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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 14 de março de 2019, às 18h, no Sicomércio, Rua Irmãos D´Ângelo 48, 
Cobertura, Centro, Petrópolis. Estiveram presentes: Frederico (Rico) Araújo, 
Julio Cesar Carvalho da Silva, Luis Eduardo Lisboa Basilio, Margarida Isabel 
(Margô) Moura da Cunha, Natalia Kochem, Jarbas Braga Neto, Karina W. C. 
Costa, Octavio de Souza Dantas, João Felipe Verleun, Mario Jorge Bandarra, 
Arnaldo Vieira Neto, Renato Araújo, Vera Abad, Cleveland M. Jones. 
 
Dada a presença de novos integrantes, os presentes se apresentaram com 
breves introduções. Alguns dos presentes se retiraram para participar da 
reunião concomitante do GT06 – Cidadania. 
 
Rico e Julio se apresentaram como coordenador e vice coordenador. 
 
Cleveland lembrou que diversos arquivos e materiais estão disponíveis em 
links de acesso enviados aos participantes, que devem servir para subsidiar os 
trabalhos do GT01. 
 
Houve discussão sobre alguns temas que serão abordados pelo GT01, como 
mobilidade urbana, etc. 
 
Foi solicitado que Margô fizesse uma exposição de sua proposta para escolher 
prioridades para focar os trabalhos iniciais. 
 
A reunião prosseguiu com um “brainstorm” sobre as visões de cada 
participante, para diversos temas, coladas em um grande mapa conceitual. 
Estas ideias foram então organizadas por temas. Em votação, escolheu-se 
tratar primeiramente da questão envolvendo a morfologia urbana. Vários 
participantes se ofereceram para tratar de cada um dos temas, conforme 
planilha organizacional montada por Rico, que orientará os trabalhos 
subsequentes. 
 
Organizados os temas e subtemas, os respectivos encarregados deverão 
preparar propostas mais detalhadas, para serem discutidas na próxima 
reunião. Também será iniciado o próximo tema, segundo as prioridades dos 
temas, definida para os trabalhos do GT01. 
 
Cleveland lembrou da necessidade de estruturar os trabalhos em textos 
propositivos, organizados por temas. 
 
A reunião foi encerrada às 20h20. 
 
A próxima reunião será no dia 25 de março, segunda-feira, 18h, também no 
Sincomércio. 
 


