
A Alago, juntamente com a
Prefeitura de Alfenas e as Fundações
Universitárias parceiras,  realizaram no
dia 19 de setembro, na UNIFENAS, em
Alfenas, o Encontro Regional dos
Municípios do Lago de Furnas cujo tema
foi os “Planos Diretores e o
Desenvolvimento Regional Sustentável”.

O objetivo foi promover uma
reflexão sobre os Planos Diretores
Participativos que estão em fase de
elaboração, almejando, principalmente,
a construção de um plano de
desenvolvimento regional sustentável.

Estiveram presentes no encontro
prefeitos de diversas cidades da região,
equipes das Fundações, membros dos
núcleos gestores  (servidores públicos
e sociedade civil), representantes de
Secretarias de Governo do Estado,
do Ministério das Cidades, de
órgãos como BNDES, Sebrae
Nacional, Emater, Copasa, Cemig,
Epamig, Crea-MG, Caixa
Econômica Federal, Banco do
Brasil e outros segmentos.

A representante do Ministério
das Cidades, Yeda Barbosa e o
coordenador científico do Núcleo de
Pesquisa em Tecnologia da
Arquitetura e Urbanismo da
Universidade de São Paulo, Dr.
Geraldo Gomes Serra, foram
palestrantes do encontro. Houve
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também a apresentação dos
resultados parciais dos trabalhos
executados pelas Fundações.

A Dra. Yeda Barbosa
apresentou as diretrizes do Plano
Diretor de acordo com o Estatuto
da Cidade, enfatizando a
participação e a inclusão social.
Em seguida, o Prof. Serra
destacou que o objetivo geral do
planejamento local e regional é
elevar o IDH (Índice de
Desenvolvimento Humano) dos
municípios, o que implica na melhoria
das condições de saúde, educação e
renda da população.

Para elevar a receita dos
municípios, segundo Serra, deve-se
priorizar os investimentos nos setores

de transportes, de energia, de
comunicações e de saneamento
básico.

Atendendo ao convite da
FUNPEC/USP, o Prof. Serra participou
de atividade semelhante em Alterosa

que contou com a presença das
equipes de Alpinópolis, Carmo do
Rio Claro, Conceição da Aparecida
e Alterosa.

O auditório, com capacidade
superior a 130 pessoas, foi
totalmente ocupado. Essa
participação expressiva revela um
alto grau de conscientização e
organização dos principais agentes
que visam o desenvolvimento
regional, fortalecendo, ainda mais,
as articulações em torno de futuros
investimentos na região.

Elói Mendes aprova o primeiro Plano Diretor Participativo
O primeiro Plano Diretor

Participativo dos 50 municípios que
fazem parte do Termo de Cooperação
entre Alago/Ministério das Cidades/
Furnas Centrais Elétricas S.A. foi
aprovado pela Câmara Municipal de Elói
Mendes no dia 3 de outubro.

De acordo com o coordenador
técnico da FETA/UNIFENAS, Osmar
Chevez, o município já teve a primeira
conseqüência prática do PDP que foi a
criação de um Conselho Municipal de
Segurança Pública, uma das maiores
demandas apresentadas pela
população. Já o coordenador geral, Prof.
Rogério Prado, ressaltou  a diferença
dos antigos planos com o atual, que
contou com ampla participação popular.
Reflexo disso, foi a criação do Conselho

das Cidades, formado por cidadãos que
acompanharam e contribuíram com a
elaboração do PDP, os quais são, desde
então, gestores e fiscais do
cumprimento da lei
aprovada.

Em seguida, os
demais municípios da
microregião, Coqueiral,
Nepomuceno, Três
Pontas e Santana da
Vargem, tiveram também
seus projetos de lei dos
PDP’s aprovados.

Em todas as
câmaras e prefeituras a
FETA recebeu elogios
pela qualidade dos
trabalhos realizados e

Diversas autoridades participaram do evento

Auditório lotado durante o encontro

Sessão de aprovação do PDP em Elói Mendes

pelo seu engajamento durante todo o
processo.
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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.

ALFENAS APROVA O SEU PLANO DIRETOR
A FACEPE/UNIFAL concluiu a

elaboração do PDP de Alfenas, o qual
teve a participação de variados
segmentos sociais e de diversas
comunidades. Após ampla consulta
popular, várias audiências públicas e
detalhada análise técnica, foi concebido
um projeto de lei que reflete,
principalmente, as demandas sociais e
ambientais do município. O mesmo foi
submetido ao Núcleo Gestor, Prefeitura
Municipal e, finalmente, ao Legislativo
que, após um período de avaliação das
comissões, obteve a aprovação dos
Vereadores.

A Equipe da FACEPE não
poupou esforços para produzir um
minucioso estudo dos problemas e
potencialidades de Alfenas, resultando,
assim, em um material de grande
qualidade que propõe não só a
regulação, mas a racionalização da
ocupação do solo. O PDP de Alfenas,
dentre outras estratégias, induz a
expansão da cidade nas regiões em que
há infra-estrutura instalada, reduzindo,
consideravelmente, futuros gastos
púbicos e possíveis impactos

ambientais. Durante todo o processo a
Fundação realizou atividades de
capacitação e esclarecimentos sobre a
nova lei. Destaque também para o
Núcleo Gestor que atuou de maneira
exemplar em todas as etapas do PDP.

Capacitação

No dia 30 de outubro, no auditório
da UNIFAL, a FACEPE em parceria com
a Equipe de Acompanhamento,
Coordenação e Articulação dos PDP´s
da Alago capacitou os núcleos gestores

de Fama, Areado, Divisa Nova, Serrania
e Campo do Meio. Na ocasião, foi
aplicada a técnica do “Jogo do Estatuto
da Cidade” adaptada especialmente para
o perfil de pequenos municípios. A
atividade lúdica serviu para transmitir de
forma acessível a todos os presentes a
utilização dos principais instrumentos do
Estatuto. Nesses municípios a leitura
comunitária já foi efetivada e a leitura
técnica está em andamento.

Reunião comunitária no Pinheirinho

Capacitação dos núcleos gestores
de cinco municípios

FUNDECC capacita multiplicadores

A Equipe Técnica da
FUNDECC\UFLA capacitou diversas
lideranças rurais e urbanas dos
municípios de Perdões, Ribeirão
Vermelho, Cana Verde, Aguanil e
Cristais com o intuito de formar
multiplicadores. Paralelamente, iniciou
o levantamento de informações
relativas à leitura técnica e o
planejamento das reuniões
comunitárias que foram programadas
de acordo com as orientações das
lideranças comunitárias,
principalmente rurais.

Reunião de planejamento

Zona Rural é prioridade em Guapé

Em Guapé a Equipe de
Acompanhamento, Coordenação e
Articulação conduziu, no dia 3 de
outubro, uma oficina de sensibilização
destinada aos servidores públicos e
lideranças comunitárias urbanas e
rurais. A FUNDEP/UFMG que também
elabora os PDP’s de Ilícinea, Boa
Esperança e Campos Gerais (as duas
últimas já em fase de finalização) irá
percorrer a extensa zona rural do
município para ouvir as reivindicações
e sugestões dos moradores do campo,
haja vista a relevância econômica desse
setor.

Oficina de sensibilização

FUNEDI/UEMG - Após a aprovação do
PDP de Itapecerica a FUNEDI concentra
suas atividades em Córrego Fundo,
Camacho e Candeias.

FESP/UEMG - A Fundação disponibiliza
na Internet informações sobre a
implementação dos PDP´s de Pimenta,
Vargem Bonita, São João Batista do
Glória, São José da Barra, Capitólio e
Piumhí. O endereço do site é:
http://www.passosuemg.br .

FUPAI/UNIFEI - A leitura da realidade
de Botelhos, Congonhal, Machado,
Ipuiúna, Poço Fundo e Espírito Santo
do Dourado está em fase de finalização.

IPEAD/UFMG - Finalizou as leituras da
realidade de Juruaia, Muzambinho,
Monte Belo, Nova Resende e Cabo
Verde. Esses municípios têm
disponível, a partir de então, uma
excelente análise das condições sócio-
econômicas, físico-territorial e
ambiental da localidade e também da
região.


