
  

Ata da Reunião Ordinária do Grupo de Trabalho Participativo do Plano Diretor do Município de 

Itatiaia 

 

Itatiaia, 18 de junho de 2019 

 

Inicia-se a leitura do diagnóstico com aproximadamente nove membros, entre titulares e suplentes, 

de acordo com a lista de presença, confirmando quórum suficiente para seu prosseguimento. Já no 

início, houve uma discussão sobre o que vale e o que não vale no diagnóstico em relação ao PD de 

2016, mas a conclusão foi que vale o que foi publicado após aval da Câmara no PD de 2016 e não 

aquilo que foi enviado na Câmara. Isso porque o texto foi alterado e é esse texto alterado, uma vez 

aprovado, que vale para análise nesta revisão.  Começou a leitura do diagnóstico da parte geral do 

documento Leitura Temática Integrada, Primeira e Segunda Partes, Item 1.3 e Itens 2.1 a 2.14 do 

Termo de Referência, a parte 10.1. referente à Unidade de Planejamento de Maromba Maringá.  As 

alterações do texto do diagnóstico, conforme discussão pelo plenário do GTP estão sublinhadas e 

marcadas em cor diferente diretamente no texto anexo abaixo. Esse texto compreende do texto, a 

síntese do diagnóstico, referentes às páginas 470 a 472 da Unidade de Planejamento de Maromba e 

Maringá.  Logo no início foi reforçado que as informações contidas na coluna "Fatores" vieram das 

oficinas participativas e dos questionários respondidos pelos moradores e que merecem ajustes, sem 

alterações do conteúdo, conforme a realidade apontada pelo plenário, pois em tese é importante 

manter essa informação intacta.  Foi comentado que as propostas e diagnósticos devem 

forçosamente seguir as leis, importante que o documento tenha resguardo legal.  Outras informações 

é que ocupações ilegais dentro do interior de parques são passíveis de demolição.  
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UNIDADE DE PLANEJAMENTO DE MAROMBA 
MARINGÁ 

 
 

 

UNIDADE DE PLANEJAMENTO DE MARINGÁ MAROMBA 

USO DO ESPAÇO URBANO E HABITAÇÃO 

C D P FATORES PROGNÓSTICO 

   O plano diretor de 2016 não atende as necessidades de Maromba e 
Maringá 

 

 

Não deve manter as ações e zoneamento 
da Lei 35/2016. 

  O Plano Diretor foi discutido, elaborado e revisado pelas 

  associações de moradores locais e representantes dos vales. 

  A área RETIRO não deve ser mantida como ÁREA URBANA CONSOLIDADA, 
que precisa ser legalizada.  

   
Item I do Art. 16 do PD 

  No Plano Diretor de 2016, muitas áreas consideradas urbanasprecisam 
ser revisadas.  

Item XIV do Art. 16 do PD 

  POTENCIAL TURISTICO E ECOLÓGICO. Existência de Atrativos Naturais, 
potencial embelezamento: Tornar o espaço urbano belo: aproximando a 

natureza do mesmo. 

Paisagismo, com muitas flores nas ruas, por exemplo. 

 
Item XIV do Art. 16 do PD 

  Vila de Maringá e demais vilas: necessidade de regularizar e respeitar 
os espaços das calçadas e ruas, fiscalizando as obras que estão 
sendo feitas. 

Item XIV do Art. 16 do PD 

   Necessidade de orientação e educação da população. Item XIV do Art. 16 do PD 

   Crescimento desordenado Item XIV do Art. 16 do PD 

  FALTA DE FISCALIZAÇÃO E INFORMAÇÃO. Falta uma equipe de 
fiscalização, mas presente. 

Item XVII do Art. 16 do PD 

  Situação fundiária irregular. Necessidade de regularização da situação 
fundiária, regularizando através do direito à propriedade, junto à 

documentação em cartório. 
CARÁTER DE URGÊNCIA 

 
Item XX do Art. 16 do PD 

    

SITUAÇÕES AMBIENTAIS IRREGULARES 
Lei de Uso e Ocupação atual já restringe a 

verticalização. 
Manter. 

   
FALTA DE RUAS NOMEADAS 

O PD é falho em aplicação dos instrumentos do 
Estatuto da Cidade, rever e fazer constar. 

   No questionário online, a maioria disse ser desfavorável a verticalização 
da região. 

Item I do Art. 16 do PD (Observação: área 
turistica com cenário belo deve ter bastante 

restrição à verticalização, que pode acabar com 
o turismo do local) 

MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE 

 

10. SÍNTESE DA ANÁLISE COMUNITÁRIA POR UNIDADES DE 

PLANEJAMENTO E VERIFICAÇÃO DE PROGNÓSTICO PARA 

DEMANDAS APONTADAS. 



  

   No questionário online, foi constatado o uso de forma exagerada do 
veículo particular, sendo mais da metade da população utilizando este 

como principal meio de transporte 

 

Item X do Art. 16 do PD. E Art. 
58. 

   No questionário online, a maioria afirmou que andaria mais a pé se 
as calçadas fossem bem estruturadas. Alguns também disseram que 

andariam mais a pé se houvessem mais áreas de lazer no bairro e 
menos conflitos com automóveis nas ruas (mais segurança para 

pedestres) 

Implementar política municipal de mobilidade 
urbana com base na Lei Federal 12.587/2012. 

   
No questionário online a maioria deu nota ZERO para as calçadas de 

Maromba- Maringá. Alguns deram nota "1", "2", "3" e "5", nenhuma nota 
acima de "5" foi registrada. 

Implementar política municipal de mobilidade 
urbana com 

base na Lei Federal 12.587/2012. 

   
Na oficina comunitária, foi apontada a potencialidade de uso do 

VLT como transporte coletivo ecológico. 
VLT é considerado inapropriado nessa 
área 

Item XII do Art. 16 do PD, 
porém não cita VLT especificamente 

   Na oficina comunitária, foi apontada a potencialidade de uso de Linha 
micro-ônibus circular entre as vilas e vales 

Item XIII do Art. 16 do PD 

    

Existe, em Maromba Maringá, transportes turísticos ligando os pontos 
turísticos. 

Manter. Fazer constar no plano municipal de 
mobilidade 

urbana. 

  Potencial de implantação de ÁREAS PARA PRÁTICAS DE CAMINHADAS E 
CICLISMO 

Item X do Art. 16 do PD 

   
Não existem calçadas/praças/estacionamentos públicos e privados 

Item IX do Art. 16 do PD menciona 
estacionamento, outros itens mencionam 

praça. 

  Acesso por via linear única, o que causa engarrafamento. XII do Art. 16 do PD 

  As construções continuam avançando sobre a estrada (RJ 151), 
diminuindo área de calçadas. Falta de fiscalização sobre a ocupação dos 
lotes avançando na via pública 

XVIII do Art. 16 do PD 

  Ocupação irregular do território levou à falta de acessibilidade e 
mobilidade 

XV do Art. 16 do PD 

    

 
Ausência de legislação vinculando o alvará do lote com a acessibilidade 

da calçada. 

FAZER CONSTAR NO CÓDIGO DE OBRAS E NO 
PLANO DE MOBILDIADE URBANA. PREVER A 

CRIAÇÃO DE UM GUIA 
SIMPLES DE CALÇADAS 

  
Não tem espaço na via pública para o transporte ativo. 

Item X do Art. 16 do PD. Ainda assim, o 
PlanMob deve prever 

   

Pontos de (ÔNIBUS) todos os vales precisando de reformas para 
acessibilidade 

Fazer constar em Plano Municipal de 
Mobilidade Urbana conforme Lei 

12.587/2012. 

   
Acessibilidade (INEXISTENTE) nas áreas de pontos turísticos - como 

cachoeira escorrega, poções e etc... 

Fazer constar em Plano Municipal de 
Mobilidade 

Urbana conforme Lei 12.587/2012. 

SERVIÇOS PÚBLICOS 

   
É oferecido, pela prefeitura, transporte para alunos de ensino superior, é 

oferecida uma van. 

Manter. Fazer constar no 
plano municipal de mobilidade urbana. 

   EDUCAÇÃO = oferecido só o ensino fundamental 1 e 2, ensino 
médio tem que procurar em outro 
município. 

Item XXX e XXXVIII do Art. 16 do PD 

   
A escola hoje já não comporta o número de alunos 

Item XXX e XXXVIII do Art. 16 
do PD 



  

   

Falta de transporte escolar entre as vilas por conta da jurisdição 

Fazer constar em Plano Municipal de 
Mobilidade Urbana conforme Lei 

12.587/2012. 

    

Falta de infraestruturas para lazer para as escolas. 
Verificar viabilidade de constar no PD / 

planejamento 
orçamentário municipal. 

 Inexistência de local apropriado para evento e falta de eventos de 
turismo no geral. 

Itens V e VI do Art. 16 do PD 

 Na SAÚDE, carência de UTI móvel, médicos 24 horas, motoristas com 
cursos de primeiros socorros. 

Item XXXVI do Art. 16 do PD (Obs.: médicos 24 
hs impossível nesse local. Melhor atendimento 

e socorro 24 horas.)  

    

Necessidade de criação de um posto de saúde avançado com, 
Verificar a possibilidade de integração entre 

jurisdições 
distintas. 

   
parceria entre as prefeituras da região. Carência de integração. 

Consta no Item VIII do Art. 16 
do PD 

  
inexistência de equipamentos e projetos de desporto na região 

Consta no Item XIV do Art. 16 
do PD 

MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO 

   
No questionário online, muitos moradores relataram presenciar 

alagamentos no bairro em época de muitas 
chuvas. Visitantes do bairro disseram que falta 
fiscalização, proprietários fecharam as vias de 
escoamento das águas no seu terreno e muita 
impermeabilização. 

Fazer constar como diretriz para o Plano 
Municipal de 

Saneamento Básico. Prever estudar os pontos 
de escoamento e recuperá-los, estudar áreas de 

drenagem para acabar com os alagamentos. 

   
No questionário online muitos moradores relataram não considerar que 

vivem em um ambiente limpo. 

Fazer constar como diretriz 
para o Plano Municipal de Saneamento 

Básico. 

    
Muitas notas positivas dos moradores para arborização e qualidade do ar 

no bairro Maromba Maringá. 

Tirar proveito da capacidade ambiental da 
região, conforme 

Item I do Art. 16 do PD. Manter este 
item. 

    

o meio ambiente bem preservado garante uma atração turística e 
principalmente excelente qualidade de vida para todos, tanto 
moradores como visitantes 

Tirar proveito da capacidade ambiental da 
região, conforme Item I do Art. 16 do PD. 

Manter este item. 

    

Integração da microbacia Alto Rio Preto. Requer um consórcio entre 
Itatiaia, Resende e Bocaína de Minas. 

Fazer constar como diretriz para o Plano 
Municipal de 

Saneamento Básico. 

   
Não é cumprida a Lei Federal 11.445/2007 quanto a 

implementação dos controladores do lixo e do 
saneamento 

Fazer constar como diretriz 
para o Plano Municipal de Saneamento 

Básico.  Criar um departamento 
municipal de saneamento básico. 

    

Estação de tratamento de Esgoto; operação esta, que deve ser 
realizada pela Prefeitura de Itatiaia, referente à 
Maringá e Maromba 

Item XXVII do Art. 16 do PD. NECESSIDADE 
URGENTE DE REVISÃO DO PLANO 

MUNICIPAL DE SANEAMENTO. Abandonar ETES, 
não é compatível com a beleza cênica e turística 

da região e obrigar que todas as construções 
tenham seu próprio tratamento de esgoto e 

fiscalizar. 
    

O Plano Municipal de Saneamento Básico não é adequado para as 
características físicas e ambientais da região 

NECESSIDADE URGENTE DE REVISÃO DO 
PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO 

BÁSICO 

    

Falta de um bom plano de educação ambiental. 

Item I do Art. 16 do PD. NECESSIDADE 
URGENTE DE REVISÃO DO PLANO 

MUNICIPAL DE SANEAMENTO 



  

    

Inexistência de estudo e ordenação do potencial hídrico da região. 

Item XXII do Art. 16 do PD. NECESSIDADE 
URGENTE DE REVISÃO DO PLANO 

MUNICIPAL DE SANEAMENTO Observação: 
regulamenar o uso da água para estar 

adequado à oferta (muitas pousadas com 
muitas banheiras de hidromassagem) 

    
Inexistência de infraestrutura urbana de saneamento integrada entre os 

4 eixos do saneamento: água, esgoto, drenagem e lixo, ou 
melhor, resíduos. 

NECESSIDADE URGENTE DE REVISÃO DO 
PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO 

BÁSICO 

   Lançamento de esgotos e resíduos de gordura nos córregos e rios sem 
tratamento prévio. 

Item XXIII e XXI do Art. 16 do PD 

    
Falta de fiscalização em relação à perfuração dos poços artesianos 

Fazer constar como diretriz para o Plano 
Municipal de 

Saneamento Básico. 
 

 

 


