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Breve Ata da Reunião do Grupo de Trabalho 01 (GT-01) – Urbanismo e 
Infraestrutura, do Projeto Planejamento Estratégico para Petrópolis, realizada 
em 15 de maio de 2019, às 18h, no Sicomércio, Rua Irmãos D´Ângelo 48, 
Cobertura, Centro, Petrópolis. 
 
Estiveram presentes: Frederico (Rico) Araújo, Margarida Isabel (Margô) Moura 
da Cunha, Jarbas Braga Neto, Karina W. C. Costa, Vera Abad, Adriano Gomes 
e Valmir de Souza. 
 
Paulo Vasques ofertou para o GT-01, antes da reunião, um material sobre 
saneamento em Petrópolis que será disponibilizado no nosso repositório no 
Google Drive pelo Valmir. Link abaixo: 
https://drive.google.com/drive/folders/1uNaViuIoyq_qHfpkOkrV6nDYl6gfwfLT?u
sp=sharing 
 
Todos os presentes realizaram, anteriormente a reunião, a leitura da Matriz 
SWOT consolidada do Centro Histórico (Vila Imperial e Vila Teresa). Margarida 
propôs a inclusão como ponto fraco da Urbanização o zoneamento 
excessivamente restritivo da área. Vera também propôs como ponto fraco de 
Urbanização a utilização inadequada de imóveis históricos pelo poder público 
municipal. Adriano sugeriu como iniciativa de habitação a criação de um banco 
de projetos para Habitação Social. Houve consenso do Grupo em relação às 
sugestões, logo serão incluídas no estudo. 
 
O Grupo considerou superada esta primeira etapa do estudo, porém decidiu-se 
deixar a análise em aberto para outras contribuições até o término da fase de 
Diagnóstico.  
 
Em seguida, analisou-se o cronograma original do Planejamento Estratégico, 
no qual o término do diagnóstico completo da cidade está previsto para fim de 
maio. Decidiu-se prorrogar esta fase por mais um mês, absorvendo parte do 
tempo da próxima fase do Planejamento na qual se elencará os Objetivos 
Gerais e Específicos do Projeto. 
 
Mesmo com a prorrogação da fase do diagnóstico, o Grupo ainda considerou o 
prazo curto para a conclusão da análise de cada Distrito se feita 
individualmente. Diante disso, Adriano propôs a realização do estudo 
condensando os Distritos em grupos como forma de dar mais celeridade ao 
processo. Rico propôs a divisão da área de estudo em três conjuntos, 
agrupando o 1° e o 2° Distrito, o 4° e o 5°, deixando isolado apenas o 3°, a 
divisão foi aceita pelos presentes.  
 
Rico se comprometeu a informar as regiões de cada Distrito, conforme consta 
no Plano Municipal de Redução de Risco de Movimento de Massas, esta 
relação está disponível no final desta ata. 
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Outra decisão do Grupo foi adotar a elaboração da Matriz SWOT desses 
conjuntos de Distritos em paralelo, ou seja, todos ao mesmo tempo, também 
como forma de acelerar o trabalho. 
 
 
O Grupo debateu formas de aumentar a abrangência da coleta de informações 
para o diagnóstico e decidiu utilizar a rede de contatos de cada participante 
para tal, seja de forma direta ou através de redes sociais, já que algumas 
possuem ferramentas para a realização de enquetes. 
 
Rico lembrou que as pessoas “entrevistadas” não precisam ser especialistas da 
área de Urbanismo e Infraestrutura, precisam apenas conhecer bem o local de 
análise. Adriano ressaltou que normalmente os leigos identificam muito bem os 
problemas, mas possuem dificuldades quanto à proposição de soluções. Valmir 
lembrou, para referência, do trabalho da Casa Fluminense no tocante ao 
levantamento de informações junto à sociedade, assim como Jarbas, que 
lembrou do trabalho de levantamento feito pela PMP para a elaboração do 
Projeto Circuitos Eco-rurais em Petrópolis. 
 
A reunião foi encerrada às 20 h. 
 
A próxima reunião será no dia 30 de maio, quinta-feira, 18h, também no 
Sicomércio. 
 
 
Regiões dos Distritos petropolitanos segundo o Plano Municipal de Redução de 
Risco de Movimento de Massas (PMRRMM). 
 
1° Distrito - Petrópolis: 
 

1. Alto da Serra; 
2. Bingen; 
3. Caxambu; 
4. Centro; 
5. Estrada da Saudade; 
6. Fazenda Inglesa; 
7. Floresta; 
8. Independência; 
9. Morin; 
10. Mosela; 
11. Quarteirão Brasileiro; 
12. Quitandinha; 
13. Retiro; 
14. São Sebastião; 
15. Sertão Carangola; 
16. Valparaíso. 
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2° Distrito – Cascatinha: 
 

1. Itamarati; 
2. Estrada União e Indústria; 
3. Cascatinha; 
4. Samambaia; 
5. Correas 
6. Nogueira; 
7. Araras; 
8. Bonsucesso; 
9. Carangola. 

3° Distrito – Itaipava: 
 

1. Nogueira; 
2. Cuiabá; 
3. Santo Antônio; 
4. Córrego do Carvão; 
5. Piabanha; 
6. Manga Larga. 

4° Distrito – Pedro do Rio: 
 

1. Rua Oswaldo Guimarães; 
2. Vila Rica; 
3. Rua José Joaquim Rodrigues; 
4. Estrada União e Indústria; 
5. Secretário; 
6. Vale das Oliveiras. 

5° Distrito – Posse: 
 

1. Estrada União e Indústria; 
2. Xingu; 
3. Brejal; 
4. Mata Cavalo; 
5. Taquaril. 

 


