
  

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

de Itatiaia 

 

Itatiaia, 27 de junho de 2019 

 

A reunião começou com algum atraso e com problemas para arrumar computador.  Conforme 

orientação da última reunião, essa seria para terminar as partes de Penedo e de Itatiaia que 

ficaram faltando. As alterações do texto do diagnóstico, conforme discussão pelo plenário do 

GTP estão sublinhadas e marcadas em cor diferente diretamente no texto anexo abaixo. 

Começou, portanto, 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.  Esse texto compreende a síntese 

do diagnóstico, referentes às páginas 479 a 485 da Unidade de Planejamento de Itatiaia e hoje 

terminamos a parte final de Itatiaia nas páginas 481 a 485. Logo em seguida retomamos a leitura 

da parte 10.3. referente à Unidade de Planejamento de Penedo e terminamos essa parte com as 

páginas 475 a 478. 

 

Assinam essa ata: 

 

Adriana Fontes 

Presidente 

 

Oswaldo Castro Junior 

Vice-Presidente 

 

Hugo Ferraz Penteado 

Secretário 

 

  



  

CONTINUIDADE DA PARTE DE ITATIAIA:  
MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE 

    
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. 

Capítulo IV do PD aborda as diretrizes para 
mobilidade urbana. 

Especificamente o Art. 58 aborda a necessidade 
de priorização de modos não motorizados de 

transporte. 

  Já no bairro Marechal Jardim há potencial de incentivo a outros 
modais de transporte, uma vez que a maioria dos moradores faz uso 

de transporte coletivo ou bicicleta mais do que o automóvel. 

Incluir as propostas de Penedo para esses dois tópicos. 

   

No bairro Campo Alegre, há loteamentos com ruas largas, que 
permitem desenhos viários bem distribuídos. 

O PD atual desconsidera a equidade no uso do espaço 
viário - REVER. Bem como fazer constar o desenho 

viário equilibrado no plano de mobilidade 
urbana 

  Nos bairros Campo Alegre e Centro foi mencionado pelos 
moradores a existência de calçadas irregulares. 

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

UM GUIA SIMPLES DE CALÇADAS   No bairro Campo Alegre, moradores questionaram ausência de 
legislação vinculando o alvará do lote com a acessibilidade da 
calçada. 

   
Nos bairros Campo Alegre, Vila Flórida e Nova Conquista moradores 
relataram sinalização viária ineficiente. 

Constar no Plano de Mobilidade Urbana, manuais do 
CTB e prioridades de readequações de sinalizações a 

curto, médio e longo prazo. 

  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.  

Observação: Campo Alegre é da década de 60, nos 
novos lotealmentos você pode fazer exigências, nos 
antigos é bem complicado. Nas situações existentes 
seria uma regularização e padronização da calçada 

e verificar via fiscalização e notificar as 
irregularidades. 

  No bairro Vila Flórida foi relatado pelos moradores a necessidade 
de um túnel 

Verificar viabilidade no Plano de Mobilidade Urbana 

 No bairro Vila Flórida foi relatada necessidade de estudo de 
melhoria para o acesso (que é uma entrada só, logo após a ponte) 

Verificar viabilidade no Plano de Mobilidade Urbana 

 Nos bairros Vila Flórida, Jardim Manchete, Nova Conquista e 
Country Club moradores relataram ausência de manutenção das 
vias públicas 

Verificar viabilidade no Plano de Mobilidade Urbana 

 Em Jardim Manchete/Marechal Jardim, moradores questionaram a 
necessidade de implantação de uma rotatória de acesso do 

atacadão ao bairro. (Foi feito um estudo pela Nova Dutra para 
resolver essa situação. Carretas entram errado e pegam o acesso 

de Penedo) 

Verificar viabilidade no Plano de Mobilidade Urbana 

  O bairro Marechal Jardim/Jardim Manchete tem potencial devido à 
localização à margem da rodovia Dutra. (No caso seria para 
abertura de novos comércios. Estão fechando os acessos diretos 
dos imóveis à Dutra e tem sido feito um estudode fechamento 
para respeitar a regra de acessos com aceleração e desaceleração 
para pegar a Dutra). 

Consta no Item XXIII do Art. 13 do PD 

   
Em Jardim Manchete/Marechal Jardim e Nova Conquista 

moradores questionaram a ausência de infraestrutura de 
mobilidade urbana. 

Fazer constar como diretriz no plano de mobilidade 
urbana, infraestrutura para todos os modais de 

transporte. 

Nos bairros Jardim Manchete/Marechal Jardim e Nova 
Conquista, moradores questionaram ausência de regularização e 
fiscalização que acarretam em construções que avançam sobre 

espaço que deveria ser público viário. Necessidade de 
fiscalização. 

 
 

Fortalecer a fiscalização. 



  

 
 

No bairro Jardim Manchete foi relatada a ausência de pontos de 
ônibus. 

Fazer constar como diretriz no Plano de Mobilidade 
Urbana, a priorização do transporte coletivo em 

todos os bairros de Itatiaia. 

  No bairro Jardim Manchete, foi falado de verificar parceria entre 
Estado e os Municípios de Itatiaia e Resende para construção do anel 

viário ligando a rodovia Pres. Dutra ao acesso Oeste. 

 

Verificar viabilidade no Plano de Mobilidade 
Urbana 

  No bairro Nova Conquista há necessidade de melhorias em pontos 
de ônibus. E quanto aos serviços de transporte coletivo, é 

questionada a acessibilidade da tarifa, ausência de horário fixo 
durante o dia e ausência de transporte coletivo no período noturno. 

Fazer constar como diretriz no Plano de Mobilidade 
Urbana, a priorização do transporte coletivo em 

todos os bairros de Itatiaia. 

   
 

O Country Club não é atendido com transporte coletivo. 

Fazer constar como diretriz no Plano de Mobilidade 
Urbana, a priorização do transporte coletivo em 

todos os bairros de Itatiaia. 

  
Todos os bairros onde houve oficina comunitária local, foi 

relatada ausência de acessibilidade a pedestres conforme 
NBR 9050. 

Item V do Art. 6; Art. 4; Capítulo IV. Fazer valer, em 
atendimento à Lei Federal 12.587. 

  Nos bairros Country Club e Nova Conquista foram relatadas a 
ausência de asfalto. 

Verificar viabilidade no Plano de Mobilidade 
Urbana 

  No centro foi mencionada necessidade de melhoria de acessos 
pela rodovia. 

Verificar viabilidade no Plano de Mobilidade 
Urbana 

   

No Centro foi mencionada a possibilidade de criação de legislação 
para calçadas e fiscalização mais intensa. 

FAZER CONSTAR NO CÓDIGO DE OBRAS E NO PLANO 
DE MOBILDIADE URBANA. PREVER A CRIAÇÃO DE 
UM GUIA SIMPLES DE CALÇADAS E VINCULAR A 

EMISSÃO DE ALVARÁS PARA OBRAS COM PROJETO E 
EXECUÇÃO DE CALÇADAS. 

   
No centro foram verificados conflitos com carga e descarga nas 

atividades comerciais. 

Prever, no plano de mobilidade Urbana, regras para 
posterior regulamentação da circulação de veículos de 

carga no município. Assunto tratado no Penedo. 
Requer fiscalização.  Questão do dormitório das 

carretas no município, utilizado as vias públicas para 
essa finalidade em vários bairros.  Seria interessante 
fazerum estudo de carga em caminhões grandes para 

um transbordo antes de entrar em determinadas 
áreas do município.  Na Av. Prefeito Assumpção não 
deveria nem entrar ônibus, deveria acessar apenas a 
Av. dos Expedicionários. Já foi tentado antes mas os 
comércios não gostaram, seria ideal um estudo para 
ver a viabilidade. Quanto melhor e mais agradável 

ficar o local, o resultado é muitas vezes melhor do que 
atender uma demanda específica. 

   

No centro foi identificada necessidade de mais veículos e maior 
frequência do transporte público coletivo e melhoria da 
infraestrutura utilizada por este, uma vez que as vias são 

estreitas. 

Fazer constar como diretriz no Plano de Mobilidade 
Urbana, a priorização do transporte coletivo 

preferencialmente circular em todos os bairros de 
Itatiaia. 

  No Centro foi identificada necessidade de manutenção e 
reestruturação das pontes 

Verificar viabilidade no Plano de Mobilidade 
Urbana 

   
 

No bairro Vila Espera foi relatada existência de ruas estreitas 

Fazer constar como diretriz no plano de mobilidade 
urbana, redesenho viário garantindo espaço para 

pedestre como prioridade. Antigo leito da via 
ferroviária, para seguir essa regra teria que retirar as 
casas. Problema de falta de fiscalização. Na verdade 

é uma situação que requer reurbanização e 
construção de novas moradias para retirar essa 

população do local. Isso vale para várias áreas do 
muniípio.  



  

No centro foram solicitadas sinalizações semafóricas para 
minimização de conflitos em alguns pontos, sobretudo 
próximo ao hospital. 

Verificar viabilidade no Plano de Mobilidade 
Urbana. URGENTE, em função do 
grande movimento de veículos e 
precisa ser acordado com o DNIT 

  No centro foi mencionado pelos moradores a possibilidade 
de fechamento de vias para veículos, visando atividades de 

lazer de pedestres em horários específicos no final de 
semanal. 

Fazer constar no Plano de Mobilidade e pactuar em 
audiência pública local e horários para fechamento. 

SERVIÇOS PÚBLICOS 

   
No bairro Campo Alegre e no bairro Marechal Jardim, é relatada 

necessidade de ampliação dos estabelecimentos de ensino 
infantil (creche) 

Verificar prioridades em relação a serviços públicos 
para fazer constar no Art. 13, pautado por 

limitações financeiras e humanas da Prefeitura 
Municipal. 

  

 
No bairro Campo Alegre é relatada infraestrutura PRECÁRIA das 

escolas (Isso deveria ser estendido para as escolas do Município) 

Verificar prioridades em relação a serviços públicos 
para fazer constar no Art. 13, pautado por 

limitações financeiras e humanas da Prefeitura 
Municipal. 

   

 

No bairro Vila Flórida, moradores relataram como ponto positivo, a 
existência de auxílio transporte para alunos. 

Verificar prioridades em relação a serviços públicos 
para fazer constar no Art. 13, pautado por 

limitações financeiras e humanas da Prefeitura 
Municipal. 

   

 

Moradores do Jardim Manchete/ Marechal Jardim relataram 
necessidade de criação de oficinas de artesanato 

Verificar prioridades em relação a serviços públicos 
para fazer constar no Art. 13, pautado por limitações 

financeiras e humanas da Prefeitura Municipal. 

   

 

No bairro Nova Conquista foi relatado que existe construção recente 
de creche para crianças de até 3 anos. 

Verificar prioridades em relação a serviços públicos 
para fazer constar no Art. 13, pautado por 

limitações financeiras e humanas da Prefeitura 
Municipal. 

   
No bairro Nova Conquista foi relatado que falta educação de todos os 
níveis, sendo necessário deslocamento de alunos para educação fora 

do bairro. (Já foram definidos espaços para isso na regularização 
desse bairro, que estão sendo ocupados por falta de fiscalização) 

Verificar prioridades em relação a serviços públicos 
para fazer constar no Art. 13, pautado por limitações 

financeiras e humanas da Prefeitura Municipal. 

   
No bairro Campo Alegre, é relatado aumento da demanda do T.F.D.C. 
(tratamento fora do domicílio). Em Marechal Jardim é relatado que o 

TFDC não deixa os pacientes em domicílio. (Requer uma ação do 
governo, você não consegue entrar em todos os bairros) 

Verificar prioridades em relação a serviços públicos 
para fazer constar no Art. 13, pautado por 

limitações financeiras e humanas da Prefeitura 
Municipal. Deve constar que esse serviço precisa 

ser melhorado. 

   

 

No bairro Campo Alegre, é relatada falta de medicamentos 

Verificar prioridades em relação a serviços públicos 
para fazer constar no Art. 13, pautado por 

limitações financeiras e humanas da Prefeitura 
Municipal. Deve constar que esse serviço precisa 

ser melhorado. 

 

 
 
 

  

 

Nos bairros Vila Flórida, Jardim Manchete e Nova Conquista, 
relataram ausência de ambulância 24 horas. (É uma 
ação de governo). 

Verificar prioridades em relação a serviços públicos 
para fazer constar no Art. 13, pautado por 

limitações financeiras e humanas da Prefeitura 
Municipal. Deve constar que esse serviço precisa 

ser melhorado. 



  

 
 

 

 

No bairro Nova Conquista foi relatada a inexistência de visitas de agente 
de saúde e agentes de zoonoses. 

Verificar prioridades em relação a serviços públicos 
para fazer constar no Art. 13, pautado por limitações 
financeiras e humanas da Prefeitura Municipal. Deve 

constar que esse serviço precisa ser melhorado. 

   

No Country Club foi relatada a necessidade de melhoria física e 
material no hospital. Ausência de posto de saúde e ausência de 

atendimento no PSF. 

Item XXV do Art. 13 prevê a implantação de postos de 
saúdo nos bairros Vila Pinheiro e Jardim Paineiras, 

verificar prioridades. Deve constar que esse serviço 
precisa ser melhorado. 

    
 

Falta serviço saúde nos bairros Vila Paraíso e 
Niterói 

Item XXV do Art. 13 prevê a implantação de postos de 
saúdo nos bairros Vila Pinheiro e Jardim Paineiras, 

verificar prioridades. Deve constar que esse serviço 
precisa ser melhorado. 

 No bairro Campo Alegre, é relatada possibilidade de 
melhoria da infraestrutura de esporte 

Consta no Item XXI do Art. 13 do PD. 

 No bairro Campo Alegre, questionou-se a necessidade de 
aumentar a oferta de projetos de cultura e 
esporte 

Consta no Item XXI do Art. 13 do PD. 

  
Nos bairros Vila Flórida, Jardim Manchete e Country Club, 
moradores relataram necessidade de melhoria criação na 

estrutura de equipamentos de lazer. 

Verificar prioridades em relação a serviços públicos 
para fazer constar no Art. 13, pautado por limitações 
financeiras e humanas da Prefeitura Municipal. Deve 

constar que esse serviço precisa ser melhorado. 

   

 

No bairro Vila Flórida falou-se da necessidade de melhoria dos 
equipamentos comunitários. 

Verificar prioridades em relação a serviços públicos 
para fazer constar no Art. 13, pautado por limitações 
financeiras e humanas da Prefeitura Municipal. Deve 

constar que esse serviço precisa ser melhorado. 

   

 

Moradores do Jardim Manchete/ Marechal Jardim relataram 
necessidade de criação de centro comunitário local. 

Verificar prioridades em relação a serviços públicos 
para fazer constar no Art. 13, pautado por limitações 

financeiras e humanas da Prefeitura Municipal. 

   

Moradores do Jardim Manchete/ Marechal Jardim e Nova 
Conquista relataram necessidade de criação de posto de saúde e 

implantação de área de lazer e academias ao ar livre. 

Item XXV do Art. 13 prevê a implantação de postos de 
saúdo nos bairros Vila Pinheiro e Jardim Paineiras, 

verificar prioridades. 

   
Nos bairros Jardim Manchete e Country Club foi relatado que há 

ausência de programas e projetos de incentivo ao esporte na 
comunidade. 

Consta no Item XXVI do Art. 13 do PD, implantação 
de escola voltada para ensino esportivo, na unidade 

de planejamento de Itatiaia. 

   

 

No bairro Marechal Jardim foi relatada a falta de policiamento. (Na 
verdade isso é uma questão no município como um todo) 

Verificar prioridades em relação a serviços públicos 
para fazer constar no Art. 13, pautado por 

limitações financeiras e humanas da Prefeitura 
Municipal. 

   No bairro Nova Conquista existe campo de futebol que 
pode ser melhorado a infraestrutura ampliando para 

espaço de lazer, com 
iluminação pública  

 

Consta no Item XXII do Art. 13 do PD. 

    

 

No bairro Nova Conquista, ausência de praças, parquinhos e 
campo na parte alta da comunidade. 

Verificar prioridades em relação a serviços públicos 
para fazer constar no Art. 13, pautado por limitações 

financeiras e humanas da Prefeitura Municipal. 



  

   

Nos bairros Nova Conquista e Country Club foi relatada a ausência de 
sede da associação de moradores, bem como no Nova Conquista foi 

mencionada ampla burocratização para criação de associações de 
moradores. 

Item XXVII do Art. 13 prevê construção de sede de 
associação de bairro e quadra poliesportiva no 

bairro Vila Martins, porém não são comentados 
outros bairros, verificar prioridade. 

   

 

No Country Club foi identificada existência de um Lago com 
grande potencial para uma área de lazer. 

Verificar prioridades em relação a serviços públicos 
para fazer constar no Art. 13, pautado por limitações 

financeiras e humanas da Prefeitura Municipal. 

   No Country Club foi identificada existência de um hotel com 
potencial para a construção de uma escola, creche ou outra atividade 

voltada para a 
socied
ade. 

Demarcar esta como área de interesse especial e 
direito de preempção. No PD. 

   

 

No Country Club foi relatada ausência de atendimento de 
assistência social. (Assim como 
em todos os bairros afastados). 

Verificar prioridades em relação a serviços públicos 
para fazer constar no Art. 13, pautado por 

limitações financeiras e humanas da Prefeitura 
Municipal. Deve constar que esse serviço precisa 

ser melhorado. 

  
O centro da cidade abriga atividades e equipamentos comunitários, 

como campo de futebol, Festa Fast Food, Festa do Padroeiro e 
Campeonato de Futebol. 

Verificar prioridades em relação a serviços públicos 
para fazer constar no Art. 13, pautado por 

limitações financeiras e humanas da Prefeitura 
Municipal.  

   

 

Área fazenda Belos Prados tem potencial turístico por conta da 
história e cultura, pode ser potencializada. 

Verificar prioridades em relação a serviços públicos 
para fazer constar no Art. 13, pautado por 

limitações financeiras e humanas da Prefeitura 
Municipal. O mais interessante seria identificar 

todos os pontos históricos do centro que 
poderiam serpotencializados. 

   

 

No centro foi solicitada a reativação do teatro municipal 

Verificar prioridades em relação a serviços públicos 
para fazer constar no Art. 13, pautado por 

limitações financeiras e humanas da Prefeitura 
Municipal. 

   

 

No centro foi solicitado regularizar a situação legal da seção dos 
prédios do exército ocupados pela prefeitura para o município, onde 
hoje está por exemplo localizada a sede da prefeitura 

Verificar prioridades em relação a serviços públicos 
para fazer constar no Art. 13, pautado por 

limitações financeiras e humanas da Prefeitura 
Municipal. 

  No bairro Jardim Manchete há necessidade de aumento na 
tensão no abastecimento de energia elétrica e manutenção na 
iluminação pública. 

Previsto pelo Art. 75 Do PD, entre outros trechos da 
lei. 

  No bairro Jardim Manchete foi relatada a inexistência do serviço 
de iluminação pública na Rua 07.  (Aqui tem 
que reforçar a regularização da área) 

Previsto pelo Art. 75 Do PD, entre outros trechos da 
lei. 

  
No bairro Nova Conquista foi relatada ausência de iluminação 

pública e de energia elétrica. (Aqui tem que reforçar a 
regularização fundiária) 

Previsto pelo Art. 75 Do PD, entre outros trechos da 
lei. 

MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO 

    

No bairro Campo Alegre, os moradores comentaram como fator 
positivo a existência de coleta seletiva de lixo. 
(Não identificamos onde existe essa coleta 
seletiva de lixo) 

Consta no Capítulo III do PD. Necessidade urgente de 
revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico. 



  

   
No bairro Campo Alegre, os moradores comentaram como fator 

positivo a comunicação entre associações. (Não 
identificamos essa condição). 

Incentivar a integração e fortalecimento das 
associações, principalmente através dos instrumentos 
de gestão democrática previstos no Capítulo IV do PD. 

  No bairro Campo Alegre, os moradores comentaram como fator 
positivo reaproveitar o lixo orgânico (Não 
identificamos essa condição). 

Incluir em revisão do Plano Municipal de Saneamento, 
incentivos à prática. 

   
Nos bairros Campo Alegre, Jardim Manchete, Marechal Jardim, Vila 

Flórida e Country Club os moradores relataram falta de 
saneamento básico e água tratada 

Consta no Capítulo III do PD. Necessidade urgente de 
revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico. 

 Nos bairros Campo Alegre e Centro, os moradores relataram 
como deficiência a gratuidade do serviço prestado de água e 

esgoto, devido à qualidade do mesmo. 

Consta no Capítulo III do PD. Necessidade urgente de 
revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico. 

 
No bairro Campo Alegre, os moradores relataram falta de 

Educação Ambiental e falta de limpeza das vias públicas pelos 
próprios moradores 

Consta no Capítulo III do PD. Necessidade urgente de 
revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico. 

Fazer valer nesse plano essas questões. Deve 
constrar a melhora do serviço de limpeza pública.  
Tem que haver um trabalho de conscientização e 

educação ambiental da população, porque os 
moradores sujam e a prefeitura limpa. Prever no 

código de postura o direito de multar quem suja ou 
joga lixo nas ruas. 

   
Nos bairros Vila Flórida, Country Club e Centro, moradores 

questionaram carência de infraestrutura de drenagem 
pluvial. 

Consta no Capítulo III do PD. Necessidade urgente de 
revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico.  
Nas ocupações não tem sido previstas a drenagem. 
Precisa fazer uma melhoria e uma manutenção das 

redes de águas pluviais.  
 

Nos Bairros Vila Flórida e Nova Conquista moradores mencionaram 
a existência de coleta independente de resíduos de lixo, via 

catadores autônomos. 

Consta no Art. 48 do PD, cooperativas e usinas de 
reciclagem. Necessidade urgente de revisão do Plano 

Municipal de Saneamento Básico. 

  No Bairro Jardim Manchete há falta de drenagem em nascente de 
água. (verificar se há dentro da lei ocupação irregular na 

proximidade dessa nascente) 

Consta no Item XVII do Art. 13 do PD 

  No bairro Jardim Manchete há o potencial por estar localizado perto 
ao Rio Paraíba do Sul. Não identificamos 
como potencial e está dentro da margem 
de proteção do Rio Paraíba (APP) 

Verificar a irregularidade dessa ocupação. 

    
No Bairro Jardim Manchete há falta de água encanada 

Consta no Capítulo III do PD. Necessidade urgente de 
revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico. 

  
No bairro Nova Conquista foi relatado que existe uma lagoa, mas é 
área particular, tem grande potencial turístico. Está malcuidada 
atualmente. (Ver item acima) 

Incluir em Serviços Públicos, possibilidade de 
demarcação da área como área de interesse 

específico. 

  
No bairro Nova Conquista foi relatada ineficiência de coleta de 

resíduos, com falta de regularidade. 

Consta no Capítulo III do PD. Necessidade urgente de 
revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico. 

  No Bairro Nova Conquista há esgoto in natura em vias públicas, 
que em época de chuvas, se mistura com água pluvial. Não há 
drenagem. 

Consta no Item XXI do Art. 13 do PD 

   

 

 
No bairro Nova Conquista foi relatado que falta arborização urbana. 

(Na verdade falta na cidade inteira) 

Incluir a diretriz de elaboração de um guia 
municipal de arborização urbana com indicativo de 

espécies regionais adequadas para função de 
sombreamento de calçadas sem conflitos com 
pedestres e calçamento. Fazer um estudo de 

arborização para a cidade inteira com ênfase em 
árvores nativas da Mata Atlântica para atrair as 
espécies do local. Esse estudo tem que conciliar 



  

com as demandas de mobilidade (que também 
será feito um  estudo) e possibilidades de 

melhoria do calçamento. 

  
No bairro Country Club foi mencionada a inexistência de podas 

de árvores, coleta de lixo verde e coleta irregular de resíduos 
convencionais. 

Consta no Capítulo III do PD. Necessidade urgente de 
revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico. 

  No bairro Country Club foi relatada a necessidade de preservação 
das 

nascentes. 

Consta no Item XVII do Art. 13 do PD Fazer um 
levantamento das nascentes e propor uma ação 
do Meio Ambiente municipal para sua proteção.  

    

No Centro os moradores questionaram os horários e itinerários de 
coleta seletiva, que durante o dia e em horário de almoço geram 

conflito com trânsito e comércios locais, principalmente 
estabelecimentos de alimentação em horário de almoço. 

Verificar no Plano Municipal de Saneamento e 
consequentemente no contrato de concessão do 

serviço, horários específicos para itinerário da 
coleta. Aqui e nos tópicos correlatos a essa 

questão, tem que constar no contrato do serviço e 
verificar as leis que já existem sobre isso. 

   

Necessidade de fiscalização e conscientização ambiental quanto 
a descarte de lixo verde entre outras questões ligadas ao meio 
ambiente. 

Consta no Capítulo III do PD. Necessidade urgente de 
revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico. 

 

No texto final, notas. 

Acrescentar  Vila Pinheiro nas questões discutidas. 

Seria importante oficializar um acesso entre Vila Pinheiro e Country Club. 

Outro acesso que seria interessante: o da linha do trem que sai lá paralelo a Dutra. 

Criar observações determinados tipos de obra na área de Mont Serrat e Fazenda Terra Nova.  

Que são uma zona de amortecimento de dois parques: o Parque Nacional de Itatiaia e do Parque 

Estadual de Pedra Selada. 

  



  

 
 

CONTINUIDADE DE PENEDO SERVIÇOS PÚBLICOS 

    

EDUCAÇÃO: Aproveitar a existência de escolas municipais e 
particulares (como a escola Dom Ottonino Zanon) para abrir 
turmas de Ensino Médio 

Verificar prioridades em relação a serviços públicos para 
fazer constar no Art. 14, pautado por limitações 

financeiras e humanas da 
Prefeitura Municipal. 

   
EDUCAÇÃO: Agregar cursos profissionalizantes ao Ensino 

Médio (função do estado) 

Consta XX e XXII do Art. 14 
do PD. A prefeitura deveria  fazer uma parceria com o 

estado para trazer o ensino médio na escola Dom 
Ottonino Zanon. 

  
Ineficácia do atendimento e autonomia do centro 

administrativo de Penedo. Observação: Esse espaço seria 
exclusivo para administração da APA de Penedo. 

Consta no Item XIX do Art. 14 
do PD. De fato transformar em um subprefeitura.   

    

Ineficiência de funcionamento das estruturas físicas utilizadas 
para Ensino Médio (Foi discutido acima) 

Verificar prioridades em relação a serviços públicos para 
fazer constar no Art. 14, pautado por limitações 

financeiras e humanas da 
Prefeitura Municipal. 

 
Necessidade de treinamento de profissionais para a área de 

turismo (Já foi discutido também). 

Consta XX e XXII do Art. 14 
do PD. 

   

 

Inexistência de parceria com o Sistema "S" 

Verificar prioridades em relação a serviços públicos para 
fazer constar no Art. 14, pautado por limitações 

financeiras e humanas da 
Prefeitura Municipal. Essa é uma ação de ação de 

governo. 

  
Inexistência de espaços físicos para 

cursos profissionalizantes 

Consta no Item XX do Art. 14 
do PD. 

 Agregar o COMTUR à Educação Não foi possível entender.Fazer uma parceria entre 
educação, cultura e turismo. 

   Levar os setores de protocolo, ouvidoria e atendimento 
específico a população 
de Penedo (já discutido 
acima). 

Consta no item XIX do Art. 14 do PD. 

    

Falta de Ensino Médio (já discutido acima). 

Verificar prioridades em relação a serviços públicos para 
fazer constar no Art. 14, pautado por limitações 

financeiras e humanas da Prefeitura Municipal. 

  
Necessidade de pactuação entre o governo estadual e federal 

Fazer constar no PD diretriz para integração. 

   SAÚDE: Existência de diversas especialidades _ 

    

SAÚDE: Falta de estrutura física para atender as especialidades 

Verificar prioridades em relação a serviços públicos para 
fazer constar no Art. 14, pautado por limitações 

financeiras e humanas da 
Prefeitura Municipal. 

   

Inexistência de pronto atendimento - UTI móvel (ver 
diretriz nos aspectos gerais do muncípio, já discutido) 

Verificar prioridades em relação a serviços públicos para 
fazer constar no Art. 14, pautado por limitações 

financeiras e humanas da 
Prefeitura Municipal. 

  
Necessidade de implantação de uma "mini" 

UPA (ver diretriz nos aspectos gerais do 
muncípio, já discutido) 

Verificar prioridades em relação a serviços públicos para 
fazer constar no Art. 14, pautado por limitações 

financeiras e humanas da 
Prefeitura Municipal. 



  

  Necessidade de serviço de emergência 24 horas, com raios X 
para pequenas cirurgias, na Unidade de Penedo (ver diretriz 
nos aspectos gerais do muncípio, já discutido) 

Verificar prioridades em relação a serviços públicos para 
fazer constar no Art. 14, pautado por limitações 

financeiras e humanas da 
Prefeitura Municipal. 

   

Falta de estrutura e de acesso à comunicação 
no Conselho de Saúde 

Fazer constar no PD, necessidade de 
fortalecimento e valorização do Conselho para informar 
a população.. Promover uma campanha de divulgação 
das agendas dos conselhos municipais. Disponibilizar o 

conteúdo, via site de transparência. 

  
CULTURA: Existência de conselho deliberativo 

Fazer constar no PD, necessidade de fortalecimento e 
valorização do Conselho de Cultura. 

    

Existência de teatro que pode ser explorado  
Constar como área especial na lei de uso e ocupação 
do solo. Foi construído na casa do Papai Noel, na loja 
de tapetes – mas é particular e tem também o Clube 

Finlândia – particular também. Cabe uma ação do 
governo, com parcerias com a secretaria de Cultura e 

Prefeitura. 

   
Cultura finlandesa é um atrativo a nível 

nacional 

Consta valorização no Item III do Art. 14 do PD. Incluir 
uma possível restauração do antigo Clube 
Finalndês. Seria interessante incluir nas escolas 
algum conhecimento da cultura finlandesa, como 
por exemplo, pelo menos a dança. 

 
   

Inexistência de legislação para 
tombamento de bens culturais (Já 

discutimos acima) 

 

 

Necessidade urgente de regularização do tombamento 
e implantação de política de preservação aos bens 

histórico-culturais de Itatiaia.    Falta de apoio do poder público (Já 
discutimos acima) 

   Inexistência de "livro de tombo"  (Já 
discutimos acima) 

    

Existência do turismo predatório que acaba com o espaço 
ambiental 

Prever ação fiscal e penalidades à degradação 
ambiental no plano de 

saneamento básico. 

  
ASSISTÊNCIA SOCIAL: Existência de projetos sociais com 
psicólogos, orientadores, com temáticas sociais como: 

orientação sexual, racismo, temáticas transversais de políticas 
públicas 

Verificar prioridades em relação a serviços públicos 
para fazer constar no Art. 14, pautado por limitações 

financeiras e humanas da Prefeitura Municipal. 
(Melhorar os serviços públicos) 

   

 

Existência de trabalhos sociais que ocupam tempo de crianças 
e idosos 

Verificar prioridades em 
relação a serviços públicos para fazer constar no Art. 14, 

pautado por limitações financeiras e humanas da 
Prefeitura Municipal. (Melhorar os serviços públicos) 

   

Falta de espaço físico próprio para o CRAS 

Verificar prioridades em relação a serviços públicos para 
fazer constar no Art. 14, pautado por limitações 
financeiras e humanas da Prefeitura Municipal. 

   

Crescimento desordenado, desemprego e precarização dos 
vínculos de trabalho 

Consta no Item XX e XXII do Art. 14 ações de implantação 
de escola profissionalizante voltada ao turismo, o que 
pode ampliar oportunidades aos jovens recém-
formados. (Já discutimos isso) 

   

Desapropriação de imóvel para destinação ao CRAS 

Verificar prioridades em relação a serviços públicos 
para fazer constar no Art. 14, pautado por limitações 

financeiras e humanas da Prefeitura Municipal. 



  

  
LAZER: Existência de secretaria de esporte e lazer atuante. 

Abrange todas as idades 

Ampliar potencial, prever no Art. 14 do PD. 
(Observação: porém só cobre futebol e falta 
cobrir outros esportes e dança também. 
Interessante incluir gastronomia) 

   

Existência de atividade inclusivas e incentivo ao esporte 
Ampliar potencial, consta também no Item XXIII do Art. 

14 do PD. 

   

 

Potencialidade para a corrida e o ciclismo profissional 

Verificar prioridades em relação a serviços públicos para 
fazer constar no Art. 14, pautado por limitações 

financeiras e humanas da 
Prefeitura Municipal. 

    

Deficiência na existência e/ou manutenção dos espaços físicos 
de lazer 

Verificar prioridades em relação a serviços públicos para 
fazer constar no Art. 14, pautado por limitações 

financeiras e humanas da 
Prefeitura Municipal. 

    

 

Inexistência de centros de recreação 

Verificar prioridades em relação a serviços públicos para 
fazer constar no Art. 14, pautado por limitações 

financeiras e humanas da 
Prefeitura Municipal. 

 
Falta de fiscalização no transporte de lazer (trenzinho) 

Consta no Item IV do Art. 14 
do PD atual. (Observação: o trenzinho faz muito alarde, 
barulho, alto falante e prejudica a harmonia do bairro, 

além de outras questões. Vale incliur a questão dos 
quadriciclos . Precisa criar uma regulamentação dessas 

atividades e  fiscalizar). 

  

Inexistência de nomes e números em todas as ruas 

Prever regularização fundiária e posterior 
regularização do cadastro viário municipal. (Já 

discutimos) 

   

 

Ineficiência no controle de ambulantes 

Incluir no Art. 14 ou como programa específico do 
plano diretor, devido à recorrência desse fator em 

outras unidades de 
planejamento. (Já discutimos) 

   

 

Inexistência de academias ao ar livre 

Verificar prioridades em relação a serviços públicos para 
fazer constar no Art. 14, pautado por limitações 

financeiras e humanas da 
Prefeitura Municipal. (Já discutimos acima) 

  
Verificar conflitos entre lei do silêncio e o turismo em Penedo 

Consta no Item IV do Art. 14 
do PD atual. Extremamente necessário, o maior 

problema é abuso das pessoas. Tem que ser controlado 
tanto na área residencial quando nas áreas turísticas e 

definir decibéis permitidos e fiscalizar. 

    

 

Necessidade de implantação (e manutenção) de praças 
públicas 

Verificar prioridades em relação a serviços públicos para 
fazer constar no Art. 14, pautado por limitações 

financeiras e humanas da Prefeitura Municipal. (Já 
discutimos) 

   

Conclusão de obras de quadras inacabadas 

Verificar prioridades em relação a serviços públicos para 
fazer constar no Art. 14, pautado por limitações 
financeiras e humanas da Prefeitura Municipal. 

   

 

Adequar e implementar quadras cobertas 

Verificar prioridades em relação a serviços públicos para 
fazer constar no Art. 14, pautado por limitações 

financeiras e humanas da Prefeitura Municipal. 

   

Inexistência de Centro de Convivência do Idoso em Penedo 

Verificar prioridades em relação a serviços públicos para 
fazer constar no Art. 14, pautado por limitações 

financeiras e humanas da Prefeitura Municipal. 



  

MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO 

    
SANEAMENTO: Existência de Recursos Hídricos 

Fazer constar como diretriz para o Plano Municipal de 
Saneamento Básico. (Já discutimos acima) 

    

Inexistência de política pública que preserve a água existente 
Fazer constar como diretriz para o Plano Municipal de 

Saneamento Básico. (Já discutimos acima) 

    

Inexistência de tratamento de água e esgoto 
Fazer constar como diretriz para o Plano Municipal de 
Saneamento Básico. (Já discutimos acima) 

    
Necessidade de criação de centro de tratamento de água e 

esgoto 

Fazer constar como diretriz para o Plano Municipal de 
Saneamento Básico. (Já discutimos acima) 

    

Precariedade em saneamento e drenagem pluvial 
Fazer constar como diretriz para o Plano Municipal de 

Saneamento Básico. (Já discutimos acima) 

   
MEIO AMBIENTE: Há existência de normativa que funciona 
atrelada ao ICMBIO e a Pedra Selada 

Observar na lei de Uso e Ocupação do Solo e Plano 
Diretor. 

   
Há disponibilidade de estrutura e equipe técnica para podas. 

Não reconhecemos essa disponibilidade. 

Desenvolver potencial para adequada poda e descarte 
de lixo ver. Prever no Código de Posturas. 

    
Existência do Parque Nacional do Itatiaia e Parque Estadual da 

Pedra Selada 

Observar delimitação e parâmetros de uso e ocupação 
deste na lei de Uso e Ocupação do Solo e Plano Diretor. 

   

Existência da APA - Penedo 
Observar delimitação e parâmetros de uso e ocupação 
deste na lei de Uso e Ocupação do Solo e Plano Diretor. 

Regulamentar e implementar. 

    

Poluição ambiental, principalmente de rios 
Fazer constar como diretriz para o Plano Municipal de 

Saneamento Básico. Já discutimos acima) 

   

Dificuldade burocrática para solicitação de podas 

Desenvolver potencial para adequada poda e descarte 
de lixo ver. Prever no Código 

de Posturas. (Já discutimos acima) 

   
Ineficiência das coletas de lixo 

Fazer constar como diretriz para o Plano Municipal de 
Saneamento Básico. (Já discutimos acima) 

   

Irregularidades no despejo de lixo verde 
Fazer constar como diretriz para o Plano Municipal de 

Saneamento Básico. Prefeitura tem uma máquina 
excelente para redução de lixo. 

   

 
Inexistência de um setor de compostagem 

Fazer constar como diretriz para o Plano Municipal de 
Saneamento Básico. Incentivar as pessoas a fazerem 

compostagem. 

   

 
Insuficiência de lixeiras pela cidade 

Fazer constar como diretriz para o Plano Municipal de 
Saneamento Básico. A pessoa tem que ser responsável 

em carregar seu próprio lixo e já discutimos acima o uso 
de multas para quem jogar lixo nas ruas. 

Obrigatoriedade de recipientes próprios para colocar o 
lixo nos comércios e nas residências para transeuntes. 

  CACHOEIRAS: Ineficiência na fiscalização ambiental É previsto no item XVII do Art. 14 do PD atual. 

   
CACHOEIRAS: Implementar política de penalidade para 

poluição ambiental 

Prever ação fiscal e penalidades à degradação 
ambiental, para descarte irregular de resíduos sólidos 

ou de esgotamento sanitário. (Já discutimos acima) 

  
No questionário online, muitos moradores relataram 
presenciar alagamentos no bairro em época de muitas 
chuvas. 

Fazer constar como diretriz para o Plano Municipal de 
Saneamento Básico. (Já discutimos acima) 

   
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. (Já discutimos acima) 

 


