetura e Urbanismo da 
Universidade de São Paulo ministrou conferência sobre 
“Desenvolvimento Municipal e Regional”, onde 
apresentou os oito objetivos do Plano das Nações 
Unidas para o Desenvolvimento, comparando-os com 
alguns dados dos municípios locais de acordo com o 

conceito de Sustentabilidade. Ao final houve um intenso 
debate. 

 
 

Participação de representantes dos municípios e sociedade 
 

Palestra com o Doutor 
Geraldo Gomes Serra  
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Capacitação de equipes das prefeituras e lideranças sociais 
 

A FETA/UNIFENAS realizou, nos dias 27 e 28 de Julho, 
em Santana da Vargem, a capacitação conjunta dos grupos 
gestores (Equipes das Prefeituras e Núcleos Gestores) das 
cidades de Coqueiral, Nepomuceno, Três Pontas, Elói Mendes 
e Santana da Vargem.  

O encontro ainda propiciou a elaboração de estratégias e 
planos operacionais para a construção dos PDP´s. Para os 
coordenadores da FETA o planejamento com os grupos 
gestores é essencial, pois ampliam a articulação com os atores 
sociais locais e obtém eficácia na implementação das leituras 
comunitárias. 

 
Capacitação dos gestores dos PDP´s 

 
 

Outras atividades participativas na região 
 

 

 
 

Reunião de Lançamento do PDP de Elói Mendes 
 

 
 

                             Reunião Comunitária no Distrito de Cavacos (Alterosa) 

 
 

Reunião Comunitária Central em São João Batista do Glória 

 

PDP NA INTERNET 
 

 
O site da Alago, totalmente reformulado, está 
disponibilizando arquivos contendo a Leitura 
Comunitária de diversos municípios e outras 
informações sobre o andamento dos 
trabalhos. 
 

 
 

ERRATA 
 

 
Na primeira edição as cidades de Alterosa e 
Elói Mendes foram, equivocadamente, 
suprimidas da relação de cidades parceiras na 
implantação dos PDP´s. 

  
 
Expediente: O boletin é uma publicação exclusiva do Plano Diretor Participativo dos Municípios do Entorno do Reservatório de 
Furnas. Diretoria da Alago: Prefeito de Alfenas Pompilio de Loudez Canavez, Prefeito de Carmo do Rio Claro Ângelo Leite Pereira, 
Prefeito de Formiga Aluísio Veloso da Cunha, Prefeito de Fama Ângelo Henrique Saksida, Prefeito de Capitólio Juracy de Melo 
Resende, Prefeita de Lavras Jussara Menicucci de Oliveira, Prefeito de Aguanil Sebastião Elói de Sousa Campos, Prefeito de São 
João Batista do Glória Glayson da Silveira Martins, José Rogério Lara e Fausto Costa. Equipe Técnica: Aline Vilela Santos, 
Berenice Nogueira Santiago, Emerson Teruaki Mochizuki, Felipe Pocchini, Fernando Marinho, Murilo Alves Nunes, Regiani Menali 
Rodrigues Pereira e Roges Vilela Menale. 
 


