
PLANO DIRETOR DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

ATUALIZE-SE!
semana de 12 a 16 de abril

Visão Geral

A primeira semana dos trabalhos do Plano Diretor com o engajamento da população foi iniciada

com diversas novidades na plataforma planodiretor.rio.

Foi lançada a primeira enquete pública sobre o cotidiano do carioca e sua relação com a cidade. A

enquete, que pode ser preenchida em cinco minutos, ainda está aberta e acessível através do link
https://planodiretor-pcrj.hub.arcgis.com/pages/enquete-publica.

Também foi publicado o vídeo de boas vindas do Secretário de Planejamento Urbano, arquiteto e

urbanista Washington Fajardo, com o convite a todos os representantes de entidades que
participaram do chamamento público para iniciarem o processo colaborativo de elaboração da
revisão do Plano Diretor. O vídeo está no link https://www.youtube.com/watch?v=_3mcA0Oa-Ow.

O planejamento das doze semanas, período em que será elaborada a revisão do Plano Diretor, está

no Plano do Plano, infográfico que explica cada etapa do processo, disponível no link
https://planodiretor-pcrj.hub.arcgis.com/
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A plataforma ganhou também um espaço de participação aberto a toda a população. Clicando na

aba Contribua! do menu superior, todos podem deixar suas ideias para uma cidade melhor. As
contribuições serão avaliadas pela equipe técnica.

Visando facilitar a comunicação com os grupos de trabalho, foram também criadas abas

específicas, onde serão armazenadas as sínteses das reuniões e documentos de trabalho. Tudo
acessível a toda a população, com o objetivo de dar maior transparência ao desenvolvimento do
trabalho.

No fim da primeira semana, no dia 16.04, sexta-feira, a equipe técnica da Prefeitura, liderada pelo

Secretário, recebeu todos os representantes das entidades inscritas no Chamamento Público para
uma reunião de boas vindas e explicações sobre a proposta da Secretaria Municipal de
Planejamento Urbano.

A gravação desta reunião está disponível na plataforma, através do link

https://www.youtube.com/watch?v=5UxbouaDOt4.
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