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1. RELATÓRIO DA OFICINA DO COMITÊ DE ACOMPANHAMENTO DA REVISÃO 

DO PLANO DIRETOR DE SÃO JOÃO DE MERITI 

  O presente documento corresponde ao Relatório da Oficina do Comitê de 

Acompanhamento da Revisão do Plano Diretor de São João de Meriti. Refere-se ao sub-

produto 1.2 do Plano de Trabalho. A finalidade deste contrato é a realização de Revisão do 

Plano Diretor de São João de Meriti, juntamente com a regulamentação da Lei e atualização 

legislativa de seus instrumentos complementares. 

  A Oficina do Comitê de Acompanhamento da Revisão do Plano Diretor de São João de 

Meriti corresponde à capacitação da equipe da prefeitura conforme consta no Termo de 

Referência do edital de licitação do plano. O objetivo deste evento é alinhar o conhecimento 

entre membros dessa comissão, e demais técnicos da administração municipal convidados, 

quanto à elaboração da revisão do Plano Diretor de São João de Meriti. Para isso, foi 

considerado na oficina: 

● Conteúdos do Plano Diretor em vigor (Lei Complementar 089, de 21 de novembro de 

2006); 

● Os atuais instrumentos de política urbana; 

● Papel da Equipe Técnica; 

● Apresentação da Metodologia e do Cronograma da revisão do PD; 

  

  Em reuniões prévias entre a equipe da Autografics e a equipe da Secretaria Municipal 

de Captação de Recursos, Urbanismo e Habitação (SEMCAREUH) sobre a organização desta 

oficina, ficou ainda acordado as seguintes pautas a serem tratadas: 

● Apresentação do Plano de Trabalho da revisão do Plano Diretor, em especial as 

premissas, canais de comunicação e participação e etapas do plano; 

● Resumo expedito sobre o que é um Plano Diretor; 

● Tratar dos ODS (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável) promovido pelas Nações 

Unidas; 

● Contextualizar São João de Meriti no âmbito do Planejamento Metropolitano; 

 

  Também ficou acordada a mudança de capacitação (conforme consta no termo de 

referencia) para oficina, uma vez que também considerou como objetivo deste encontro com 

membros de diversas secretarias municipais a troca de conhecimentos, a interação entre os 

presentes e a experiência dos funcionários municipais. 
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 Desta forma, na programação da oficina foi destinado para o período da tarde a participação 

de todos os convidados para tratar dos seguintes assuntos: 

● Saber o que a equipe técnica da prefeitura conhece do PD de 2006; 

● Levantar demandas específicas de cada técnico dentro da sua secretaria que tenha 

interface com o Plano Diretor; 

● Construir um Cenário para São João de Meriti após aprovação da nova lei do Plano 

Diretor; 

● Locais para a realização de reuniões de abrangência local (oficinas por território); 

● Estratégias de mobilização específica por território; 

● Lideranças e grupos locais que sejam importantes para apoiar e participar dessas 

oficinas. 

 

  No processo de planejamento da oficina, definidos os objetivos e estratégias da 

primeira oficina do Comitê de Acompanhamento, buscou-se definir atores externos que 

poderiam colaborar com o evento.  A secretária da SEMCAREUH, Sra. Maria Gabriela Bessa, 

sugeriu articular com a ONU-HABITAT, aproveitando o recém contato entre a prefeitura de 

São João de Meriti e a instituição para formação de convênio de apoio técnico. À vista disso, a 

secretaria fez o convite para o Sr. Alain Grimard, Senior Officer da ONU-Habitat no Brasil para 

explanar sobre instrumentos de planejamento urbano e os Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável da ONU. O convite foi aceito.  

  Da mesma forma, a Sra. Maria Gabriela Bessa também sugeriu aproveitar convênio 

que a prefeitura de São João de Meriti possui com a Câmara Metropolitana do Rio de Janeiro 

para solicitar palestrante que pudesse explanar sobre a perspectiva do Planejamento Urbano 

Integrado da Região Metropolitana com foco a Baixada Fluminense, em especial São João de 

Meriti. O convite foi feito pela SEMCAREUH, contudo, devido a transição do atual GEGM 

(Grupo Executivo de Gestão Metropolitana) para o IRM (Instituto Rio Metrópole) inviabilizava 

a participação de qualquer membro por estarem priorizando a organização dessa nova 

autarquia de estado. 

  Diante deste declínio do convite, a coordenadora da Autográfics, Sra. Claudia Pires, 

sugeriu convidar o arquiteto e urbanista Vicente Loureiro, pelo seu exímio conhecimento sobre 

o planejamento urbano da Baixada Fluminense. O convite foi aceito. 
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  Foi acordado junto à Secretaria de Captação de Recursos, Urbanismo e Habitação que 

a oficina de capacitação do Comitê de Acompanhamento da Revisão do Plano Diretor de São 

João de Meriti aconteceria no dia 29 de agosto de 2019 em período integral (manhã e tarde).  

 O local sugerido pela equipe da SEMCAREUH foi o auditório do PAM Meriti (Unidade de 

Pronto Atendimento Dr. Abdon Gonçalves – Av. Presidente Lincoln, nº 26) por estar localizado 

próximo a prefeitura e de fácil acesso a todos os convidados. 

  O convite de formação do Comitê de Acompanhamento da Revisão do PD e o convite 

para participação na primeira oficina do Comitê foi feito pela equipe da SEMCAREUH através 

de ofício e contato telefônico. 

  A equipe da Autográfics vistoriou o espaço do auditório no dia 26 de agosto para 

planejar a organização do evento, visto que na parte da manhã seriam realizadas as palestras 

e a tarde haveria formação de grupos de trabalho das oficinas. O espaço foi considerado 

adequado para a realização das duas etapas da capacitação. 

  A equipe da Autográfics, com apoio da equipe da SEMCAREUH, providenciou a 

formação de um kit para cada participantes contendo: 

● Pasta plástica 

● Bloco de anotações 

● Caneta 

● Programação do Evento 

  Além desse material individual, foi providenciado materiais para a realização das 

oficinas no turno da tarde que contou com cópias da lei 089/2006 – Plano Diretor, cartolina, 

post-it, pilot e caneta. 

  O evento também contou com a cobertura da subsecretaria de Comunicação de São 

João de Meriti que registrou o período da manhã e da tarde da oficina. 

 

 

2. PROGRAMAÇÃO DA OFICINA 

  A programação da primeira Oficina do Comitê de Acompanhamento da Revisão do 

Plano Diretor de São João de Meriti contou com adequações para ajustar aos melhores 

horários dos palestrantes da manhã. Desta forma, a versão final da programação ficou assim 

disposta: 
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3. REGISTRO DO EVENTO (ATA DA OFICINA) 

  O evento da primeira oficina do Comitê de Acompanhamento da Revisão do Plano 

Diretor ocorreu no dia 29 de agosto de 2019 no auditório do PAM Meriti e contou com a 

presença de funcionários da prefeitura de São João de Meriti que foram convidados para 

participar deste primeiro ato público da Revisão do Plano Diretor de São João de Meriti. 
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  Participaram da organização do evento a equipe da empresa Autografics Arquitetura e 

Planejamento e técnicos da Secretaria de Captação de Recursos, Urbanismo e Habitação. A 

mesa inicial da Oficina foi composta pela Secretária Municipal de Captação de Recursos, 

Urbanismo e Habitação, Sra. Maria Gabriela Bessa, pelo Sr. Alain Grimard e Sra. Laura 

Collazos da ONU-HABITAT e o Sr, Vicente Loureiro. 

  A Secretária da SEMCAREUH, Sra. Maria Gabriela Bessa deu início ao evento às 

9h:30min agradecendo a presença da equipe técnica da prefeitura e dos palestrantes 

convidados. Em seguida, retratou com emoção a falta do arquiteto e urbanista Sr. Demetre 

Anastassakis, coordenador desta revisão do Plano Diretor por parte da empresa terceirizada, 

Autografics, a qual era sócio, que faleceu no dia 27 de julho de 2019. “O Sr. Demetre 

coordenou o início desses trabalhos com muito compromisso e dedicação e tinha um carinho 

particular pelo município de São João de Meriti, em especial por ter feito parte das duas 

últimas leis do Plano Diretor de São João de Meriti”, expressou a Secretária. Preferiu ler aos 

presentes a nota de pesar e memória que o Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU-BR 

publicou sobre o arquiteto. 

  “O Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR) manifesta seu pesar com a 

morte do arquiteto e urbanista Demetre Anastassakis em 27 de julho. Seu extenso trabalho no campo 

da Habitação Social seguirá como referência na Arquitetura e Urbanismo no Brasil e no mundo. 

Sempre criativo, inovador e empreendedor. 

  Nosso colega deixou um legado que inclui o Conjunto São Francisco, em São Paulo, o projeto 

Novos Alagados, em Salvador, o Moradas da Saúde e a reurbanização do Conjunto da Maré, no Rio de 

Janeiro, como parte do programa Favela-Bairro – do qual foi um dos idealizadores. Este último 

trabalho foi exposto na Bienal de Arquitetura de Veneza. 

  Demetre Anastassakis nasceu em Atenas, na Grécia, e veio para o Brasil aos oito anos de 

idade. Formou-se pela Universidade federal do Rio de Janeiro (UFRJ), com pós-graduação em 

Planejamento Urbano e Regional. Fundou seu escritório próprio, liderou o coletivo Co.Opera.Ativa, 

participou de inúmeros concursos e foi um dos criadores do bloco cerâmico estrutural, espécie de 

tijolo que substitui o cimento e fácil montar – ideal para mutirões de construção. 

  Participou ativamente da política profissional. Atuou como ex-presidente do Instituto dos 

Arquitetos do Brasil (IAB) e do IAB-RJ, e também como vice-presidente do Sindicato Nacional de 

Arquitetura e Engenharia Consultiva (Sinaenco) no Rio de Janeiro. Representou o IAB no Conselho 

das Cidades.  Em 2006 recebeu o Prêmio de Arquiteto do Ano da Federação Nacional dos Arquitetos 

e Urbanistas (FNA).  
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  Como presidente do IAB-RJ,  ajudou a elaborar com o secretário municipal de Urbanismo, 

Luiz Paulo Conde, o Programa Favela-Bairro, que completa agora 25 anos desde seu início. Era 

secretário de Habitação, na época, o arquiteto Sérgio Magalhães,  Como presidente do IAB Nacional, 

ajudou na construção do Conselho de Arquitetura e Urbanismo. Também promoveu os Concursos do 

Rio-Cidade.  

  Demetre Anastassakis era um exemplo de vanguardismo, talento e coragem em nossa 

profissão. Sentiremos sua falta e nos apoiaremos sempre em suas lições.  Oferecemos nossos 

sentimentos e solidariedade à companheira, colega Cláudia Pires, aos filhos, demais familiares e aos 

amigos. 

  Após a fala da Secretária, a mesma apresentou a equipe da ONU-HABITAT e passou a 

palavra para a Sra. Laura Collazos. Laura Collazos se apresentou e esclareceu que faria uma 

explanação pausada para facilitar o entendimento do seu português com forte sotaque.  

  Laura iniciou sua apresentação falando sobre a ONU-HABITAT, programa das Nações 

Unidas para os Assentamentos Humanos, que possui foco no desenvolvimento urbano social, 

econômico e ambientalmente sustentável com objetivo de proporcionar moradia adequada 

para todos. 

  Ressaltou que a ONU-HABITAT foi o resultado da Primeira Conferência das Nações 

Unidas sobre Assentamentos Humanos (Habitat I), em 1978; possui sua sede global em 

Nairóbi, no Quênia (no Brasil a sede fica no Rio de Janeiro com escritório local em Maceió) e 

.atua através de cooperação técnica com todos os temas relacionados à vida nas cidades. 

  Apresentou os 8 Objetivos de Desenvolvimento do Milênio para o ano de 2015 

estabelecidos após a cúpula do Milênio das Nações Unidas em 2000. São eles: 

1. Erradicar a pobreza extrema e a fome; 

2. Alcançar o ensino primário universal; 

3. Promover a igualdade de gênero e empoderar as mulheres; 

4. Reduzir a mortalidade infantil; 

5. Melhorar a saúde materna; 

6. Combater o HIV/AIDS, a malária e outras doenças; 

7. Garantir a sustentabilidade ambiental; 

8. Desenvolver uma parceria global para o desenvolvimento. 

  Passado 2015, os ODMs, processo de dimensão social que atuava em paralelo com a 

sustentabilidade ambiental, fica como legado e suas ações de continuidade focam no 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Ensino_prim%C3%A1rio
https://pt.wikipedia.org/wiki/Igualdade_de_g%C3%AAnero
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mortalidade_infantil
https://pt.wikipedia.org/wiki/HIV
https://pt.wikipedia.org/wiki/AIDS
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mal%C3%A1ria
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desenvolvimento sustentável com uma visão integrada e equilibrada de suas dimensões-

chave. Dessa forma, foi criada uma agenda holística para 2030 denominada ODS – Objetivos 

do Desenvolvimento Sustentável como sendo um Plano de Ação, uma agenda formada por 17 

objetivos que devem ser implementados por todos os países que propõe não deixar ninguém 

para trás. 

  Os ODS oferecem um quadro para orientar políticas públicas. São ferramentas de 

planejamento a médio e longo prazo que viabilizam o alinhamento nacional de políticas 

sociais, ambientais e econômicas. 

 1 Agenda    5 Grandes Áreas     17 Objetivos    169 Metas     193 Países 

Pessoas + Planeta + Prosperidade + Paz + Parceira 

1. Erradicação da pobreza - Acabar com a pobreza em todas as suas formas, em todos 

os lugares. 

2. Fome zero e agricultura sustentável - Acabar com a fome, alcançar a segurança 

alimentar e melhoria da nutrição e promover a agricultura sustentável. 

3. Saúde e bem-estar - Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para 

todos, em todas as idades. 

4. Educação de qualidade - Assegurar a educação inclusiva, e equitativa e de 

qualidade, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos. 

5. Igualdade de gênero - Alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as 

mulheres e meninas. 

6. Água limpa e saneamento - Garantir disponibilidade e manejo sustentável da água e 

saneamento para todos. 

7. Energia limpa e acessível - Garantir acesso à energia barata, confiável, sustentável e 

renovável para todos. 

8. Trabalho de decente e crescimento econômico - Promover o crescimento econômico 

sustentado, inclusivo e sustentável, emprego pleno e produtivo, e trabalho decente para todos. 

9. Inovação infraestrutura - Construir infraestrutura resiliente, promover a 

industrialização inclusiva e sustentável, e fomentar a inovação. 

10. Redução das desigualdades - Reduzir as desigualdades dentro dos países e entre 

eles. 

11. Cidades e comunidades sustentáveis - Tornar as cidades e os assentamentos 

humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis. 
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12. Consumo e produção responsáveis - Assegurar padrões de produção e de consumo 

sustentáveis. 

13. Ação contra a mudança global do clima - Tomar medidas urgentes para combater a 

mudança climática e seus impactos. 

14. Vida na água - Conservação e uso sustentável dos oceanos, dos mares, e dos 

recursos marinhos para o desenvolvimento sustentável. 

15. Vida terrestre - Proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos ecossistemas 

terrestres, gerir de forma sustentável as florestas, combater a desertificação, deter e reverter a 

degradação da Terra e deter a perda da biodiversidade. 

16. Paz, justiça e instituições eficazes - Promover sociedades pacíficas e inclusivas par 

ao desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir 

instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis. 

17. Parcerias e meios de implementação - Fortalecer os meios de implementação e 

revitalizar a parceria global para o desenvolvimento sustentável. 

  Laura apresentou a estrutura dos ODSs na qual cada objetivo considera metas 

específicas e cada meta possui indicadores para mensurar os resultados. Esclareceu sobre a 

localização dos ODS que significa implementar agendas globais em cidades e territórios para 

alcançar objetivos locais e globais. É um processo político onde os governos locais tem um 

papel crucial a desempenhar nesse processo de localização de agendas globais, que traz 

também oportunidades, prioridades e ideias a nível local. 

  Em 2016, durante a Conferência Habitat III, em Quito, foi adotada uma Nova Agenda 

Urbana que define padrões globais para o alcance do desenvolvimento urbano sustentável 

considerando 5 pilares: 

1. Política Nacional Urbana 

2. Legislação urbana 

3. Planejamento e desenho urbano 

4. Financiamento urbano 

5. Implementação local 

  Como principais conteúdos da Nova Agenda Urbana (NAU) foram apontados: o 

reconhecimento do direito a cidade; construção de cidades resilientes; valorização de 

elementos de planejamento e desenho urbano; governança urbana e reconhecimento das 

autoridades locais como principal instância de implementação dos programas. 
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  A Sra. Laura passou a palavra para o Sr. Alain Grimard que passou a focar no 

Planejamento e Urbanização das cidades. O Sr. Alain iniciou com uma breve explanação 

sobre o modelo de cidade pós 2ª Guerra Mundial. Ressaltou que o planejamento urbanístico 

considerava cidades setorizadas, onde havia zonas específicas para residência, comércio, 

indústria, entre outras. Relembrou que a mobilidade prevalecia o automóvel particular que 

gerou cidades insustentáveis e caóticas. Exemplificou mostrando um cartograma da cidade de 

São Paulo onde a concentração de empregos está localizada na área central, que está provida 

de infraestrutura, serviços públicos e de maior valor da terra; e a habitação, especialmente 

dos mais pobres, está afastada dessa área (periferia), fazendo com que o deslocamento até o 

centro para trabalhar ou utilizar os serviços públicos seja um problema imenso de mobilidade 

e tempo. 

  Ressaltou que o Preço da Terra, em muitos casos, quando é o único vetor de 

urbanização, a cidade entre em desequilíbrio, fica instável e o problema alcança todas as 

regiões. Já quando o urbanismo é o vetor de crescimento a cidade gera riqueza, prosperidade 

social e sustentabilidade ambiental. 

  Alain conceituou a importância de se chegar a uma cidade compacta. Relembrou que 

São João de Meriti já apresenta essa configuração, uma vez que sua infraestrutura 

compreende todo seu território de forma mais econômica. Mostrou exemplo de Barcelona, que 

também possui uma forma urbana mais compacta, e comparou com Atlanta, que apresenta 

uma forma mais espraiada.  

  Voltou a abordar a Nova Agenda Urbana e esclareceu porque é importante repensar a 

maneira de construir, gerenciar e viver em cidades com essa nova abordagem de urbanização. 

Fez comparações entre cidades do passado e essa nova abordagem urbana dando como 

exemplo: 

● Espraiamento urbano  X   Cidade Compacta 

● Segregação  X  Inclusão 

● Congestionamento  X  Conectividade 

● Setorialidade  X  Integração 

● Vulnerabilidade  X  Resiliência 

● Inseguro  X  Seguro 
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  Ao tratar de Estratégias Globais apresentou princípios do urbanismo para formulação 

de políticas públicas que devem ser considerados nos planejamentos municipais identificando 

5 conceitos: 

1. Espaço adequado para ruas (pelo menos 30%) e rede de ruas eficiente  

2. Alta densidade (pelo menos 10 mil pessoas por km2) 

3. Uso misto do solo (pelo menos 40% do espaço do térreo devem ser alocados para uso 

econômico)  

4. Mix social (moradias com preços diferenciados)  

5. Limitada especialização da terra (limitar quarteirões com funções únicas – não devem 

ser mais do que 10%) 

 

  Reforçou a importância do Plano Diretor na definição das normas por zona e da 

utilização de excedente de potencial construtivo oneroso, de forma que o custo dessa 

contrapartida do empreendedor possa ser revertido na melhoria dos espaços públicos e 

provisão de habitação de interesse social. 

  Nesta linha, tratou sobre a Outorga Onerosa do Direito de Construir, um dos principais 

instrumentos do Estatuto da Cidade. 

  Tratou das estratégias de indução do desenvolvimento urbano nos eixos de transporte 

públicos. Mostrou o uso das áreas de influência em corredor de ônibus, VLT, Trem, Metrô, 

entre outros. 

  Abordou o assunto da mobilidade e o fomento à mobilidade ativa, em especial o uso 

de bicicleta, dando como exemplo São Paulo e a recém mudança no cenário da cidade. 

Mostrou exemplos de requalificação e ressignificação de espaços públicos, e deu como 

exemplo a cidade de Nova Iorque, em especial a ilha de Manhattan, que possui mais de 50% 

de área pública. 

  Voltou a falar sobre Plano Diretor com foco no processo participativo, onde a 

participação também é um espaço de formação. Deu como exemplo o Plano Diretor de São 

Paulo, de 2014, que realizou 114 audiências públicas, 10.147 contribuições da sociedade, 

25.692 participantes e mais de 1,8 milhões de acessos na internet.  

  Destacou que o Brasil possui instrumentos urbanísticos avançados contidos no 

Estatuto da Cidade, ressaltando a conexão com os ODSs. Falou de alguns desses instrumentos 
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como o IPTU progressivo, o direito de preempção, o EIA (Estudo de Impacto Ambiental), o EIV 

(Estudo de Impacto de Vizinhança), transferência do direito de construir, outorga onerosa do 

direito de construir e as operações urbanas consorciadas. 

  Finalizou sua palestra falando que o plano diretor e a viabilização dos ODSs e da NAU 

dependem de uma mudança cultural no planejamento e gestão das cidades e este é o grande 

paradigma que precisa ser ultrapassado para haver as transformações realmente necessárias 

nas cidades. 

Em seguida, a palavra foi passada para Vicente Loureiro, que iniciou se apresentando, 

agradecendo o convite e falando da importância desta oportunidade de revisão do Plano 

Diretor. Ressaltou que os problemas de um município, em geral, são mais fáceis de serem 

identificados e que ele gostaria de focar nas potencialidades de São João de Meriti e na 

importância delas serem consideradas nesta revisão da Lei. 

Para tanto, citou e discorreu sobre quatro potencialidades, a saber: 

• Localização Privilegiada: Centro Geográfico da Região Metropolitana 

• Polinucleação: Praça Matriz-Pavuna | Shopping Grande Rio | Vilar dos Teles | Éden 

• Densidade Demográfica 

• Conectividade: Metrô Pavuna | Via Dutra | Via Light | Av. Automóvel Clube | 

Ferrovias 

Vicente citou estratégias para que sejam otimizadas as potencialidades do município: 

1. Universalizar e aprimorar a Infraestrutura e o Espaço Público (Ressaltou aqui 

que, na baixada fluminense, São João de Meriti é o município que pode ter 

maior IDH a menor custo, em função das potencialidades citadas). 

2. Qualificar a Paisagem Urbana (tornando a cidade mais caminhável, 

incentivando o uso de bicicletas e demais transportes ativos e aprimorando o 

transporte coletivo público) 

3. Melhorar a distribuição dos Equipamentos Públicos (Pensar em Rede: nos 

núcleos existentes e naqueles que podem ser incentivados pelo Plano Diretor) 

4. Produção de Moradia (Apostar na produção formal, “não ficar escravo da 

autoconstrução” | Adensamento | Polinucleação) – Com o foco no viver bem 

(citou o exemplo do projeto do Demetre Anastassakis para o bairro São 
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Mateus, ressaltando que uma pessoa que mora em São Mateus está a 20 km 

de qualquer de suas atividades de vida diária/necessidades). 

Por fim, recomendou que para facilitar a apropriação do Plano Diretor, os técnicos 

sintetizassem em um desenho claro e objetivo o que será proposto. 

  Após a fala do Vicente Loureiro, algumas questões referentes ao Plano Diretor foram 

colocadas pela plenária e foi solicitado pela secretária Maria Gabriela que fosse respondido 

pela coordenadora da revisão do Plano Diretor, Claudia Pires. Claudia informou que as 

respostas estão inseridas na apresentação dela. Dessa forma, a coordenadora da Autográfics 

se apresentou e também apresentou a equipe técnica e o conteúdo do Plano Diretor. 

Agradeceu a homenagem a Demetre Anastassakis em nome de toda equipe terceirizada, 

explicou brevemente a dinâmica da reunião, e manifestou intenção de cumprir o desejo do 

Arquiteto, também parceiro e companheiro, de aperfeiçoar os instrumentos existentes no 

Plano Diretor de São João.  

  Corroborou com a fala da ONU-Habitat sobre o compromisso de atendimento na 

revisão dos objetivos da Agenda 2030 e do Arquiteto Urbanista Vicente Loureiro sobre o 

caráter inovador da proposta da lei do Plano Diretor aprovada em 2006. Cláudia Pires 

apresentou, em linhas gerais, o que diz a lei 10257/2001 sobre a revisão do plano diretor 

acrescentando que esta revisão acaba por ser feita à luz de um formato de participação 

ampliada, envolvendo diversos atores e agentes para o qual já pedia a colaboração da equipe 

técnica reunida, para o seu mapeamento.  

  Informou que a discussão técnica, a primeira que abre a revisão do plano e que ali se 

iniciava, possuía um caráter de introduzir ao servidor público da prefeitura, o compromisso 

com a discussão ampliada que pode ser promovida pelo plano.  

  Na revisão do PDSJM, Cláudia Pires destacou vários artigos do texto base, informando 

que seu detalhamento deveria ser feito a tarde, durante a dinâmica de discussão do texto e 

dos seus instrumentos, apontando o caráter da participação do plano, da convergência para o 

pressuposto que norteia a revisão, de que SJM é um território fragmentado por feixes de 

importantes avenidas sendo um lugar central significativo e um polo logístico de excelência, 

inclusive evidenciado pela centralidade de Meriti-Pavuna, seguida por Villar dos Telles e ao 

ressaltar no texto da Lei, o Shopping grande Rio, tal qual analisado por Vicente, o PDSJM dá 

o norte de sua revisão, associando a habitação com função estruturante do território 

municipal.  
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  As principais diretrizes do Plano convergem para estas duas disciplinas (transporte e 

habitação) sendo importante reforçar que na fragmentação territorial há diferenças cruciais 

entre o lado oeste, cuja lógica de ocupação da franja acompanha o que ocorre em Nilópolis, 

com loteamentos estruturados em uma congruência parecida com a do município; e a forte 

influência dos componentes ambientais da área leste, onde estão localizações como Parque 

Araruama, Venda Velha e Parque Jurema, Jardim Metrópole.  

  Cláudia Pires ressaltou os instrumentos já utilizados no PDSJM. Além disso reforçou 

aspectos que parecem ser, na visão da ONU Habitat e do Arquiteto Vivente Loureiro, 

vantagens competitivas frente ao desafio de prover qualidade de vida em ambiente urbano 

que é o caso das densidades encontradas no município, e da necessidade de construir 

análises de como os 17 indicadores estão relacionados com a atual realidade municipal sendo 

que o indicador 11 está associado diretamente na revisão (resiliência, patrimônio cultural, 

habitação, mobilidade e meio ambiente).  

  Cláudia Pires reforçou a necessidade de gestão e apontou para o desafio de fazer com 

que a parceria com a ONU Habitat traga o respaldo necessário para adoção das vinculações 

necessárias entre orçamento e política pública, dentro da proposta de revisão. Mais uma vez 

enfatizou que a revisão das leis de diretrizes orçamentárias associadas a veiculação de 

recursos às políticas públicas dariam a tônica deste momento da revisão do plano.  

  Outro aspecto importante associado à elaboração do plano diretor foi propor que a 

revisão estivesse integrada a uma análise intersetorial com saúde e educação. Neste ponto, 

associar, pela própria natureza do atual governo, a saúde com a melhoria da qualidade de 

vida urbana, mais especialmente enfatizando assistência técnica como um instrumento de 

inclusão e redução de pobreza e desigualdade, pode fazer com que a aplicação de recursos da 

saúde faça a diferença na redução da pobreza do ambiente urbano. SJM pode ser um exemplo 

na aplicação exitosa desta ação intersetorial. A educação aparece como uma política pública 

conjugada pois pode levar a discussão do plano para as escolas e para os filhos do cidadão 

merititiense. Envolver crianças na revisão conduz a discussão a patamares muito 

interessantes.  

  Cláudia Pires reforçou também que o atual plano autoriza SJM sair na frente no fato 

metropolitano: isso por si traz vanguarda para o governo, pois permite, neste momento de 

crise, a  construção de parcerias intermunicipais que são autorizadas desde 2006. Mencionou 

que uma das reuniões de trabalho do plano será com os municípios vizinhos. SJM é um 
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município metropolitano e que já se comprometeu com o pacto antes mesmo do Estatuto das 

Metrópoles. Daí a vanguarda do Plano Diretor feito pelo Demetre Anastassakis, que enfatizou 

a análise do transporte, acessibilidade e outras funções urbanas com interesses regionais que 

transbordam o território.  

  Reforçou a necessidade de abordar a cultura e a ligação com a identidade local, 

reforçada por trabalhos recentes sobre a recuperação da memória e do patrimônio cultural e 

ambiental municipal.  

  Por fim, na última parte de seu trabalho, Cláudia Pires destacou a importância da 

comunicação para o envolvimento da população e a necessidade de transformar o Conselho 

de desenvolvimento urbano no órgão principal de discussão da política urbana. O 

mapeamento dos problemas, dos conflitos entre políticas, as questões relacionadas à gestão, 

tem que ser acompanhadas de perto pelo Conselho que também faz parte do plano.  

  Após a fala da coordenadora da Autografics, a Secretária tomou a palavra e afirmou 

que as palestras ministradas foram fundamentais para a formação desse Comitê de 

Acompanhamento da revisão do PD SJM. Ressaltou que ficou tranquilizada por entender que 

a revisão do PD já inicia com um grande potencial de acertar, visto que o PD de 2006 já 

aborda diversos temas ainda significativos e que a conjuntura do Estatuto das Metrópoles, 

Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado da Região Metropolitana do Rio de Janeiro e os 

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável permitem que esta revisão atinja os níveis 

adequados para planejar São João de Meriti para os próximos 10 anos. 

  Ainda enfatizou que o processo participativo será o grande diferencial dessa revisão e 

que a SEMCAREUH se empenhará para ampliar ao máximo a participação dos cidadãos 

meritienses no processo de construção da nova lei do Plano Diretor. 

 

  Concluída a parte da manhã às 12:00h, deu-se o período de almoço com retorno do 

turno da tarde para iniciar às 14:00h. 

  O período da tarde do evento concentrou a parte de debates e trocas de 

conhecimentos através de oficina com os presentes. 

  A oficina 01 teve como proposta tratar sobre o conhecimento do Plano Direto de 

2006, demandas específicas e a visão de futuro dos presentes. Os 20 participantes foram 
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divididos em 4 grupos de forma que a distribuição não concentrasse membros da mesma 

secretaria no mesmo grupo. As secretarias que se fizerem presentes foram: 

• Secretaria de Captação de Recursos, Urbanismo e Habitação 

• Secretaria de Obras 

• Secretaria de Fazenda 

• Secretaria de Ambiente e Sustentabilidade 

• Secretaria de Assistência Social 

• Secretaria de Ordem Pública 

• Secretaria de Cultura, Direitos Humanos e Igualdade Racial 

• Secretaria de Educação 

• Secretaria de Serviços Públicos 

• Subsecretaria de Turismo 

• Defesa Civil 

• Guarda Municipal 

  A participação dos 4 grupos na elaboração de suas propostas e na apresentação dos 

trabalhos foram fundamentais para ampliar a qualidade das trocas estabelecidas entre a 

equipe da prefeitura e da equipe técnica especializada da empresa terceirizada.  

  Os grupos tiveram 30 minutos para debater entre eles suas opiniões, sugestões e 

reclamações. Cada grupo apresentou suas demandas escritas em post-it amarelo e colaram 

nos cartazes com o número do grupo. 

  Após a etapa de debate interna, cada grupo apresentou suas observações. As 

apresentações foram mais que apenas ler o que foi itemizado, mas carregou explicações, 

debates e críticas de diversas abordagens feitas. O que era previsto ocorrer em 15 minutos 

levou 1h:30min.  

  A equipe técnica decidiu não interromper ou limitar o tempo, pois, considerou que 

aquela troca entre atores locais foi rica, uma vez que juntar funcionários de diversas 

secretarias para tratar de assuntos urbanos não era feita constantemente. A equipe técnica 

então agiu como articuladora, esclarecedora e organizadora, para não criar conflitos e permitir 

que todos falassem. 
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  O grupo 1 foi formado pelos servidores: Luciana Neiva (SEMCUMDHIR), Carlos 

Alberto Caldeira (SEMOP), Rafael Souza (SEMOP), Luiz Carlos Neves (SEMOB) e George 

Mattos (SEMOP/GCM). 

  Os principais assuntos abordados foram: Considerar o Plano Municipal de Redução de 

Riscos; destacar o sentimento de pertencimento; habitação para famílias em área de risco; 

reutilização de imóvel tombados; considerar obrigação de autovistoria predial; alargamento de 

vias principais; rever código de obras, lei de parcelamento e zoneamento; rever cobrança de 

licença de obra; considerar acessibilidade municipal conforme NBR 9050; rever parâmetros 

urbanísticos; rever malha de transporte municipal; rever normas de vagas de garagem; 

incentivar a PPP Pavuna-Meriti. 

  O grupo 2 foi formado pelos servidores: Paulo Godim (SEMOB), Elizeu Santos 

(SEMFAP), Susana Aleixo (SEME), Chen Kuang Hsiao (SEMAS). 

  Os principais assuntos abordados foram: Melhorar a acessibilidade dos passeios 

públicos; revisar as zonas residenciais; diminuir afastamentos frontais em vias locais; criação 

de órgão municipal para gestão de dados estatísticos para facilitar políticas públicas; arborizar 

vias públicas. 

  O grupo 3 foi formado pelos participantes: Paulo Cesar (SEMOB), Arhur (UFRJ), 

Amélia Magalhães (SUB_TURISMO), Montezuma (SEMOB) e Lucio (SEMSEP). 

  Os principais assuntos abordados foram: Incentivar o uso do transporte coletivo; 

fomentar integração entre secretarias; capacitação de gestores públicos; elevar a qualidade de 

vida da população, assegurando saneamento ambiental, infra-estrutura, serviços públicos, 

equipamentos sociais e espaços verdes e de lazer qualificados. 

  O grupo 4 foi formado pelos participantes: Rita  Motta (SEMCAREUH), Luiz Claudio 

(SEMFAP), Neuza (SEMUAS), Mirian (SUBTURIMO), Alexandre, Sandro (SEMSEP). 

  Os principais assuntos abordados foram: Venda Velha no PD de 2006 era de interesse 

econômico e implementaram como uso misto; O PD 2006 não abordou turismo; necessidade 

de alinhamento da legislação municipal para execução das políticas públicas; criar novos 

CRAS em Parque Analândia, Coelho da Rocha e Jardim Metrópole; na ocupação do solo 

determinar atividades econômicas por área; descentralização de serviços públicos; criar 

isenção fiscal para estimular descentralização econômica; executar políticas públicas 

independente de política de governo. 
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  Por fim, a segunda oficina ficou afetada pelo tempo. Diante desta situação, a 

Subsecretária de Habitação, Sra. Julia Coelho, sugeriu que a oficina 02 fosse realizada através 

do WhatsApp. A proposta foi de cada membro preencher um questionário, conforme 

apresentado no slide, com sugestões da equipe técnica da prefeitura para o processo 

participativo. Isso será feito através do preenchimento de um formulário online que será 

tabulado e analisado pela equipe técnica da Autografics e da SEMCAREUH. 

 

4. MULTIMIDIA DOS PALESTRANTES 

  Segue abaixo slides apresentados pelos representantes da ONU-HABITAT:  
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  Seguem os slides apresentados pela equipe da Autografics, responsável pela 

elaboração da Revisão do Plano Diretor de São João de Meriti. 
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5. REGISTRO DO EVENTO (FOTOGRAFIAS) 

  Segue abaixo fotografias do evento:  

  

Secretária SEMCAREUH e Convidados Plenária 
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Secretária de Captação de Recursos, Urbanismo e Habitação – Maria Gabriela Bessa 
 

  

Palestra Laura Collazos (ONU-HABITAT) 
 

  

Palestra Alain Grimard (ONU-HABITAT) 
 

  

Palestra Vicente Loureiro 
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Palestra Claudia Pires Perguntas da Plenária 
  

  

Oficina 01 – Grupo 1 Oficina 01 – Grupo 2 
  

  

Oficina 01 – Grupo 3 Oficina 01 – Grupo 4 
  

  

Apresentação Grupo 1 Apresentação Grupo 2 
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Apresentação Grupo 3 Apresentação Grupo 4 
  

  
 

 

6. LISTA DE PRESENÇA 

  Segue abaixo cópia da lista de presença do evento e tabela contendo dados dos 

participantes: 
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OFICINA COMITÊ DE ACOMPANHAMENTO DA REVISÃO DO PLANO DIRETOR DE SÃO JOÃO DE MERITI 
       

Nº NOME INSTITUIÇÃO TELEFONE E-MAIL 
MEMBRO 
COMITÊ 

SIM NÃO 

1 RITA MOTTA SEMCAREUH 98599.0337 ritamotta02@gmail.com   X 
2 DANIELLE MOZER SEMCAREUH 96689.8483 dmozer.urbanismosjm@gmail.com   X 
3 ANTONIO VINICIUS VARANDAS PIRES SEMCAREUH 99325.4918 vinnipires@gmail.com   X 
4 SUZANA BARBOSA SEMCAREUH 99195.2435 barbosa.suzana@gmail.com X   
5 SUELEN RODRIGUES MARTINS SEMCAREUH 99465.1468 suelenmartinssjm@gmail.com   X 
6 ANDREA SOARES PINTO SEME 97564.8375 sp.drea@hotmail.com   X 
7 LUIZ C. DAS S. LACERDA SEMFAP 99961.3595 lclacerda21@gmail.com   X 
8 ELIZEU DE SOUZA SANTOS SEMFAP 99613.8587 elizeu_admuff94@hotmail.com   X 
9 LUCIO V. DOS SANTOS TEIXEIRA SEMSEP 97658.9045 luciovenancio@yahoo.com.br   X 

10 JOÃO ROBERTO DA SILVA SEMSEP 96470.3725 cmhjoao@yahoo.com.br   X 
11 CARLOS ALBERTO DA HORA CALDEIRA SEMOP 96469.5693 carloscaldeira1953@gmail.com   X 
12 MARCELO MARINS PGM 96419.6701     X 
13 RAFAEL DANTA SEMOP 96419.6528 rafaelgeo.defesacivilsjm@gmail.com X   
14 ALEXANDRE CAPANELLI DOS SANTOS SEMOB 96952.2226 alexandrecampanelli@gmai.com X   
15 PAULO ROBERTO DE S. GODIM SEMOB 98669.9907 godim1960@gmail.com   X 
16 LUIZ CARLOS DE A. NEVES OBRAS 96436.3183 ag.luizneves@hotmail.com X   
17 CHEN KUANG HSIAO AMBIENTE 98796.9280 chensjmeriti@gmail.com X   
18 RAFAEL DE FRANÇA LIMA AMBIENTE 99749.7991 rafaelfranca.sjm@gmail.com X   
19 ARTHUR GOMES FRENSCH UFRJ 96761.5889 arthurfrensch@gmai.com   X 
20 NEUSA MARIA MATTOS DA SILVA ASS. SOCIAL 98786.8897 crasmeriti@hotmail.com X   
21 SUSANA GOMES A. MORAIS EDUCAÇÃO 96472.5419 susaaleixo@gmail.com   X 
22 ROGERIO MARINS SEMCAREUH 99381.3521     X 
23 GEORGE MATTOS SEMOP/GCM 96615.0294   X   
24 ANDREA SAMPAIO SEMCAREUH 98769.0100 andreasampaio.sjm@gmail.com   X 
25 LUCIANA NEIVA SECUMDIR 98221.9650 luciananeivanorgira@yahoo.com.br X   
26 TULIO MOTA AUTOGRAFICS 98899.8590 tuliomota@gmail.com   X 
27 JULIA COELHO SEMCAREUH 98982.3336 juliacoelho.castro@gmail.com X   
28 MARIA GABRIELA BESSA SEMCAREUH 98395.1113 mgbessa.sjm@gmail.com X   
29 PAULO CEZAR DOS SANTOS SEC. OBRAS 97042.2906 pcezarsantos51@hotmail.com     
30 AMÉLIA DOS SANTOS MAGALHAES SUB TURISMO 99480.9726 sac@sindihoteis.com.br     
31 MIRIAN RODRIGUES SANTOS SUB TURISMO 99091.4498 miriansindicato2015@gmail.com X   
32 SANDRO MARCIANO SEMSEP 99869.4318     X 
33 MONTEZUMA SEC. OBRAS 97675.3921 montezumabastos@gmail.com   X 

34 CLAUDIA TERESA PIRES AUTOGRAFICS 
(31) 

99917.6512 autografics@gmail.com   X 
35 WAGNER VILS AUTOGRAFICS 99808.1864 wagnervilsrs@gmail.com   X 
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7. RESULTADOS DOS GRUPOS DE TRABALHO – OFICINA 01 e 02 

  Segue abaixo multimídia utilizado para apoiar a realização das oficinas:  

  

  
  

  
  

 

 

 

  A Oficina 01, que contou com 4 grupos, apresentou como resultado os quadros 

abaixo: 
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REVISÃO DO PLANO DIRETOR DE SÃO JOÃO DE MERITI 
   

OFICINA DO COMITÊ DE ACOMPANHAMENTO DA REVISÃO DO PLANO DIRETOR DE              
SÃO JOÃO DE MERITI 

   
OFICINA 01 - ANALISANDO O PD 2006 
GRUPO 1  
MEMBROS DO GRUPO: 
 LUCIANA NEIVA 
 CARLOS ALBERTO CALDEIRA 
 RAFAEL SOUZA 
 LUIZ CARLOS NEVES 
 GEORGE MATTOS 
ITENS CONTRIBUIÇÕES 

1 Inclusão das Áreas de Risco Geológicas e Hidrológicas contidas no PMMR 
2 Adequação do Código de Posturas 
3 Programa de Incentivo "Novas Cores" 
4 Destacar Identidade do Lugar - Sentimento de pertencimento 

5 Priorizar nas construções de interesse social dos moradores de área de risco 
(Verticalização) 

6 Levantamento patrimonial de imóveis aparentemente abandonados detentores de valores 
históricos / estilíticos arq. Para requalificação 

7 Projeto de Urbanização incluindo Obras de drenagem nas encostas 

8 Reutilizar o imóvel como melhor forma de proteção - Patrimônio Cultural X Otimização 
RGC 

9 Prever, junto ao Código de Obras, vistorias anuais com laudo de vistoria de engenheiros ou 
arquitetos, nos prédios com mais de 5 anos 

10 Proibir a construção particular de fossa séptica e filtro anaeróbio 
11 Alargamento das vias principais que ligam a cidade a outros municípios 
12 Rever o código de Obras, Lei de Parcelamento Urbano e Lei de Zoneamento 
13 Rever alguns artigos do Código Tributário 
14 Criar uma fórmula para cobrança da prorrogação da licença 
15 Rever a cobrança de licença de obra que atualmente é única para todo o município 

16 Criar legislação para implantar a NBR 9050 - Acessibilidade, Sanitarios e Elavadores para 
deficiênte físico 

17 Rever a malha urbana de transporte municipal 
18 Rever os parâmetros urbanísticos 
19 Criar baias para pontos de onibus 
20 Proibir o lançamento de prédios em áreas invadidas, de proteção ambiental e embargada 
21 Rever vagas de garagem 

22 Permitir construção de jardineiras nos passeios públicos nos padrões da Secretaria de 
Obra, prevendo passagem livre para pedestres e deficientes físicos 

23 Incentivar a PPP - Pavuna x SJM x Câmara Metropolitana 
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REVISÃO DO PLANO DIRETOR DE SÃO JOÃO DE MERITI 
   

OFICINA DO COMITÊ DE ACOMPANHAMENTO DA REVISÃO DO PLANO DIRETOR DE             
SÃO JOÃO DE MERITI 

   
OFICINA 01 - ANALISANDO O PD 2006 
GRUPO 2  
MEMBROS DO GRUPO: 
 PAULO GODIM 
 ELIZEU SANTOS 
 SUSANA ALEIXO 
 CHEN KUANG HSIAO 

ITENS CONTRIBUIÇÕES 
1 PD - Art.19 >> Uniformalização do passeio público (calçadas) com acessibilidade  
2 PD - Art.19 >> Previsão 
3 Revisão das Zonas Residenciais 

4 Previsão da Diminuição do Afastamento entre o limite do lote e o início da construção em 
vias locais 

5 Criação de um órgão de gestão de dados estatísticos, geográficos e etc. Para fins de 
implementação de políticas públicas 

6 Envio do PD 2006 para os participantes 
7 Arborização das calçadas e vias públicas 

 

 

REVISÃO DO PLANO DIRETOR DE SÃO JOÃO DE MERITI 
   

OFICINA DO COMITÊ DE ACOMPANHAMENTO DA REVISÃO DO PLANO DIRETOR DE             
SÃO JOÃO DE MERITI 

   
OFICINA 01 - ANALISANDO O PD 2006 
GRUPO 3  
MEMBROS DO GRUPO: 
 PAULO CESAR 
 ARTUR (UFRJ) 
 AMÉLIA MAGALHÃES 
 MONTEZUMA 
 LUCIO (SERV. PÚBLICO) 

ITENS CONTRIBUIÇÕES 

1 Ampliar os canais de interação direta com foco pedagógico e capacitação antes, durante e 
depois de obras 

2 Criar um programa que incentive o uso do transporte público coletivo 
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3 Adequação do horário escolar na parte da tarde, que não coincida com o horário de saída 
dos trabalhadores (horário comercial) 

4 Secretarias com ações integradas 
5 Implementar o item 6º do Art. 11 do PD 2006 
6 Capacitação dos gestores públicos 

 

 

REVISÃO DO PLANO DIRETOR DE SÃO JOÃO DE MERITI 
   

OFICINA DO COMITÊ DE ACOMPANHAMENTO DA REVISÃO DO PLANO DIRETOR DE             
SÃO JOÃO DE MERITI 

   
OFICINA 01 - ANALISANDO O PD 2006 
GRUPO 4  
MEMBROS DO GRUPO: 
 RITA MOTTA 
 LUIZ CLAUDIO 
 NEUZA 
 MIRIAN 
 ALEXANDRE 
 SANDRO (SER. PÚBLICOS) 

ITENS CONTRIBUIÇÕES 
1 Dos membros do grupo apenas a Miriam participou da elaboração do PD 2006 

2 O PD 2006 considerava Venda Velha como área de interesse econômico e virou uso misto. 
O PD não foi seguido. Fundamental que o PD seja cumprido 

3 O PD 2006 não considerou atividades de Turismo 

4 Necessário alinhamento da legislação, na execução das políticas públicas / atualização da 
legislação municipal 

5 Reuniões podem ser realizadas nos CRAS 

6 Pensar novos 3 CRAS, que hoje são distantes dos moradores: Parque Analândia, Coelho da 
Rocha e Jardim Metrópole 

7 Proposta: Ocupação do solo - Determinar atividades econômicas para área 
8 Descentralização dos serviços 
9 Políticas públicas executada independente de política 

10 Lei de incentivo fiscal para facilitar descentralização econômica 
 

 

8. CONCLUSÃO DA OFICINA 

  Esta oficina com o Comitê de Acompanhamento da Revisão do Plano Diretor foi o 

primeiro contato com a equipe técnica da prefeitura que apoiará a concepção do plano. Os 

resultados obtidos dos trabalhos de grupo foram importantes para conhecer os principais 
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pontos de convergência sobre o conhecimento sobre o Plano Diretor de 2006 e opiniões dos 

problemas existentes no município de São João de Meriti. 

  Os resultados provenientes dos formulários a serem preenchidos pelos participares 

serão fundamentais para o plano de execução do processo participativo, em especial, as 

reuniões locais. 

  Ficou acordado com os membros do Comitê de Acompanhamento da Revisão do 

Plano Diretor uma agenda de encontros e participações nos eventos sociais de elaboração do 

PD. Para os meses de Setembro e outubro, serão realizadas as oficinas locais por região. No 

mês de novembro acontecerão as 3 (três) Câmaras Temáticas junto ao Conselho Municipal de 

Desenvolvimento Urbano (CMDU) para pactuação do diagnóstico. Em janeiro de 2020 o 

Comitê deliberará sobre as diretrizes e propostas da revisão do PD. E em fevereiro de 2020, 

em conjunto com o CMDU, o Comitê de Acompanhamento analisará a minuta de lei a ser 

apresentado na audiência pública. 
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	Ressaltou que a ONU-HABITAT foi o resultado da Primeira Conferência das Nações Unidas sobre Assentamentos Humanos (Habitat I), em 1978; possui sua sede global em Nairóbi, no Quênia (no Brasil a sede fica no Rio de Janeiro com escritório local em Mac...
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	Os ODS oferecem um quadro para orientar políticas públicas. São ferramentas de planejamento a médio e longo prazo que viabilizam o alinhamento nacional de políticas sociais, ambientais e econômicas.
	🡪 1 Agenda   🡪 5 Grandes Áreas   🡪  17 Objetivos  🡪  169 Metas   🡪  193 Países
	Pessoas + Planeta + Prosperidade + Paz + Parceira
	1. Erradicação da pobreza - Acabar com a pobreza em todas as suas formas, em todos os lugares.
	2. Fome zero e agricultura sustentável - Acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar e melhoria da nutrição e promover a agricultura sustentável.
	3. Saúde e bem-estar - Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos, em todas as idades.
	4. Educação de qualidade - Assegurar a educação inclusiva, e equitativa e de qualidade, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos.
	5. Igualdade de gênero - Alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas.
	6. Água limpa e saneamento - Garantir disponibilidade e manejo sustentável da água e saneamento para todos.
	7. Energia limpa e acessível - Garantir acesso à energia barata, confiável, sustentável e renovável para todos.
	8. Trabalho de decente e crescimento econômico - Promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável, emprego pleno e produtivo, e trabalho decente para todos.
	9. Inovação infraestrutura - Construir infraestrutura resiliente, promover a industrialização inclusiva e sustentável, e fomentar a inovação.
	10. Redução das desigualdades - Reduzir as desigualdades dentro dos países e entre eles.
	11. Cidades e comunidades sustentáveis - Tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis.
	12. Consumo e produção responsáveis - Assegurar padrões de produção e de consumo sustentáveis.
	13. Ação contra a mudança global do clima - Tomar medidas urgentes para combater a mudança climática e seus impactos.
	14. Vida na água - Conservação e uso sustentável dos oceanos, dos mares, e dos recursos marinhos para o desenvolvimento sustentável.
	15. Vida terrestre - Proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres, gerir de forma sustentável as florestas, combater a desertificação, deter e reverter a degradação da Terra e deter a perda da biodiversidade.
	16. Paz, justiça e instituições eficazes - Promover sociedades pacíficas e inclusivas par ao desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis.
	17. Parcerias e meios de implementação - Fortalecer os meios de implementação e revitalizar a parceria global para o desenvolvimento sustentável.
	Laura apresentou a estrutura dos ODSs na qual cada objetivo considera metas específicas e cada meta possui indicadores para mensurar os resultados. Esclareceu sobre a localização dos ODS que significa implementar agendas globais em cidades e territó...
	Em 2016, durante a Conferência Habitat III, em Quito, foi adotada uma Nova Agenda Urbana que define padrões globais para o alcance do desenvolvimento urbano sustentável considerando 5 pilares:
	1. Política Nacional Urbana
	2. Legislação urbana
	3. Planejamento e desenho urbano
	4. Financiamento urbano
	5. Implementação local
	Como principais conteúdos da Nova Agenda Urbana (NAU) foram apontados: o reconhecimento do direito a cidade; construção de cidades resilientes; valorização de elementos de planejamento e desenho urbano; governança urbana e reconhecimento das autorid...
	A Sra. Laura passou a palavra para o Sr. Alain Grimard que passou a focar no Planejamento e Urbanização das cidades. O Sr. Alain iniciou com uma breve explanação sobre o modelo de cidade pós 2ª Guerra Mundial. Ressaltou que o planejamento urbanístic...
	Ressaltou que o Preço da Terra, em muitos casos, quando é o único vetor de urbanização, a cidade entre em desequilíbrio, fica instável e o problema alcança todas as regiões. Já quando o urbanismo é o vetor de crescimento a cidade gera riqueza, prosp...
	Alain conceituou a importância de se chegar a uma cidade compacta. Relembrou que São João de Meriti já apresenta essa configuração, uma vez que sua infraestrutura compreende todo seu território de forma mais econômica. Mostrou exemplo de Barcelona, ...
	Voltou a abordar a Nova Agenda Urbana e esclareceu porque é importante repensar a maneira de construir, gerenciar e viver em cidades com essa nova abordagem de urbanização. Fez comparações entre cidades do passado e essa nova abordagem urbana dando ...
	● Espraiamento urbano  X   Cidade Compacta
	● Segregação  X  Inclusão
	● Congestionamento  X  Conectividade
	● Setorialidade  X  Integração
	● Vulnerabilidade  X  Resiliência
	● Inseguro  X  Seguro
	Ao tratar de Estratégias Globais apresentou princípios do urbanismo para formulação de políticas públicas que devem ser considerados nos planejamentos municipais identificando 5 conceitos:
	1. Espaço adequado para ruas (pelo menos 30%) e rede de ruas eficiente
	2. Alta densidade (pelo menos 10 mil pessoas por km2)
	3. Uso misto do solo (pelo menos 40% do espaço do térreo devem ser alocados para uso econômico)
	4. Mix social (moradias com preços diferenciados)
	5. Limitada especialização da terra (limitar quarteirões com funções únicas – não devem ser mais do que 10%)
	Reforçou a importância do Plano Diretor na definição das normas por zona e da utilização de excedente de potencial construtivo oneroso, de forma que o custo dessa contrapartida do empreendedor possa ser revertido na melhoria dos espaços públicos e p...
	Nesta linha, tratou sobre a Outorga Onerosa do Direito de Construir, um dos principais instrumentos do Estatuto da Cidade.
	Tratou das estratégias de indução do desenvolvimento urbano nos eixos de transporte públicos. Mostrou o uso das áreas de influência em corredor de ônibus, VLT, Trem, Metrô, entre outros.
	Abordou o assunto da mobilidade e o fomento à mobilidade ativa, em especial o uso de bicicleta, dando como exemplo São Paulo e a recém mudança no cenário da cidade. Mostrou exemplos de requalificação e ressignificação de espaços públicos, e deu como...
	Voltou a falar sobre Plano Diretor com foco no processo participativo, onde a participação também é um espaço de formação. Deu como exemplo o Plano Diretor de São Paulo, de 2014, que realizou 114 audiências públicas, 10.147 contribuições da sociedad...
	Destacou que o Brasil possui instrumentos urbanísticos avançados contidos no Estatuto da Cidade, ressaltando a conexão com os ODSs. Falou de alguns desses instrumentos como o IPTU progressivo, o direito de preempção, o EIA (Estudo de Impacto Ambient...
	Finalizou sua palestra falando que o plano diretor e a viabilização dos ODSs e da NAU dependem de uma mudança cultural no planejamento e gestão das cidades e este é o grande paradigma que precisa ser ultrapassado para haver as transformações realmen...
	Em seguida, a palavra foi passada para Vicente Loureiro, que iniciou se apresentando, agradecendo o convite e falando da importância desta oportunidade de revisão do Plano Diretor. Ressaltou que os problemas de um município, em geral, são mais fáceis ...
	Para tanto, citou e discorreu sobre quatro potencialidades, a saber:
	 Localização Privilegiada: Centro Geográfico da Região Metropolitana
	 Polinucleação: Praça Matriz-Pavuna | Shopping Grande Rio | Vilar dos Teles | Éden
	 Densidade Demográfica
	 Conectividade: Metrô Pavuna | Via Dutra | Via Light | Av. Automóvel Clube | Ferrovias
	Vicente citou estratégias para que sejam otimizadas as potencialidades do município:
	1. Universalizar e aprimorar a Infraestrutura e o Espaço Público (Ressaltou aqui que, na baixada fluminense, São João de Meriti é o município que pode ter maior IDH a menor custo, em função das potencialidades citadas).
	2. Qualificar a Paisagem Urbana (tornando a cidade mais caminhável, incentivando o uso de bicicletas e demais transportes ativos e aprimorando o transporte coletivo público)
	3. Melhorar a distribuição dos Equipamentos Públicos (Pensar em Rede: nos núcleos existentes e naqueles que podem ser incentivados pelo Plano Diretor)
	4. Produção de Moradia (Apostar na produção formal, “não ficar escravo da autoconstrução” | Adensamento | Polinucleação) – Com o foco no viver bem (citou o exemplo do projeto do Demetre Anastassakis para o bairro São Mateus, ressaltando que uma pessoa...
	Por fim, recomendou que para facilitar a apropriação do Plano Diretor, os técnicos sintetizassem em um desenho claro e objetivo o que será proposto.
	Após a fala do Vicente Loureiro, algumas questões referentes ao Plano Diretor foram colocadas pela plenária e foi solicitado pela secretária Maria Gabriela que fosse respondido pela coordenadora da revisão do Plano Diretor, Claudia Pires. Claudia in...
	Corroborou com a fala da ONU-Habitat sobre o compromisso de atendimento na revisão dos objetivos da Agenda 2030 e do Arquiteto Urbanista Vicente Loureiro sobre o caráter inovador da proposta da lei do Plano Diretor aprovada em 2006. Cláudia Pires ap...
	Informou que a discussão técnica, a primeira que abre a revisão do plano e que ali se iniciava, possuía um caráter de introduzir ao servidor público da prefeitura, o compromisso com a discussão ampliada que pode ser promovida pelo plano.
	Na revisão do PDSJM, Cláudia Pires destacou vários artigos do texto base, informando que seu detalhamento deveria ser feito a tarde, durante a dinâmica de discussão do texto e dos seus instrumentos, apontando o caráter da participação do plano, da c...
	As principais diretrizes do Plano convergem para estas duas disciplinas (transporte e habitação) sendo importante reforçar que na fragmentação territorial há diferenças cruciais entre o lado oeste, cuja lógica de ocupação da franja acompanha o que o...
	Cláudia Pires ressaltou os instrumentos já utilizados no PDSJM. Além disso reforçou aspectos que parecem ser, na visão da ONU Habitat e do Arquiteto Vivente Loureiro, vantagens competitivas frente ao desafio de prover qualidade de vida em ambiente u...
	Cláudia Pires reforçou a necessidade de gestão e apontou para o desafio de fazer com que a parceria com a ONU Habitat traga o respaldo necessário para adoção das vinculações necessárias entre orçamento e política pública, dentro da proposta de revis...
	Outro aspecto importante associado à elaboração do plano diretor foi propor que a revisão estivesse integrada a uma análise intersetorial com saúde e educação. Neste ponto, associar, pela própria natureza do atual governo, a saúde com a melhoria da ...
	Cláudia Pires reforçou também que o atual plano autoriza SJM sair na frente no fato metropolitano: isso por si traz vanguarda para o governo, pois permite, neste momento de crise, a  construção de parcerias intermunicipais que são autorizadas desde ...
	Reforçou a necessidade de abordar a cultura e a ligação com a identidade local, reforçada por trabalhos recentes sobre a recuperação da memória e do patrimônio cultural e ambiental municipal.
	Por fim, na última parte de seu trabalho, Cláudia Pires destacou a importância da comunicação para o envolvimento da população e a necessidade de transformar o Conselho de desenvolvimento urbano no órgão principal de discussão da política urbana. O ...
	Após a fala da coordenadora da Autografics, a Secretária tomou a palavra e afirmou que as palestras ministradas foram fundamentais para a formação desse Comitê de Acompanhamento da revisão do PD SJM. Ressaltou que ficou tranquilizada por entender qu...
	Ainda enfatizou que o processo participativo será o grande diferencial dessa revisão e que a SEMCAREUH se empenhará para ampliar ao máximo a participação dos cidadãos meritienses no processo de construção da nova lei do Plano Diretor.
	Concluída a parte da manhã às 12:00h, deu-se o período de almoço com retorno do turno da tarde para iniciar às 14:00h.
	O período da tarde do evento concentrou a parte de debates e trocas de conhecimentos através de oficina com os presentes.
	A oficina 01 teve como proposta tratar sobre o conhecimento do Plano Direto de 2006, demandas específicas e a visão de futuro dos presentes. Os 20 participantes foram divididos em 4 grupos de forma que a distribuição não concentrasse membros da mesm...
	 Secretaria de Captação de Recursos, Urbanismo e Habitação
	 Secretaria de Obras
	 Secretaria de Fazenda
	 Secretaria de Ambiente e Sustentabilidade
	 Secretaria de Assistência Social
	 Secretaria de Ordem Pública
	 Secretaria de Cultura, Direitos Humanos e Igualdade Racial
	 Secretaria de Educação
	 Secretaria de Serviços Públicos
	 Subsecretaria de Turismo
	 Defesa Civil
	 Guarda Municipal
	A participação dos 4 grupos na elaboração de suas propostas e na apresentação dos trabalhos foram fundamentais para ampliar a qualidade das trocas estabelecidas entre a equipe da prefeitura e da equipe técnica especializada da empresa terceirizada.
	Os grupos tiveram 30 minutos para debater entre eles suas opiniões, sugestões e reclamações. Cada grupo apresentou suas demandas escritas em post-it amarelo e colaram nos cartazes com o número do grupo.
	Após a etapa de debate interna, cada grupo apresentou suas observações. As apresentações foram mais que apenas ler o que foi itemizado, mas carregou explicações, debates e críticas de diversas abordagens feitas. O que era previsto ocorrer em 15 minu...
	A equipe técnica decidiu não interromper ou limitar o tempo, pois, considerou que aquela troca entre atores locais foi rica, uma vez que juntar funcionários de diversas secretarias para tratar de assuntos urbanos não era feita constantemente. A equi...
	O grupo 1 foi formado pelos servidores: Luciana Neiva (SEMCUMDHIR), Carlos Alberto Caldeira (SEMOP), Rafael Souza (SEMOP), Luiz Carlos Neves (SEMOB) e George Mattos (SEMOP/GCM).
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