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REGISTRO DE REUNIÃO – ATA 

Dia: 10/08/2020 

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 Tamiris Oliveira Secretária de Planejamento 

03 Luiz Fernando da Palma Monteiro SMHRF e Bairro Centro 

04 José Renato Carapeços SECPLAN - DAL 

05 Gustavo Wanderley Tomzhinski PNI 

06 Demétrius de Oliveira da Costa PNI 

07 Antônio Marcos Carneiro Teodoro SEDEC 

08 Jacyra Maria Motta Spanner Núcleo Colonial de Itatiaia 

09 Hugo Ferraz Penteado AAI e Núcleo Colonial de Itatiaia 

10 Anair Rodrigues Visconde de Mauá 

11 Juliana Ferreira Abrantes SMP e Centro 

12 Marcus Losso PGM 

13 Marcelo Brito Maringá – Visconde de Mauá 
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14 Soraya Fernandes Martins APA da Serra da Mantiqueira 

15 Thiago Henrique Ferreira Superintendência de Cultura 

 

 

III) Desenvolvimento da Reunião: 

1. José Renato começou apresentando o anexo 05, comentou também que existe asterisco no 

quadro mais a empresa não informa a finalidade desses asteriscos; 

2. José Renato acrescentou que na visão dele não colocaria área máxima do lote, ficaria a cargo 

dos proprietários. No centro e na vila Odete achou pouco ou mantém o que está na lei vigente ou aumentaria; 

3. Adriana Fontes perguntou se o modelo atual está funcionando; 

4. Hugo e Gustavo consideram a opinião do José Renato pertinente para propor revisão desses 

parâmetros, visto que ele é a pessoa mais competente e que atua nessa área; 

5. José Renato comenta a todos que os mapas são de péssima qualidade, ele que trabalha na área 

não consegue entender sempre que analisa ele vai sempre não tendo certeza da localização. E muitas alterações 

na minuta de Zoneamento que foram feitos sem reunião com os técnicos da prefeitura, como exemplo, na 

Fazenda da Serra colocaram como Zona Industrial e além de existir loteamento aprovado, existe hotel e um 

processo para implantação de um condomínio no local, o que dificultaria em função de ser zona industrial. 

6. Juliana Abrantes comentou que o retorno dos mapas foi enviado para abrir utilizando o Google 

Earth, mas que considera também os mesmos de péssima qualidade e que já foi solicitada a Alto Uruguai 

apresentar mapas da mesma qualidade do Plano Diretor anterior; 

7. Hugo perguntou sobre a definição de número de níveis ou andares das construções e se não 

deveria ter uma altura mínima para cada piso?; 

8. José Renato respondeu ao Hugo que está presente na legislação, por exemplo, uma edificação 

de dois pavimentos, pela legislação em vigor, determina altura máxima de 9 metros.  

9. Terminada a avaliação do trabalho do José Renato Carapeços o grupo passou a discutir questões 

de problemas contratuais com a empresa Alto Uruguai.  

10. Adriana informou que a empresa entrou com em contato através da sua advogada com a 

Juliana, mas a Prefeitura quer rever o contrato e os serviços ainda pendentes. A empresa não entregou o 

produto que se propôs a entregar. Existem inconsistências com o que já foi decidido e votado pelo GTP e essas 
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alterações não foram incluídas. Não foram alterados os mapas conforme solicitado e nem melhorado seu 

aspecto técnico. 

11. Juliana menciona que por ser o penúltimo pagamento, a prefeitura está cobrando da empresa 

um trabalho de qualidade, visto que iria faltar apenas uma parcela e não teríamos garantia dos ajustes. 

12. José Renato cita que o grupo é de suma importância para os andamentos do trabalho para a 

revisão do plano diretor, o que estamos querendo é que a empresa possa apresentar um documento de 

qualidade, já fizemos um relatório com a assinatura dos fiscais do contrato em conjunto com Adriana que foi 

escolhida pelo próprio grupo para ficar como presidente, e que não surtiu em nada perante a empresa; 

13. .  José Renato defende não pagar as últimas parcelas até termos certeza da empresa entregar o 

que foi solicitado e com o nível técnico acordado. Não foi discutido com os técnicos da prefeitura a elaboração 

do Zoneamento e existem diversas inconsistências, como o exemplo da Fazenda da Serra; 

14. Hugo perguntou se tem previsão contratual para a parte técnica e para dar auxílio técnico nas 

reuniões; 

15. Adriana comentou que a Mariane da empresa Alto Uruguai saiu do apoio à Itatiaia e seu 

suplente nunca apareceu nas reuniões para se apresentar. Comentou também que estamos fazendo um 

trabalho importante e que corre risco se essas questões não forem resolvidas. E pergunta a todos se enquanto 

isso não resolve, se deveríamos parar nosso trabalho?; 

16. José Renato respondeu que não quer prejudicar a empresa, mas que apenas pedimos um 

trabalho de qualidade e que existe um grupo de trabalho importante e que sem o apoio da empresa pode ser 

questionado; 

17. Tamiris responde a sugestão da Adriana, que a posição da Procuradoria é não pagar a empresa e 

que vão preparar um relatório para decidir o que vai ser feito. Hugo propõe ajuda do grupo para preparar um 

documento que respalde a prefeitura; 

18. José Renato disse que a Procuradoria não pretende rescindir o contrato. A Prefeitura só busca 

um serviço de qualidade; 

19. Adriana propõe decidir se damos ou não continuidade ao trabalho do GTP e aguardamos se a 

Prefeitura vai conseguir que a empresa Alto Uruguai entregue um trabalho técnico com qualidade; 

20. Foi decidido pelo GTP que vamos continuar o trabalho, mas ainda ficamos inseguros; 

21. Hugo pergunta quem vai fazer o documento de alterações na minuta aprovadas e votadas pelo 

GTP; 
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22. Adriana sugeriu à Juliana reunir todas as informações e cada instituição participante pode 

mandar suas visões e o caminho seria melhor por e-mail. A idéia é já ter o documento para a próxima reunião; 

23. Juliana disse que é um trabalho grande, porque é um material muito grande, disse que as 

alterações da Cultura por exemplo foram postas, mas fizeram vários comentários que deixaram confuso; 

24. Adriana propôs uma videoconferência com a Juliana para alinhar esse trabalho; 

25. Juliana aproveitou para pedir ao suplente da Procuradoria falar sobre o assunto; 

26. Dr. Marcus Losso pegou a palavra e explicou que ele está interino no GT no lugar do Dr. Ricardo 

Ribeiro dos Santos e que não estava ciente dos problemas com a empresa.  Ele sugere encaminhar um relatório 

com as atas das reuniões, com todos os ofícios da Prefeitura solicitando serviços à empresa e tudo isso ser 

encaminhado ao Procurador Dr. Marcelo Macedo Dias, para ele tomar uma decisão.  Dr. Marcus diz que faria 

uma justificativa administrativa para Alto Uruguai. que implica numa multa, sem pagar as últimas parcelas, até 

que se entregue a parte técnica solicitada.  O trabalho do GT está avançando paulatinamente, mas caso 

aconteça a rescisão contratual, e seja feito contrato com uma nova empresa, todo esse trabalho poderá ser 

aproveitado.  A prefeitura pode abrir um processo administrativo. 

27. Adriana propôs que cada parque fizesse um documento  

28. Jose Renato diz que o documento dos parques seria de grande importância para a prefeitura 

respaldando e que possamos munir a procuradoria de informações para que possamos cobrar um trabalho com 

melhor qualidade. 

29. Adriana decide retomar a leitura do texto de Política Municipal de Mobilidade Urbana, a partir 

do Eixo 3; 

30. Hugo comentou que os prazos constantes nas tabelas desse trecho da lei podem estar previstos 

no papel sem ter certeza de haver recursos para sua execução, o que pode trazer problemas para a Prefeitura; 

31. José Renato comentou que tem que ser previsto no plano plurianual; 

32. Adriana disse que nem sempre é viável, mas tem uma meta para alcançar, no caso da prefeitura 

ela pode alterar esses prazos. Tem que se fazer um planejamento e fazer alterações conforme a necessidade. 

Perguntou se Hugo concorda e respondeu que sim, que há outras etapas pela frente; 

33. A leitura continuou na página 39, sem sugestões do GTP. Foi discutido a ciclovia de Penedo até 

Itatiaia, que corta o parque, mas que não apoia o ciclismo urbano, mais voltada para lazer do que para 

transporte, como apontou Gustavo; 

34. José Renato apontou que passa pela Fazenda Aleluia; 

35. Adriana comentou que a estrada não existe, se não tiver a estrada como vai ter ciclovia;  
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36. Gustavo disse que estrada e ciclovia não precisam estar vinculadas; 

37. Adriana concorda que as pessoas usam ciclovias para lazer ou transporte e que ciclovia sem 

entrada não entra qualquer bicicleta; 

38. Juliana disse que pode ser feita só a ciclovia a depender da posição da prefeitura e do parque;  

39. Adriana comentou que passa também por propriedades privadas e um dos conflitos foi com 

Sérgio Porto; 

40. Gustavo comentou que na parte de ciclovias faltou apontar para uso geral e de transporte 

comuns na cidade de Itatiaia; 

41.  Adriana sentiu falta de ciclovia na Avenida Alda Bernardes; 

42. Soraya comentou que é muito importante na parte de ciclistas ter algum projeto de educação 

desse tipo de transporte. 

43. Hugo apoiou a proposta da Soraya porque é importante e disse não saber se essa educação de 

ciclistas entra no âmbito da lei do plano diretor, mas é importante para evitar acidentes; 

44. A leitura continuou a partir da página 41 e Adriana apontou que não viu proposta de ciclovia na 

Av. Expedicionários. Seria interessante ligar as vias para as pessoas irem ao trabalho de bicicleta; 

45. Juliana comentou que há um projeto que já tem previsto ciclovia na Expedicionários, e outras 

vias.  Mas para viabilizar, as avenidas principais não poderiam mais ter carros estacionados; 

46. Adriana comentou que isso é bom porque estimula estacionamentos e outras formas de 

transporte; 

47. José Renato comentou que na lei de parcelamento de solo pode ser incluído a previsão de 

ciclovias nos loteamentos, mas a empresa Alto Uruguai ainda não entregou essa lei; 

48. Demétrius menciona que teve muito copia e cola na parte das vias compartilhadas e que não 

houve nem preocupação de ir fazer um levantamento do local, iriam verificar que não existe espaço adequado 

no local em que foi proposto. 

49.  Houve uma discussão sobre os desenhos dos trechos de ciclovias e o mapa tem que ser 

corrigido, nas páginas 38, 39 e 40 do texto; 

50. Gustavo chamou atenção que essa proposta da empresa de ciclovias proposta que corta o 

parque da pedra selada é referente a uma antiga proposta; 

51. José Renato diz que essa proposta está no Plano Diretor vigente; 

52. Adriana lembra que hoje não existe estrada; 
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53. Gustavo diz que a ciclovia não precisa estar ligada a uma estrada, se caso estiver interesse entra 

a Prefeitura e o Parque; 

54.  Adriana chamou atenção que também tem que haver interesse dos proprietários do local; 

55. Gustavo menciona a utilização de bicicleta tanto para a locomoção para o trabalho quanto para 

esportes; 

56. Adriana e José Renato pedem para que seja acrescentada na Avenida do Jardim Itatiaia na altura 

do Merisa; 

57. Adriana Fontes seguiu na leitura até página 49, tenta verificar onde pode incluir a questão da 

Educação para ciclistas; 

58. Adriana perguntou sobre ciclovia na estrada do Parque Nacional; 

59. Gustavo disse que insistiu com o DNIT que negou a possibilidade por questões técnicas.  Disse 

que vai ser discutido tudo isso na Câmara Técnica; 

60. José Renato diz que não pode ter ciclovia na BR-495, por ser estrada federal. Continua a leitura 

na página 51; 

61. A reunião terminou com a Adriana pedindo para mandarem todas as instituições às informações 

sobre o que foi aprovado e votado pelo GTP nas alterações das leis; 

62. Hugo comentou que cada instituição deverá mandar então as alterações que foram propostas e 

votadas pelo GTP nas minutas da lei e incorporar no material da empresa Alto Uruguai; 

63. Encerrada a reunião; 

 

 

IV) Discussões: 

I. Lei de Uso e Ocupação do Solo - Anexo 5: Índices Urbanísticos de Itatiaia; 

II. Lei de Uso e Ocupação do Solo - Anexo 5: Índices Urbanísticos de Penedo; 

III. Discussões sobre o trabalho da empresa;  

IV. EIXO 3 – Qualificação da Infraestrutura de Circulação de Pedestres e Acessibilidade 

Universal; 

V. EIXO 4 – Qualificação da Infraestrutura de Circulação de Ciclistas; 

VI. EIXO 5 – Hierarquia Viária; 

VII. EIXO 6 – Organização da Circulação Viária – Sistema Viário, sua Infraestrutura e 

Projeções; 
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V) Sugestão: 

1.  Adriana sugeriu fazer um documento que compare as mudanças entre a minuta da lei anterior e 

as propostas pelo GT para que a empresa inclua no trabalho final. E também pergunta à secretaria Tamiris 

Oliveira o que a prefeitura vai decidir. 

2. José Renato sugere que nos novos loteamentos novos já serem aprovados com as ciclovias, 

poderíamos incluir na Lei de Parcelamento do Solo, que não foi entregue pela empresa até o momento. 

3. Soraya sugeriu que um programa de ciclovias deveria estar associado a uma educação de 

ciclistas e citou a necessidade de estar dentro do plano de mobilidade; 

 

VI) Providências: 

Item Atividades Responsável 

01 Colocar o que foi proposto e o que foi alterado pela empresa. 
Adriana, Gustavo, Juliana, 

Hugo e Thiago. 

02 
Uso e Ocupação do Solo com o que está vigente e o que está sendo 

proposto pela empresa. 
José Renato 

03 
Relatórios do PNI e do PEPs com as considerações referentes as 

solicitações já feitas a empresa. 
Adriana e Gustavo 

 

 

VII) Observações: 

1. José Renato se propõe para a próxima reunião colocar em um documento o que existe hoje na 

legislação de Uso e Ocupação do Solo e o que está sendo proposto e diz não concordar com a proposta 

da empresa. 

2. Eixo 6 teria verificar na Lei de Parcelamento o perfil viário;  

3. Próxima reunião apresentação dos relatórios e a continuação no item 6 Prioridades das Ações. 

 

Próxima Reunião: 

Dia: 17/08/2020 

Local: ONLINE 

Horário: 9h 


