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REGISTRO DE REUNIÃO – ATA 
 

Dia: 20/07/2020 

Local: ONLINE 

Horário: 9h 

 

I) Missão da Equipe: 

Reunião do Grupo de Trabalho Participativo para Revisão do Plano Diretor, Leis Complementares e Plano de 

Mobilidade, conforme processo administrativo n°. 5125/2015, avaliação da minuta da Lei de Zoneamento. 

 
II) Participantes 

 

N° Nome Órgão / Entidade / Localidade 

01 Adriana Fontes Parque da Pedra Selada 

02 Oswaldo Castro Junior Clube Finlândia e Bairro Penedo 

03 Luiz Fernando da Palma Monteiro SMHRF e Bairro Centro 

04 Demétrius de Oliveira da Costa PNI 

05 Gustavo Wanderley Tomzhinski PNI 

06 Thiago Henrique Ferreira Cultura e Bairro Vila Odete 

07 Antônio Marcos Carneiro Teodoro SEDEC 

08 Jacyra Maria Motta Spanner Associação dos Amigos do Itatiaia 

09 Hugo Ferraz Penteado Associação dos Amigos do Itatiaia 

10 Anair Rodrigues Visconde de Mauá 

11 Juliana Ferreira Abrantes SMP e Centro 

12 Fábio Rezende Cunha Associação dos Amigos do Itatiaia 

13 Marcelo Brito Maringá – Visconde de Mauá 
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14 Antônio Pires Associação dos Amigos do Itatiaia 

15 Ricardo Ribeiro dos Santos PGM 

 
 

 

III) Desenvolvimento da Reunião: 

1. Antes de abrir a reunião, Adriana pediu para todos se apresentarem, onde todos se 

apresentaram. 

2. Hugo Penteado da AAI mencionou que a AAI conta com 65 famílias e 233 associados e que 

Paulo Campos Porto presidiu a reunião de fundação da AAI em 1951. Hugo também apresentou a Jacyra 

Spanner, membro de uma das famílias mais antigas do nosso bairro, cujo avô aqui chegou e comprou lotes em 

1915 e o pai da Jacyra veio a ser um dos chefes do PNI. 

3. Adriana começou lendo o Artigo 16 da Lei 035/2016 – plano diretor, que foi suprimido pela 

Câmara em sua aprovação, que se refere à área abrangida pelo Parque Nacional do Itatiaia dentro do 

Município, que pediu para que todos se manifestassem. 

4. Hugo explicou que o Núcleo Colonial de Itatiaia (NCI) nasceu em 1908 com 96 lotes com média 

de 26 hectares, com uma área aproximada de 2.500 hectares. A área original do Núcleo Colonial de Itatiaia se 

dividiu em três partes: 14 lotes que não saíram do domínio da União e foram incorporados por Paulo Campos 

Porto em 1914 na Reserva Florestal de Itatiaya criada por ele. O restante da área se consolidou em duas áreas 

urbanas: a do Bairro Vila Benfica e do Núcleo Colonial de Itatiaia. Dado que acima do Véu da Noiva tudo foi 

incorporado à Reserva Florestal em 1914, as únicas áreas do ex - Núcleo Colonial de Itatiaia relacionadas ao 

Município são o Bairro Vila Benfica e Bairro Núcleo Colonial de Itatiaia. 

5. Gustavo diz que no artigo 16º está claro que se refere apenas às áreas abrangidas pelo Parque 

Nacional do Itatiaia e que não inclui a área do Benfica e do CRI, que estão localizados fora do Parque. O  

mesmo informou que a área abrangida pelo Parque Nacional do Itatiaia é, por lei de Gestão Federal, pelo 

ICMBio. Informou que não tem objeções à proposta de redação do artigo 16 apresentada pela Adriana, que 

fala em possibilidades de parcerias com a Prefeitura e regramento pelo Plano de Manejo. 

6. Adriana pediu para ouvir novamente a AAI, Hugo falou sobre uma interpretação equivocada  

do Gustavo e do Demetrius pela qual o Núcleo Colonial de Itatiaia inteiro já fazia parte dos limites do parque 

em 1937. Outro equívoco é acreditar que as ações na Justiça já deram ganho sobre a questão dos limites de 

1937. Isso não procede, porque a Ação Civil Pública foi extinta sem julgamento de mérito e não houve 
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produção de provas. Na Ação Declaratória o juiz declarou que a fase das provas requerida pela parte autora 

(AAI) não seria tratada uma vez que a ação só trataria de temas eminentemente de direito. Hugo informou  

que todas as ações entre proprietários e o ICMBIO/PNI tratam apenas de relações jurídicas entre os 

proprietários e o parque. Não se trata portanto de relações jurídicas entre o ICMBio/PNI e a prefeitura. A 

alegação que nossa área já estaria inserida dentro dos limites do PNI do 1937 equivale a dizer que invadimos a 

área do parque. Hugo mencionou o mapa encaminhado pelo Demétrius ao GTP onde o limite do PNI em 1937 

foi descrito por ele na altura da ponte do Conora, onde começa o Bairro Vila Benfica, que também sob essa 

alegação, teria invadido os limites do PNI de 1937. Comentou que todos os imóveis têm titulação e matrícula 

na Prefeitura. A suposição do limite na altura do Conora demandaria do ICMBio/PNI ações diferentes, em 

relação às matrículas na prefeitura e registro de imóveis e loteamentos, além da anulação de escrituras e 

reintegração de posse da área. O NCI foi emancipado em 1916, dois anos depois da criação da Reserva 

Florestal de 1914, cuja área é a mesma do PNI de 1937. Mesmo depois da emancipação, a área emancipada 

continuou com atividades agrícolas até pelo menos meados dos anos 1950. Trata-se de área urbana. Hugo 

mencionou o caso do lote 13 do Último Adeus, e após se fazer busca cartorial sobre o mesmo foi reconhecido 

a dominialidade privada desse lote na ação de usucapião feita por um ex-funcionário da companhia elétrica, O 

parque, apesar de alegar que nossa área já estava inserida nos limites do PNI de 1937, tem efetuado compras 

nessa área de imóveis, e de fato efetuou 15 compras no nosso bairro em 10 anos, mas não produziram 

alteração fundiária material: de 204 edificações, falta adquirir 161; dos 42.000 metros quadrados de área 

construída, falta adquirir 27.000 m2; das 99 propriedades, falta adquirir 79, dos 193 inscritos no IPTU, só 

saíram 11 inscritos, sobrando 182 inscritos ainda. Não há nenhuma ilegalidade da parte dos proprietários e da 

Prefeitura. 

7. Demétrius menciona sobre os mapas levados, sempre foi usados pela PNI os mesmos e que 

inclusive recentemente foi completado um estudo sobre esses limites e que Gustavo poderia explicar; 

8. Gustavo disse que nunca tratou os proprietários como invasores e o ICMBio sempre 

reconheceu os títulos de propriedade como legais, tanto que o PNI vem comprando administrativamente 

diversos imóveis nessa área. Considera irrelevante discutir a questão dos limites de 1937 no Plano Diretor, 

porque a legislação atualmente em vigor, o Decreto de 1982, não deixa nenhuma dúvida ou margem de 

interpretação quanto aos limites do PNI. Disse também que o bairro Benfica não tem nada haver com os 

limites do PNI e Gustavo explicou que o último adeus está localizado no Lote 30 e não no Lote 13 como havia 

informado o Sr. Hugo. O Parque não tem nenhum litígio com a Prefeitura, que área dentro do PNI é de Gestão 

Federal, o PNI não proíbe os serviços da prefeitura dentro do parque e sempre tiveram uma parceria muito 
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boa com a prefeitura com relação a isso. Informou que existem propriedades no ex-Núcleo Colonial que 

pagam ITR e outras que pagam IPTU, mas que entende que essa é uma questão entre os contribuintes e a 

Prefeitura; 

9. Hugo menciona que Gustavo apresentou nota técnica em ações judiciais, bem como em 

reuniões de conselho no Mosaico da Mantiqueira, na APA da Mantiqueira, com um mapa onde o limite da 

nossa área estaria no lote 1 perto do Hotel Conora. Em todas as oportunidades, Gustavo tem dito que está 

errado o que a AAI defende, que a sua área do NCI só entrou na ampliação de 1982 e sim já fazia parte do PNI 

de 1937. Essa interpretação em todos os locais onde chegou, inclusive na mídia, colocou todos nós como 

invasores. Nossa área urbana no núcleo sempre esteve separada do PNI até 1982. Essa questão dos limites é 

relevante porque vários dos nossos associados enfrentaram dificuldades até mesmo junto à Prefeitura, como a 

questão de alvarás para reformas. O assunto é relevante também porque os dois bairros que se originaram do 

NCI são áreas urbanas idênticas, tiveram a mesma constituição e origem, nasceram do núcleo agrícola de 

1908. 

10. Gustavo menciona que existem diversos mapas históricos com várias interpretações e que é  

no mínimo controversa essa questão, que há outros mapas históricos daqueles citados pelo Sr. Hugo que 

colocam o limite bem abaixo do Véu da Noiva e em outros pontos. Reforçou que ele como diretor do Parque 

sempre respeitou os moradores e jamais os tratou como invasores. 

11. Hugo explicou que em relação aos mapas existem princípios cartográficos pelos quais os 

mapas têm que respeitar sua origem histórica. Não houve qualquer discrepância entre os mapas originais 

feitos pelo Alberto Pacca em 1908 com os mapas do JBRJ em 1929 e em 1937. Qualquer mapa posterior que 

não respeitou os princípios cartográficos das áreas definidas claramente na sua origem, simplesmente 

cometeu um erro. É necessário se ater aos princípios cartográficos sempre. Citou também que a AAI fez dois 

estudos cartográficos, o primeiro em 2010 e agora em 2018, cuja conclusão em ambos é que a área do NCI 

nunca fez parte do PNI de 1937. 

12. Adriana cita que não devemos deixar o texto conforme a empresa elaborou, ficou vago pois 

menciona apenas os lotes, existem pagantes de IPTU e cabe a prefeitura garantir serviços aos moradores que 

lá residem. Comentou também que quando se fala em Núcleo Colonial de Itatiaia, isso incluiria o Bairro Vila 

Benfica. 

13. Hugo explicou que os dois bairros tem a mesma origem no núcleo, isso para reforçar que o 

Bairro Vila Benfica se constituiu em área urbana com a mesma forma de consolidação territorial que o Bairro 

Núcleo Colonial de Itatiaia. 
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14. Adriana comentou que o Bairro Benfica está fora dos limites do PNI, ao passo que pelo Bairro 

Núcleo estar dentro do limite. Se não for essa questão, senão teria que incluir o Benfica, o Vale do Pavão, o 

Vale da Grama e Vale das Cruzes. 

15. Hugo comentou a observação da Jacyra que no inciso 1 onde está escrito Núcleo Colonial de 

Itatiaia, na verdade tem que ser Bairro Núcleo Colonial de Itatiaia, porque quando se usa essa nomenclatura 

NCI, envolve 96 lotes, 14 que entraram na Reserva Florestal já em 1914 e a área do Bairro Benfica. Juliana 

comentou que o José Renato comenta que a área é ex-NCI. 

16. Gustavo fala sobre as áreas do Vale do Pavão, Vale da Grama e Vale das Cruzes que na área 

englobada pelo o PNI não existem edificações. Ficou decidido que essas áreas e mais uma que é o Retiro em 

Visconde de Mauá não vão fazer parte desse artigo, e será tratada em outra parte do Plano Diretor. 

17. Gustavo disse que legalmente as áreas dentro do Parque são classificadas como Zona Rural e 

que não podem ser caracterizadas como bairros urbanos. O atual Plano Diretor não chama de bairro e não tem 

conhecimento de que a área alguma vez tenha sido oficialmente classificada como bairro. 

18. Hugo declarou que nosso bairro foi incluído como área urbana nas leis do Plano Diretor e de 

abairramento de 2016. 

19. Dr. Ricardo comenta que após a Constituição Federal de 1988 a Prefeitura tem jurisdição sobre 

toda a área do Município, a Lei Orgânica do Município também no capítulo 3 da política do desenvolvimento 

urbano, de acordo com a Constituição Federal nos dá competência para disciplinar o espaço urbano. O 

Município continua atuando naquilo que não é área da União. Só quando a União pagar por todas as 

propriedades é que isso muda, enquanto isso não acontecer, não se pode confundir área ambiental com 

propriedade. 

 

IV) Discussões: 

I. (PDI 2016) Seção IV – Área abrangida pelo Parque Nacional do Itatiaia; 

II. CAPITULO V – Do Empachamento – Seção I – Dos Anúncios e Letreiros; 

III. Seção II – Das Mesas e Cadeiras; 

IV. TITULO IV – Da Aprovação e Fiscalização; 

V. CAPITULO I – Da Aprovação - Seção I – Da Consulta Prévia; 

VI. Seção II – Do Projeto; 

VII. Seção III – Da Aprovação; 

VIII. CAPITULO II – Do Licenciamento; 
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V) Sugestão: 

1. Adriana que podemos incluir o artigo 16 do PDI 2016 para acrescentar informações sobre o ex 

núcleo colonial. Hugo acrescentou que pode dar todas as informações sobre essa área com levantamentos 

feitos pela AAI. 

2. Adriana sugere no Artigo 16 do PDI 2016 inciso v que seja incluído na nova minuta na parte de 

áreas de interesse ambiental. 

3. Adriana, Hugo e Gustavo sugerem acrescentarmos a palavra ex no Núcleo Colonial de Itatiaia; 

Hugo acrescentou que essa denominação está correta, porque o Núcleo historicamente evoluiu 

4. para dois barros vizinhos e essa denominação não exclui a nossa área urbana, tanto quanto 

não exclui a área urbana do Bairro Vila Benfica. 

5. Marcelo Brito afirma possuir experiência profissional na área de sonorização. Ele diz que existe 

uma lei federal, a Lei das Contravenções Penais (que apesar de antiga ainda está em vigor), que em seu artigo 

42 trata da “Perturbação do Sossego”. Ele alega também, que pelo fato de normalmente os agentes 

fiscalizadores não disporem de um decibelímetro, e nos poucos casos em que possuem, o aparelho não está 

corretamente aferido, acha que não deveria haver nenhuma menção a respeito da quantidade de decibéis, 

pois causará maior confusão para a resolução do problema. 

6. Anair sugere que sejam incluídos Maringá e Maromba na questão do ruído. 
 
 
 

VI) Providências: 

 
Item Atividades Responsável 

01 Art. 116 – I, verificar se a certidão citada neste inciso está se referindo 

a RGI. 
Juliana 

02 Art. 117 – Verificar o que significa RN. Juliana 

 

03 
Artigo 124 pedir a empresa para enviar exemplos de cidades que 

resolveu com relação ao ruído e legislação que fale sobre. 

 

Juliana 
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VII) Observações: 

1. Ficou tratado que vamos incluir o artigo 16 do PDI de 2016 a nova minuta e trocando para ex 

Núcleo Colonial e retirar o inciso V sendo incluído na área de interesse ambiental, sendo aprovado por todos 

os presentes. 

2. Foi discutido a mudança do zoneamento na área da Graal, onde na lei vigente está localizado 

na Zona Industrial impossibilitando a abertura de empreendimento visando o atendimento ao público e não só 

ao público industrial, todos votaram a favor a mudança no zoneamento para permitir a abertura de hotel na 

área da GRAAL para atender pessoas em geral não apenas ligadas as indústrias. 

3. Para próxima reunião discutir o artigo 124. 
 
 

Próxima Reunião: 

Dia: 27/07/2020 

Local: ONLINE 

Horário: 9h 


