
Prefeitura Municipal de Barra Mansa

NOTA DE REGISTRO

A Secretaria Municipal de Planejamento Urbano registra que recebeu no dia 13 de julho de 2022, a
visita do Grupo Gestor Local do projeto NEA-BC de Arraial do Cabo para um intercâmbio e conhecimento
do funcionamento do Conselho Comunitário do Plano Diretor implementado pela Secretaria, com o objetivo
de sugerir um modelo semelhante ao poder público da Cidade de Arraial do Cabo.

Segundo nos informou o Sr. Daniel Luiz Arrebola, educador social da Associação Raízes que tem como
principal atuação o desenvolvimento do Projeto Núcleo de Educação Ambiental da Bacia de Campos,
conhecido por sua sigla NEA-BC; o município de Barra Mansa “foi escolhido para a troca de experiência
por ser um dos três municípios brasileiros que possuem conselhos voltados ao acompanhamento do Plano
Diretor e o que apresenta organização mais avançada”.

O encontro foi realizado na Sala de Reuniões da SMPU, das 14:00 h às 16:00 h, quando os membros do
projeto NEA-BC foram recebidos para dialogar e trocar experiências sobre o processo de revisão do
Plano Diretor de Barra Mansa e como ocorreu o de Arraial do Cabo. O Sr. Daniel informou que, depois de
tomar conhecimento do funcionamento do nosso Conselho Comunitário, os integrantes do Grupo Gestor
levarão  o  exemplo  aos  Gestores  Municipais  de  Arraial  do  Cabo  para  sugerir  que  o  modelo  seja
implantado naquele município. Em seguida, das 16:00 h às 17:00 h, os visitantes permaneceram para a
reunião ordinária do Conselho para verificar como os trabalhos ocorrem, oportunidade em que também
puderam discorrer brevemente sobre as suas atividades em sua cidade. 

Na visita, o Grupo Gestor Local do projeto NEA-BC de Arraial do Cabo também foi representado pelos
seguintes  integrantes: Sra. Jurema  de  Oliveira  Resende, Sr. Edgar  Costa  e  Sra. Jéssica  Siqueira  –
voluntários do Projeto de Educação Ambiental NEA-BC e o Sr. Diogo Gomes Belmonte – bolsista da
Associação Raízes.

A Secretaria Municipal de Planejamento Urbano agradece a todos os visitantes, a oportunidade de trocar
experiências enriquecedoras ao exercício da nossa Cidadania.

Barra Mansa, 25 de julho de 2022.
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