
 

 

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

Itatiaia 

 

Itatiaia, 19 de junho de 2019 

 

Já no início o plenário decidiu, sob recomendação da presidente, começarmos por Itatiaia e 

deixarmos Penedo para o final. Ambos são maiores que a Unidade Administrativa de Maringá-

Maromba. Antes de começar, o visitante de Vila Pinheiro, Luis Sérgio Seixas, comentou que não 

houve oficina desse bairro e que o mesmo precisaria ser incluído. Inicia-se a leitura do diagnóstico 

com aproximadamente sete membros, entre titulares e suplentes, de acordo com a lista de presença, 

confirmando quórum suficiente para seu prosseguimento. 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 10.3. referente à Unidade de Planejamento de Itatiaia.  

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 a síntese 

do diagnóstico, referentes às páginas 479 a 485 da Unidade de Planejamento de Itatiaia.  A análise 

terminou no horário final da reunião e compreendeu apenas a parte 479 e 480 até a parte de 

Mobilidade e Acessibilidade, ficando para a próxima reunião terminar a parte de Itatiaia para 

entrarmos em Penedo. 

 

 

Assinam essa ata: 

 

Adriana Fontes 

Presidente 

 

Oswaldo Castro Junior 

Vice-Presidente 

 

Hugo Ferraz Penteado 

Secretário 

  



 

 

 

UNIDADE DE PLANEJAMENTO DE ITATIAIA 
 
 

 

UNIDADE DE PLANEJAMENTO DE ITATIAIA 

USO DO ESPAÇO URBANO E HABITAÇÃO 

C D P FATORES PROGNÓSTICO 

   Nos bairros Campo Alegre (parte), Vila Pinheiro (parte), Vila 
Magnólia (parte), Vila Maia (parte), Vila Flórida, 
Marechal Jardim, , Vila Esperança, Vila Niterói, Linha 
Velha Norte,  Nova Conquista e, Country Club e 
Centro carecem regularizações fundiárias. 

Item XIV do Art. 63 / Item I do Art. 64. O PD prevê um 
programa específico de regularização urbanística e 

fundiária. O Mapa 05 Anexo 05 dita as áreas prioritárias 
para tal. 

    

A população relata que houve adensamento populacional 
no bairro Campo Alegre, a legislação deve facilitar a 

ocupação regular do território, nãoe impor parâmetros 
desarticulados da com a 

realidade local que ampliem a ocupação habitacional 
irregular. 

Verificar parâmetros de uso e ocupação do solo, 
verificando se são muito restritivos para a realidade local. 
Lembrar daA área mínima prevista – de 180 m2 - em lei 

federal de parcelamento (Lei 6766/79) pioraria o 
adensamento e alguma legislação específica precisa ser 
elaborada.  Foi feito um levantamento em mapa para 
Nova Conquista pelos três niveis de poder (municipal, 

estadual e federal) presente no Registro de Imóveis que 
determina os tipos de ocupação (parcelamento, 

preservação, institucional) e deveria ser usado como base. 

  Existe a mistura de usos no bairro Campo Alegre e Nova 
Conquista, que pode e deve ser potencializada pela lei de 

uso e ocupação do solo. As vezes os comércios são 
irregulares e de pequeno porte, associados à 

moradia de seus proprietários. 

Verificar parâmetros de uso e ocupação do solo, 
verificando qual é a ordenação de ocupação do espaço 
pela prefeitura. Levando em conta impactos na 
vizinhança, contaminação, barulho e outras questões em 
áreas residenciais. se são muito restritivos para a 
realidade local. 

   Moradores do bairro Campo Alegre, Nova Conquista, 
Country Club e Centro relatam carência de fiscalização e, 
por consequência, habitações irregulares e crescimento 

desordenado no território. 

O PD fala de fiscalização em muitos momentos, específico 
sobre o centro, o Item XIV do Art. 63, mas deveria incluir 
todos os bairros, problema observado na cidade inteira. 

  
Nos bairros Campo Alegre e Centro são relatadas 

carências em fiscalização de posturas de 
comércios e serviços. 

Necessidade de fortalecimento do setor de fiscalização 
provendo fiscais específicos de posturas. 

   

No questionário online, moradores dos bairros Campo 
Alegre e Marechal Jardim relataram a existência de muitos 
vazios urbanos em áreas consolidadas. No Marechal Jardim 
foi questionada a ausência de higiene dos mesmos que gera 

prejuízo para residências do entorno. 

O Item XVI do Art. 13 do PD estabelece aplicação de 
instrumento jurídico urbanístico para evitar terrenos 

ociosos, mas foca no acesso principal da Dutra ao núcleo 
Itatiaia/Centro, mas deveria incluir todas as áreas urbanas 
consolidades que possuem acesso a toda infraestrutura e 
serviços do município e nesse caso não se aplica ao bairro 

Marechal Jardim. (observação: olhar no mapa do PD). 
Marechal Jardim e Marrocos estão no PD como zona de 

re-urbanização. 
  

Nos bairros Jardim Manchete e Nova Conquista, entre 
outros, foi relatado que não existe serviço 
dos correios. 

Prioridade do PD deve ser a regularização do território, 
visando nomenclatura oficial das ruas. Na verdade só 
Penedo tem correio.  Entrega de cartas só em alguns 
bairros e não em toda a cidade. Seria interessante a 
prefeitura agilizar o processo de regularização dos 

nomes das ruas. (Observação: verificar a área da Jardim 
Manchete - a propriedade) 

   
No bairro Nova Conquista foi relatado pelos moradores locais 

que inexiste feira livre. 

Pode ser incluso como diretriz no Art. 13 PD. Pode ser 
verificada área e demarcada com área de interesse 

especial cultural. (Observação: não deve ter uma lei e 
cabe uma ação do governo) 



 

 

  
No Country Club foi apontada pelos moradores, área 

disponível para a construção de uma sede e 
potencial cultural. 

Pode ser incluso como diretriz no Art. 13 do PD. Are pode 
ser demarcada com área de interesse especial cultural 
(Observação: não deve ter uma lei e cabe uma ação do 
governo desapropriar uma área para criação da sede) 

  No Country Club, potencial de manutenção do marco do 
Country Club (Asa do índio) – (DOAÇÃO À 
PREFEITURA) 

Não foi possível entender. Cabe uma ação do preservação 
cultural do governo (urgente: está em estado deteriorado) 

  No Country Club, a legislação atual dificulta regularização 
de construções, indo em desencontro à realidade local 

quanto as áreas mínimas permitidas. 

PD e Lei de Uso e Ocupação do Solo atualmente 
permitem X1000 m2 (Checar), necessidade de rever a 

área mínima de lote para redução. 

   

 
No centro de Itatiaia foi apontado pelos moradores 

como potencial a existência de 
atividade noturna. 

 

O PD não prevê  deveria prever estudo de impacto e 
vizinhança, que pode ser utilizado em casos de atividades 

noturnas e de lazer, visando o desenvolvimento 
municipal, evitar esvaziamento do centro a noite, como 

em cidades maiores, porém sem comprometer a 
vizinhança quando esta é residencial. 

   No centro de Itatiaia também foi identificado conflito de 
atividades com uso de som em áreas 
residenciais. 

   No centro foi solicitado pelos moradores mais atividades de 
uso para 

lazer. 

 

   No centro há construções e casarões antigos e em ruínas 
sem uso e com perigo 

Fazer cumprir a função social, conforme Título II do PD, 
para levantar recursos municipais para desapropriar 
imóveis históricos e mantê-los como função social e 

cultural da cidade. Elaborar os processos de tombamento 
dos edifícios históricos, não apenas no âmbito municipal, 
valendo para toda a cidade. Precisa prever uma legislação 

municipal para isso. 

   

No Centro foi mencionado pelos moradores a necessidade de 
aumento de gabarito (nº de pavimentos) para melhor 

proveito da infraestrutura existente. 

Prever o instrumento da outorga onerosa conforme 
estatuto da Cidade em regiões com disponibilidade de 
infraestrutura. O gabarito atual de acordo com o PD 
são de seis pavimentos com dois de outorga para o 

Centro.  Mas essa área é ampla e seria necessário ver 
caixa de rua (largura), tratamento de esgoto, tráfego 
de pedestres e carros e indicar quais locais da cidade 
esse gabarito ou qual gabarito poderia ser aplicado. 

Nossa recomendação é que um estudo seja feito antes 
de definir um gabarito.  Só três ruas parecem 

comportar esse gabarito: Av. Prefeito Assumpção, Av. 
dos Expedicionários e Avenida Dois no Merisa. 

 

 


