
 

1 
Praça Mariana Rocha Leão, nº 20 Centro – Itatiaia/RJ – CEP: 27.580-000 

Tel. (24) 3352-2316 E-mail: secplan@itatiaia.rj.gov.br 
 

REGISTRO DE REUNIÃO – ATA 

 

Dia: 27/07/2020 

Local: ONLINE / Presencial no Sine. 

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 José Renato Carapeços SECPLAN - DAL 

05 Gustavo Wanderley Tomzhinski PNI 

06 Antônio Marcos Carneiro Teodoro SEDEC 

07 Jacyra Maria Motta Spanner Núcleo Colonial de Itatiaia 

08 Hugo Ferraz Penteado AAI e Núcleo Colonial de Itatiaia 

09 Anair Rodrigues Visconde de Mauá 

10 Juliana Ferreira Abrantes SMP e Centro 

11 Ricardo Ribeiro dos Santos PGM 
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III) Desenvolvimento da Reunião: 

1. Adriana começou falando que o Sr. Gustavo está autorizado a fazer a gravação. 

2. Hugo menciona que está utilizando a conta da AAI e que o Gustavo e a Adriana estão autorizados a 

fazer a gravação da reunião. 

3. Juliana começou falando de algumas questões pendentes: 

I. Artigo 116 – a referida certidão se trata da RGI ou documento de compra e venda; 

II. Artigo 117 – a sigla RN significa Referência de Nível; 

III. Artigo 124 - já foi pedido à empresa, através de email, exemplos de Municípios que tenham 

o mesmo perfil que Penedo e legislações que fala do mesmo assunto; 

4. José Renato menciona que o artigo 124 o grande problema de Penedo é que ninguém respeita, abrir 

a brecha é complicado, inclusive existem ações na justiça tratando de estabelecimentos com 

músicas ao vivo, como por exemplo, o Bar Pé de Canela foi aberto para uma determinada finalidade 

para funcionar em um determinado horário não se cumpre e não se fiscaliza, os shows vão até 22h e 

com artistas da região, você passa as 23h tem uma grande quantidade de gente inclusive na rua e o 

volume do som. Ele concorda que Penedo sem música é complicado. Pequena Suécia e Guela Seca 

são dos estabelecimentos que estão tendo muitas reclamações. Existe uma legislação Estadual e era 

bom darem uma olhada para ver essa situação de som. Ele concorda em partes que Penedo sem 

música deu o exemplo de que ele não tem conhecimento de reclamação o da Pequena Suécia que 

faz show praticamente toda semana e a Guela Seca que nunca teve conhecimento, o problema é 

que as pessoas extrapolam e muito nessa questão de som. Ela acha que teria que ter meio termo, 

uma coisa muito bem pensada porque senão teremos problema lá na frente.  

5. Adriana que leu diversas vezes este artigo 124, pois não conseguia entender, pois na lei diz que não 

pode, mas na real temos estes estabelecimentos lá. Lembrou também que a Srª. Anair, na reunião 

passada, comentou que poderia ser incluído a neste artigo a localidade de Maromba e Maringá. 

Então perguntou aos presentes se iríamos permitir ou não permitir essa atividade. 

6. José Renato voltou a repetir que o problema de som em Penedo é que as pessoas extrapolam na 

forma de usar, comentou que já chegou a se discutir na câmara com os vereadores, pois a clave do 

sol ela tem, por determinação judicial tratamento acústico, ela chegou perguntar como ficaria a 

questão da clave do sol, até por uma questão de uma denuncia que foi parar na justiça e a resposta 

dos vereadores foi a seguinte “nem a clave do sol poderia ficar”. Ele diz que poderia flexibilizar, 

estabelecendo até um determinado horário para o funcionamento de música ao vivo no final de 

semana, dentro de um principio de razoabilidade, com nível de som baixo e que o próprio 
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proprietário do estabelecimento passe a cobrar essa questão os que quiserem passar desse horário 

que coloquem todo um sistema acústico no estabelecimento. 

7. Oswaldo concorda plenamente que para tratar de música ao vivo em Penedo é complicado e que 

acha que poderíamos sim estabelecer horários.  

8. José Renato sugeriu a modificação do Artigo 129 – parágrafo segundo tiraria a responsabilidade 

pelo cumprimento do loteador, pois o zoneamento pode ser modificado e o loteador terá que se 

adequar, então teria rever melhor este parágrafo. 

9. Dr. Ricardo sugere que acrescentar no § 2º do artigo 129 - “desde que de que em conformidade 

com o estudo de impacto ambiental relativo à água e esgoto e fluxo de pessoas”. 

10. José Renato sugere alterar o artigo 130, retirar a palavra veranista e acrescenta a palavra não antes 

do “do Município”. 

11. José e Adriana questionam que no artigo 132 não deveriam ser trocado a palavra funcionário para 

“pelo menos dois fiscais municipal”, REVER O ARTIGO. 

12. José Renato pede para que seja retirado do artigo 136 a parte que diz “o emprego de materiais 

inadequados”, pois não é função do fiscal e sim do engenheiro responsável. 

13. José Renato pede para ser retirado a parte ”consequência de falhas ou erros técnicos”, do artigo 

139, pois não é de responsabilidade do fiscal   e sim do engenheiro responsável. 

14. Oswaldo pergunta ao José Renato se no artigo 142° no caso dos embargos e das infrações, se 

caberia incluir um parágrafo específico em relação aos bens tombados ou patrimônios públicos; 

15. José Renato menciona que entraria no artigo 131°, onde voltamos e foi acrescentado ao artigo em 

questão no artigo – benfeitorias “e edificações pertencentes ao patrimônio histórico ou bens 

tombados”. 

16. José Renato disse que tem que fazer um acréscimo no artigo 149°, os casos não previstos serão 

revistos, teria que ter um acréscimo ao final do artigo co o dizer: “com posterior de elaboração de 

projeto de lei a ser submetido à câmara dos vereadores”. 

17. Oswaldo diz que no artigo 149° teria que ser acrescentado que deveria ser consultado além do 

Conselho da Cidade, também os conselhos da Cultura e o Conselho de Meio Ambiente. 

18. Dr. Ricardo pede para que seja corrigido o artigo 124, na emissão de fumo e sim a emissão de 

fumaça. 

19. Adriana lembra que com relação fá ficou acordado que iremos colocar o mesmo texto de 2016, fala 

também que não foi feito as alterações solicitadas pelo grupo para a empresa. 

20. Gustavo menciona que o limite do parque na altura de Visconde de Mauá no Retiro está errado 

onde mencionou ter pedido diversas vezes e não foi atendido até o momento. 
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21. Adriana menciona que os mapas são os antigos e que não foram alterados pela empresa conforme 

solicitado pelo grupo.  

22. Gustavo menciona também que a necessidade de se alterar a forma de ilustrar a área de interesse 

do ex núcleo colonial de Itatiaia, que também foi solicitado e não foi atendido até o momento. 

23. Hugo pergunta ao José Renato, que no plano diretor de 2016 a área do ex núcleo colonial 

reconhecimento dessa área como urbana e se ele concorda de manter assim? 

24. José Renato a questão do parque teve tanta alteração pela câmara, que os artigos 16 e 17 foram 

suprimidas pela câmara, então temos que verificar a questão jurídica. 

25. Gustavo esclarece no decorrer da elaboração do plano diretor de 2013 e aprovado em 2016, houve 

uma proposta de consenso entre o PNI e a Prefeitura, de que seria estabelecida uma área de 

especial interesse exatamente nos termos que foi proposto no artigo 16, depois de muitas analises e 

discussões. Quando foi enviado para a câmara, esse artigo foi suprimido, ficando omitido no plano 

diretor esta questão. Mas foi estabelecido a área de interesse do ex núcleo colonial, não 

caracterizado como área urbana, nem como bairro, justamento por reconhecer que isso era ilegal, 

mas foi estabelecido a área de interesse como uma forma de conciliar o interesse dos proprietários 

dos 180 lotes, onde mais da metade são área de mata e o restante são áreas com edificações e 

residências. Gustavo disponibilizou no chat da reunião a transcrição dos artigos do atual Plano 

Diretor que incluem o Parque Nacional do Itatiaia na Macrozona Rural e da Lei do SNUC que 

estabelece que as áreas dentro dos Parques Nacionais são consideradas Zona Rural: 

Lei Complementar 35/2016 (Plano Diretor de Itatiaia) 

Art.11. As Macrozonas Rurais são as áreas com predominância das atividades 

agropecuárias, as áreas rurais envolvidas pela Zona de Amortecimento do Parque 

Nacional do Itatiaia e a área do Parque propriamente dita, assim como das respectivas 

áreas do Parque Estadual da Pedra selada. (Grifo nosso) 

Lei 9.985/2000 (Sistema Nacional de Unidades de Conservação) 

Art. 49. A área de uma unidade de conservação do Grupo de Proteção Integral é 

considerada zona rural, para os efeitos legais. 

26. Hugo comentou que a Área de Especial Interesse do Núcleo Colonial de Itatiaia (AEI-NCI) foi sim 

definida como área urbana e tal fato é inconteste nos dispositivos da lei homologada na Câmara em 

5/4/2016 e não possui qualquer dúvida em relação a isso.  Também comentou que ao se considerar 

que é ilegal definir a nossa área como urbana, composta de 182 inscritos no IPTU e matriculados na 
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Prefeitura, seria bom identificar quem estaria praticando essa ilegalidade.  Nós fomos incluídos na 

lei de abairramento, lei prevista para descrição de bairros, além de outros artigos da lei de 2016 

deixarem bem claro que a AEI-NCI foi definida como área urbana e delimitada pelos lotes 

particulares nos Anexos e Mapas incluídos naquela lei. As áreas de especial interesse foram todas 

consideradas como áreas urbanas na lei anterior e isso inclui o AEI-NCI, em diferentes artigos da lei. 

O artigo 11 só alcança áreas rurais da zona de amortecimento do PNI e isso deixa de fora tanto o 

AEI-NCI quanto a Bairro Vila Benfica, que são áreas urbanas.  As delimitações das áreas e mapas 

incluídos nas leis deixam bem claro a separação entre o AEI-NCI, zona rural e PNI. Em relação a 

pareceres e questões legais, pareceres não tem força legal, se não judicializados. 

27. José Renato irá separar o anexo 5 por bairro para que possamos avaliar melhor. 

28. Hugo comentou que a Lei 35/2016 só tem dois anexos, e o zoneamento foi definido no ANEXO 01 

 

 

IV) Discussões: 

I. CAPITULO II – Do Licenciamento; 

II. CAPITULO III – Das Infrações e Embargo – Seção I – Das Infrações; 

III. Seção II – Dos Embargos; 

IV. TITULO V – Das Disposições Finais e Transitórias; 

 

 

V) Sugestão: 

1. Gustavo sugeriu que mais de uma pessoa possa gravar a reunião;  

2. José Renato artigo 125 nós não somos órgãos licenciador, então teríamos que colocar para órgão 

competente com base na legislação; 

3. Oswaldo diz que seria importante colocarmos  

4. José Renato no Artigo 133 - inciso 1° diz que o mesmo expõe muito a pessoa então ele sugere que seja 

retirado, sendo aprovado por todos. 

5. Adriana sugeriu que no artigo 135° inciso 5° rever melhor o inciso em questão.  

6. José Renato sugeriu que a verificação seja imediata e o órgão competente tem 48h para dizer as 

providências que tiver tomado. 

7. Adriana falou da revisão que teríamos que fazer com relação à minuta do plano diretor já analisado 

anteriormente, então ela sugeriu que fizéssemos um grupo de trabalho para que seja analisado. 

8. José Renato sugeriu, que sejam abertos os mapas e o anexo 5 que fala dos parâmetros.  
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9. José Renato sugeriu que pudéssemos analisar por bairro. 

 

VI) Providências: 

Item Atividades Responsável 

01 José Renato ira separar o anexo 5 por bairros. José 

02 Verificar se há marcação do que foi alterado na minuta do PDI. Juliana 

 

 

VII) Observações: 

1. Iremos retomar no anexo 5, separados por bairros para avaliar melhor. 

2. Na próxima reunião será definida como iremos avaliar a minuta do plano diretor já alterado pela 

empresa Alto Uruguai. 

3. Próximo documento que será avaliado será o Plano de Mobilidade. 

 

 

Próxima Reunião: 

Dia: 03/08/2020 

Local: ONLINE 

Horário: 9h 

 

 


