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REGISTRO DE REUNIÃO – ATA 

Dia: 17/08/2020 

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 AAI 

02 Alexandre de Jesus Fontes Parque da Pedra Selada 

03 Luiz Fernando da Palma Monteiro SMHRF e Bairro Centro 

04 José Renato Carapeços SECPLAN - DAL 

05 Gustavo Wanderley Tomzhinski Parque Nacional do Itatiaia 

06 Demétrius de Oliveira da Costa Parque Nacional do Itatiaia 

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 
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13 Marcelo Brito Maringá – Visconde de Mauá 

14 Cristiane Ferreira Moradora de Maromba e Maringá 

15 Oswaldo Castro Junior Clube Finlândia e Bairro Penedo 

 

 

III) Desenvolvimento da Reunião: 

1. Adriana começou a reunião falando da sua saída do Parque Estadual da Pedra Selada e 

apresentou o Sr. Alexandre como novo representante do Parque e a entrada dela na Associação dos Amigos de 

Itatiaia. Colocou o interesse da mesma em permanecer na presidência, disse que saiu do parque pois havia 

aceitado uma oferta de um partido e será pré candidata a vereadora e como moradora queria permanecer no 

grupo, ficou um pouco preocupada pela questão de ser uma pré candidata e fazer parte desse grupo, mas em 

conversa com o Sr. Oswaldo e sugeriu que fizesse uma explanação desta informação e que pudesse estar 

fazendo uma votação se todos concordaria com a sua permanência na presidência e se tivesse algum problema   

se alguém achar que não é legal poderia colocar o Sr. Oswaldo (vice presidente) ou eleger um novo presidente; 

2. Sr. Oswaldo pediu a palavra, lembrou que esse é um grupo de trabalho que não é uma coisa 

muito informal, não é como um conselho deliberativo e consultivo, ele foi criado para auxiliar a prefeitura com 

informações do Município na Revisão do Plano Diretor. Essa revisão é feita pela Secretaria de Planejamento, 

onde contratou uma empresa especialista que é a Alto Uruguai. Não vou entrar no mérito se o trabalho da 

empresa tá bom ou ruim. A Juliana tem nos dado e o José Renato um poder maior, poder no sentido de estar 

nos ouvindo bastante, o que é bom para o grupo, estar podendo participar, mas somos um grupo de apoio. 

Lembrou que desde o inicio, por sugestão da Empresa Alto Uruguai da Srª. Mariane foi criado um regimento 

interno, que na verdade não precisava nem ter criado e nem ter colocado a questão de presidente, vice 

presidente, ou seja, não é uma coisa formal, não havia essa necessidade, mas foi bom termos um regimento 

interno pois acabou andando mais organizadas. Então eu vejo que a Adriana está conduzindo muito bem os 

trabalhos, parabéns Adriana, seria uma perda para o grupo, para o Município, de não continuarmos com a 

Adriana conduzindo esse trabalho. Acha que não teria nenhum impedimento legal. Falou também que o fato 

dela ser pré-candidata e o papel do presidente não tem nenhum poder maior, e mesmo que tivesse a Adriana 

não tem exercido, não pauta, não participa de reuniões, tudo é feito no grupo. No grupo o poder do presidente 
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é nenhum, pois tudo é decidido em conjunto. Confirmou que não vê nenhum problema dela continuar na 

presidência; 

3.   Marcos Losso também pediu a palavra, comentou que a natureza das reuniões que estão 

sendo feito, é uma política participativa, então não tem impedimento legal nenhum que impeça a Adriana de 

continuar como presidente. Pode continuar fazendo, como está de forma excelente, pois não está usando a 

máquina administrativa, a senhora está fazendo a revisão do plano diretor que é civil, conduzindo os trabalhos 

com cidadãos involuntários que não tem nenhuma ligação direta com a administração pública, são moradores 

da Cidade são coisas distintas, então não vejo impedimento para a sua permanência na presidência, esse é o 

meu parecer;       

4. Gustavo também pediu a palavra, mencionou que da parte do Parque Nacional de Itatiaia 

ninguém tem objeção alguma, pelo contrário, vem fazendo um excelente trabalho, mas independente disso, 

estão de acordo com a permanência da Adriana na presidência. Mas queria entender, já que a mesma 

comentou já que agora é associada da AAI. Só queria entender, pois a AAI historicamente ela era formada por 

proprietários e moradores do Parque, que poderia estar enganado, é isso ou está aumentando a atuação da AAI. 

O questionamento se deu, para ter um conhecimento maior sobre o caso; 

5. Hugo pede a palavra, diz que o estatuto da AAI prevê qualquer associado interessado na 

preservação ambiental do local na relação com o Município, de acordo com o estatuto todo os códigos são 

voltados para a natureza, para a conservação do meio ambiente, é uma associação com atividades sem fins 

lucrativos. O Prefeito de Resende já foi associado da associação. Atualmente existem 05 (cinco) associados fora 

do local, então não é uma associação de proprietários e sim associação de pessoas interessadas na preservação 

do meio ambiente. Não existe nenhum impedimento que a associação tenha pessoas que sejam de fora. Ontem 

dia 16 de agosto do ano vigente, receber mais dois associados, ficando assim com um número bem maior de 

associados. São amigos, é porque a conotação das pessoas da AAI é equivocada é que somos amigos da área, 

protetores da área, conservacionistas, tanto que a Associação dos Amigos de Itatiaia foi fundada pelo diretor do 

Jardim Botânico do Rio de Janeiro na época de 1951 que presidiu e foi patrono na reunião da Fundação da AAI 

em 04 de abril de 1951, Paulo Campos Porto, que é o Fundador do Parque Nacional do Itatiaia; 

6. Adriana disse que a entrada dela na AAI foi uma maneira de permanecer com direito a fala e 

voto no grupo e que esperava que não fosse nenhum impedimento para o Gustavo, onde foi combinado desde 

o inicio que teria participação de toda a sociedade, mais somente para sugerir coisas e sem direito a voto; 
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7. Gustavo novamente disse que não tem nenhum problema para a permanência da Adriana na 

presidência e que só falou da AAI para entender o contesto, onde foi explicado, mas que não vê impedimento 

dela, nem caberia nenhuma objeção nessa parte, era só para entender o contesto e o apoio a Adriana na 

permanência da presidência. 

8. Demétrius fala que é muito importante sua continuidade como você já tem tudo e todos 

mesmos já falaram que está sempre presente, já participou de tudo estamos sempre juntos aqui fazendo um 

trabalho muito bom, sempre prestativa e que também não vê nenhum impedimento quanto a sua permanência 

na presidência, ainda mais nesse final que está tão complicado, já fizemos essa leitura dos documentos que 

estão sendo passados para a gente, a empresa não está trabalhando de forma adequado com a prefeitura então 

quanto mais forte esse grupo estiver, para que possamos ter um resultado melhor é importante para do GTP. 

Como já foi esclarecido essa questão da AAI, também não vê impedimento nenhum na Adriana ficar como 

presidente do Grupo de Trabalho; 

9. Adriana agradeceu a todos pela confiança com relação à condução dos trabalhos; 

10. Alexandre se apresentou, disse que vai começar a se inteirar dos assuntos e de como vai ficar 

toda essa gestão do Parque da Pedra Selada, e pede a ajuda de todos, pois ele vai querer fazer o melhor e disse 

que está a disposição para o bom andamento dos trabalhos; 

11. Adriana acrescentou que o Alexandre já foi funcionário de uma empresa que prestou serviço ao 

Estado, então já sabe todas as intempéries que ele vai sofrer agora com o Estado do Rio de Janeiro com a 

Unidade de Conservação, já tem uma experiência com a administração pública e como ela funciona; 

12. Oswaldo pediu a palavra, disse ao Alexandre que ele já deve ter percebido pela pequena fala do 

grupo que todas tem um objetivo maior exatamente de atender o Município a população apesar de ter pessoas 

de vários segmentos sociais, do governo, para sociedade civil, todos estão com um objetivo comum que é o 

Município. Deu as boas vindas ao Alexandre e disse que se precisar de alguma ajuda pode contar com todos do 

grupo; 

13. Hugo pediu a palavra e disse a todos os presentes que havia levantado todo o material do Plano 

Diretor de 2013 e uma coisa que havia encontrado uma busca de informações dos 48 bairros de Itatiaia e 

pareceu que naquela época as reuniões havia uma presença das pessoas mais nítida e como não houve nessa 

revisão atual, com isso ele sugeriu, se for possível de implementar, mas seria legal em algum momento tentar 

acessar essas pessoas e conversar com cada uma delas de cada um dos bairros, agrupar bairros, para ter uma 

conversa presencial e falar sobre as questões dos bairros antes de finalizarmos esse trabalho; 
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14. Adriana lembrou que na segunda ou na terceira reunião do GTP, foi falado muito isso e foi até 

pensado em fazer reuniões nas comunidades, foi proposto que uma das reuniões fossem em algum dos bairros, 

foi convidados algumas pessoas onde vieram mais não permaneceram. Adriana acha a sugestão do Hugo 

pertinente mais teria que ser como “trocar pneu com carro andado”, onde a Nair e o Brito estão participando, 

comentou que como as reuniões estão sendo online está mais fácil das pessoas participarem e não termos que 

ir aos locais, pois não temos mais tempo para ir em cada comunidade; 

15. José Renato pediu a palavra, colocou que o grupo de trabalho vem para representar os 

moradores de Itatiaia, ou seja, se criou um grupo mais reduzido para que tivessem mais produtividade, como foi 

implementado em 2013 no plano diretor aprovado em 2016, que manteve essa mesma linha de agora, ele acha 

que voltar a comunidade iríamos perder tempo e pode aparecer muito outros problemas, embora não ter 

participado desde o inicio, pois não era a vontade dele estar dele estar participando em função de problemas 

passados, mas ele entende que o grupo hoje representa Itatiaia, independente da situação, deu um exemplo 

que no passado quando fizeram reuniões separando, Itatiaia, Penedo e Maromba/Maringá as comunidades 

mais participativas foram Maromba/Maringá com presenças fundamentais importante da comunidade, Penedo 

também tinha participação e Itatiaia nunca teve uma participação efetiva, chegaram a fazer reuniões em 05 

comunidades, Centro, Campo Alegre, Jardim Itatiaia, Vila Flórida e não se lembrava do outro local, nunca houve 

interesse nessa participação. Hoje se tem um grupo e ele é representativo;  

16. Hugo concorda com o José Renato e disse que a sua intenção não foi trazer o grupo de 

sociedade para esse grupo, pois a época de se manifestarem já passou, ele lembra bem disso, inclusive lembrou 

que existem associações membros do GTP e que nunca participaram. Quando ele viu que havia 48 bairros, a 

ideia dele foi, caso precisasse, de alguma visita IN LOCO para verificar alguma questão, seria valido sem 

recarregar ou atrasar o trabalho; 

17. Adriana achou interessante caso tenha tempo, mas reforçou que os membros possam convidar 

pessoas com representação em outros bairros para as reuniões. As pessoas que se interessarem na participação 

irão aceitar o convite e participar permanentemente das reuniões;  

18. Demétrius pede a palavra, menciona que algumas vezes no inicio para fazer essas reuniões 

setoriais e tiveram alguns locais que não houve participação, lembrou-se do ocorrido na reunião do Campo 

Alegre, Juliana pode confirmar que ficamos parados em frente à Associação e o responsável não chegou nem 

para abrir o portão para nos receber. Acrescenta que quem teve interesse participou e são esses que estão 

ativos, nesse final cabe tentar incluir essas pessoas;  
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19. Gustavo pediu a palavra e acrescentou que participou de algumas audiências públicas de 2013 

que foi votado em 2016, e que essa é a parte inicial do processo e que já passou, agora é uma parte de trabalho 

muito objetivo, se for voltar a fazer audiência pública, incluir grandes reuniões, que no máximo que poderíamos 

fazer era trazer de voltas os representantes que estão ausentes e que não participam, pois temos uma 

quantidade muito grande de trabalho ainda de revisão, e que agora é apenas a fase final ser pragmático e 

terminar isso; 

20. Hugo mencionou que está sendo mal interpretado, que nenhum momento ele esta pedindo 

para retornar aos estágios iniciais, no qual essa fase já passou, ele quer dizer que se precisar analisar profundo 

algum bairro que possa ser chamado algum representante para que possamos melhor entender a problemática 

do bairro, coma na Nova Conquista e outros bairros. Repetiu que seria feito só se houvesse necessidade; 

21. Adriana deu inicio a reavaliação da devolutiva da Minuta da Lei do Plano Diretor enviado pela 

empresa Alto Uruguai. 

22. Analise – Minuta do Plano Diretor de Itatiaia: 

Reforça-se que os parâmetros definidos para AEIS estimam lotes de no mínimo 160m², permitindo área 

construída dentro deles de até 320 m² (GTP: 360M² ERRO).  No entanto, a ocupação atual na maior parte da 

área urbana consolidada com lotes menores, a maior parte não passa da média de 100m² construídos, a 

exemplo do Bairro Campo Alegre, onde a média de área construída por lote fica entre 100 e 200 m² em bairros 

mais densos e populares a média de área construída não passa de 60m². A Lei Federal 6.766/79 que estabelece 

parâmetros para loteamentos no Brasil, estabelece como tamanho mínimo de lote, 125m², ou seja, a cada 11 

lotes nos parâmetros estabelecidos hoje, em Itatiaia, para AEIS, seria possível construção de 3 lotes a mais se 

considerados os parâmetros mínimos permitidos hoje no Brasil (através da Lei Federal 6.766/79). A normativa 

de Itatiaia se mostra mais restritiva que a nacional enquanto os dados socioeconômicos e a ocupação do 

território de forma informal não refletem a necessidade de ampliação da restrição, refletem o contrário, 

necessidade de facilitar o acesso a terra urbanizada (ACRESCENTADO). 

23. Oswaldo pergunta a Adriana se os dois documentos apresentados estão todos marcados; 

24. Adriana comenta que a maior parte está marcado, que na época fazíamos as alterações no 

próprio documento, eram poucas coisas que estavam na ATA somente. Acrescentou que antes do início da 

reunião houve uma conversa entre ela, Gustavo, Juliana e Hugo e falavam de como confuso esse documento 

está, Gustavo havia feito uma colocação. Eles acrescentam coisas, eles não mudaram coisas, então no real 

teríamos que rever tudo de novo. Comentou que o Gustavo havia sugerido fazermos uma tabela com antes e 



  

7 
Praça Mariana Rocha Leão, nº 20 Centro – Itatiaia/RJ – CEP: 27.580-000 

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

depois, mas ai ao observar o texto ela percebeu que todos poderiam perder o contexto. Boa parte a Juliana já 

fez com relação às colocações;  

25. Gustavo pediu a palavra, conforme havia falado antes de começar a reunião que o documento 

que a empresa encaminhou agora como a versão final 2020, na verdade se todos olharem a data do documento 

ele é de outubro de 2019 e não esse documento que foi enviado a prefeitura e o GTP trabalhou em cima do 

documento anterior e eles são bem diferentes pelo que ele analisou e conforme a Adriana falou teríamos que 

rever tudo de novo, que seria uma insanidade esse trabalho nesses meses todos ter sido perdido; 

26. José Renato pediu a palavra, comentou que isso tudo é uma forma para mostrar como discussão 

Prefeitura e empresa, que a prefeitura não está se recusando de pagar o contrato, é que o material que foi 

discutido que eles façam as correções que eles não querem fazer, o comparativo, que a Juliana pode falar 

melhor do que eu, é simplesmente para provar e mostrar para o grupo de trabalho os problemas que estamos 

tendo e da necessidade que estamos tendo dessa prorrogação de prazo de semana passada de um documento 

que o grupo de trabalho fizesse em conjunto com a prefeitura, como a Adriana fez como presidente, ano 

passado para mostrar as inconsistências que a firma tem apresentado com relação ao trabalho deles. 

27. Juliana menciona que a empresa esta forçando uma barra com a prefeitura quanto ao 

pagamento, ela está apresentando trabalhos que não estão consistentes, estão defeituosos demais, mapas em 

péssimas condições, não fizeram algumas alterações sugeridas pelo GTP, como o José Renato mesmo já disse, 

queremos que a empresa se ajuste, a prefeitura não quer entrar em embate com a empresa, queremos apenas 

que eles façam o melhor trabalho possível, até porque o grupo está tendo um trabalho de analisar todo o 

conteúdo, foram elaboradas minutas sem uma conversa com a prefeitura como foi a Lei de Zoneamento; 

28. José Renato acrescentou, que na verdade é só mostrar para o grupo de trabalho os problemas 

que a gente ta tendo parar com os trabalhos para voltar à minuta do plano diretor é uma insanidade, temos é 

que terminar esse trabalho, e mais uma vez mencionou que estamos querendo mostrar ao grupo trabalho os 

problemas em que estamos tendo e a Juliana fez um trabalho semana passada gigantesco, onde ele 

acompanhou em algumas questões onde ela apresentava tamanho sandices que a empresa fizeram, onde foi 

analisado pelo grupo pedido para fazer algumas alterações que não foram atendidas, foram retiradas plantas, 

Juliana citou a ele que era muito importante, eles retiraram o mapa de sistema viário do Município que hoje é 

de suma importância para o desenvolvimento. Fez uma explanação do que seria o mapa de rede viária onde 

mostra a projeção de futuras ruas, lembrou até a discussão da ultima reunião onde havia projeção de uma nova 

ciclovia ligando Itatiaia a Penedo, se tivesse um mapa de sistema viário mostraria que aquilo lá é o projeto de 



  

8 
Praça Mariana Rocha Leão, nº 20 Centro – Itatiaia/RJ – CEP: 27.580-000 

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

uma rua, uma avenida de ligação, e que esses mapas não tem, então a dificuldade que a gente tem hoje do 

material que eles estão apresentando que é de péssima qualidade; 

29. Juliana acrescentou, a empresa fez umas alterações nos anexos da minuta do plano diretor, 

todos poderiam analisar, onde o grupo de trabalho só reclamou da qualidade dos mapas e a empresa retirou 

diversos mapas importantes. Mapas que estavam separados por unidades administrativas foram retirados, 

retiraram muita coisa importante; 

30.   Adriana mencionou que ela é muito prática, já que a empresa não está dando certo rescinde o 

contrato e acabou. Foi o que foi dito na reunião anterior, a prefeitura tem que tomar uma decisão pelo que ela 

está entendendo a prefeitura não quer tomar uma decisão ela quer é que a empresa entregue o trabalho. Ela 

analisando tudo que está em amarelo ela comenta que a empresa acrescentou e retirou incisos que o GTP pediu 

para a empresa revisar;        

31. Juliana acrescenta que a advogada da empresa entrou em contato inclusive mencionou a 

possibilidade de entrar com uma ação contra a prefeitura.  Citou ainda outros problemas encontrados por ela 

que foi erra na padronização dos Capítulos/Títulos/Incisos, falta do capitulo VII, títulos e seções repetidas onde 

já havíamos reclamado e que a Mariane disse que na revisão final iria ser consertado; 

32. Dr. Marco pediu a palavra e falou a Juliana que temos o dever de agir, então pediu para que 

encaminhasse para a procuradoria, caso a advogada entre em contato peça para que entre em contato com a 

procuradoria e falar diretamente com o Dr. Marcelo Procurador Geral, teria dois passos juridicamente, 

notificação para o atendimento sob pena de multa ou o município entrar com uma rescisão contratual pela 

ineficiência de execução do contrato, não são um ou dois problemas, reforçou que são vários problemas, para 

uma empresa que se coloca no mercado especializada ela tá muito a desejar; 

33. Adriana cita que na ultima reunião que havia feito com a participação da empresa, foi solicitado 

que estivesse um representante no grupo dentro de uma organização de data junto com o grupo de trabalho 

nisso a Mariane saiu e atualmente ninguém sabe quem de fato está atendendo o Município e se tem águem 

atendendo, e como as reuniões são online não viria nada demais da empresa participar das discussões, são 

muitas inconsistências e toda hora tem coisa errada. Chamou atenção no art. 64º.  que na verdade era o artigo 

53º. Na minuta antiga que o GTP analisou e aprovou era assim: “Art. 53. 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 e retornou com o seguinte texto: ”Art. 64.  A Macrozona Rural é considerada 
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como uma zona de aproveitamento tradicional dos recursos naturais e no interior da qual é admitido à 

manutenção de pastagens e áreas agrícolas ou atividades humanas correlatas além de outros programas 

específicos para estas áreas”, observando voltou totalmente diferente do que foi aprovado. Adriana confessou 

que fica muito temerosa de ver assuntos que foi debatido pelo grupo que quando voltou totalmente diferente 

do que foi aprovado pelo grupo, pois na hora de analisar isso iria sair desapercebido, pois o grupo só iria rever 

as considerações aprovada e na verdade a empresa modificou e voltou totalmente diferente, Adriana confessou 

que não se sente confortável hoje vendo tudo isso que são mudanças bruscas no texto que já foi analisado pelo 

grupo, não se sente confortável em aprovar, mesmo olhando somente o que mudado pelo grupo; 

34. Juliana chamou atenção de todo para uma situação, foi retirado pela empresa todo capitulo III – 

Macrozonas Ambientais, inclusive o GTP ele pediu para que a empresa fizesse uma alteração em pequenas 

partes do texto, como atualização de Decreto e a inclusão de umas unidades de conservação; 

35. Oswaldo pediu a palavra, falou que não participou da ultima reunião, mas que para ele está 

claro a situação em que nós estamos, a primeira decisão: se a prefeitura irá continuar com esse contrato com a 

empresa e se o grupo irá continuar ouvindo a empresa, senão não adiantaria nada a continuação das analises, 

se caso a prefeitura continuar com o contrato a empresa terá que em algum momento fazer as alterações, 

então entende-se que deveria haver uma negociação, caso não entre em um acordo deverá se esquecer a 

empresa parte para uma discussão judicial e vamos fazer o nosso trabalho independente da empresa. Nisso 

iremos avaliar se iremos aproveitar alguma coisa que a empresa passou ou não.  

36. Juliana menciona que a empresa alega que atendeu todas as considerações feitas pela 

prefeitura e pelo grupo de trabalho; 

37. Adriana lembrou que na semana passada foi combinado que todos ficariam de enviar um 

documento colocando todas as inconsistências encontradas, só o Parque Nacional e a AAI, enviaram uma 

documentação e teríamos que ser fechado ainda hoje; 

38.  José Renato sugeriu que déssemos mais um prazo para que a empresa pudesse adequar todas 

as solicitações; 

39. Adriana discorda, pois não acha que irá se adequar, por tudo que já foi comentado e fizeram, foi 

feito um documento com prazo para que a empresa atendesse as solicitações para que fosse analisado, iremos 

pedir mais prazo para eles? Então concorda com o Oswaldo, a prefeitura precisa decidir o que ela irá fazer. Não 

sabe se deve continuar ou parar com a avaliação, continuar seria fácil mas depois da avaliação o que será feito 

com o documento avaliado, pois se der problema no Plano Diretor dará também no Plano de Mobilidade e pior 
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se avaliar a minuta que foi analisado recentemente que foi a minuta da Lei de Uso e Ocupação do Solo, ele é 

muito mais complexo do que o próprio Plano Diretor, imagina o que a empresa iria fazer já que no PDI tiraram 

todo o capitulo ambiental; 

40. Juliana comenta que a empresa poderia ter feito todas essas alterações, mas não sem entrar em 

um acordo com o grupo, poderiam ter marcado uma reunião que fosse até online, já que a empresa é de longe, 

mas modificar sem previa discussão com o grupo não, pois a avaliação foi totalmente ignorada pela empresa. A 

parte da cultura eles fizeram questionamentos mas não se deram o trabalho de entrar em contato ou marcar 

uma reunião com a equipe da cultura para tentar entender e assim estarem fazendo as alterações solicitadas 

pelo setor. Quando enviaram os documentos alterados todos imaginaram que estaria tudo certo, que todas as 

alterações estivessem sido feitas, mas não, estavam totalmente diferente com alterações feita em artigos 

aprovados pelo GTP. Foi mencionado que ao analisar o Código de Postura foi observado que um copia e colo em 

tudo do Código de Postura de Gramado retirando apenas um artigo, isso foi acrescentado a um relatório feito 

no processo de pagamento da segunda medição; 

41. Oswaldo repetiu que a prefeitura tem que decidir o que será resolvido e sugeriu que fizéssemos 

uma reunião técnica online ainda está semana com a empresa, para que possamos passar a empresa o tamanho 

do problema que estamos passando, dando a empresa um prazo para o atendimento de todas as considerações 

feitas pelo GTP, para depois fazer o que o Dr. Marcos sugeriu, partir para o Procurador Geral, e menciona que 

quando entra o jurídico tem que entrar para discutir cotrato já era o processo acabou, na opinião do mesmo, 

vale uma negociação com a empresa até mesmo para que possam se posicionar, se é que já não se 

posicionaram. 

42. Todos concordaram com a fala do Oswaldo; 

43. Adriana fez um resumo de tudo que foi verificado na reavaliação da Minuta do Plano Diretor, 

mas o que está sendo visto pelo José Renato, que são:  

 Inclusão de texto sem avaliação do GTP; 

 Supressão de textos aprovadas pelo GTP; 

 Modificação de texto; 

 Modificação de anexos sem avaliação do GTP; 

 Retirou o mapa de sistema viário; 

 Os mapas de péssima qualidade sem possibilidade de visualização e entendimento; 

 Limites do PNI e ZA do PEPS; e 
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 Representação no mapa do núcleo. 

 

44. Adriana pergunta se alguém desejaria fazer alguma explanação quanto ao assunto; 

45. Demétrius pede  a palavra e diz que tem que ser bem simples, como o Oswaldo comentou, a 

empresa quer que o Município se adapte ao o que eles querem e na verdade a empresa tem que 

fazer o que o Município quer, mas temos que ter um posicionamento inicial do Município e tomar 

uma decisão quanto a isso; 

46. Adriana pergunta aos presentes o que acham que se fazermos uma reunião com a secretaria em 

conjunto com a Procuradoria, pois a Juliana é só uma representante e não toma decisão, ou com a 

Secretária de Planejamento. 

47. Marcos pediu a palavra, disse a Juliana que iria conversar com o Dr. Marcelo Procurador Geral do 

Município, iria expor resumidamente toda a situação que está acontecendo e a Juliana levaria toda 

a documentação e explicaria com mais detalhes, para ver com ele como procurador geral e tem 

acesso muito maior com o Exmo Sr. Prefeito, como iria se posicionar com relação a isso e passo para 

você, seria uma forma de adiantar, tem que ter uma solução, conforme a explanação de todos, e 

com toda a razão, não adianta ficarmos fazendo os trabalhos se a empresa não irá corresponder ao 

solicitado, pode ser que rescinda com a empresa e só restaria aproveitar algumas coisas dessas 

reuniões, que não é viável, perguntou a Juliana se concorda; 

48.    Juliana disse que concorda e perguntou ao José Renato o que acharia, já que é um dos fiscais do 

contrato; 

49. José Renato também concordou; 

50. Oswaldo pediu a palavra, até mesmo respondendo ao Dr. Marcos, a Juliana e ao José Renato, que 

ao ter conhecimento da situação, acredita que o Dr. Marcelo irá perguntar a Secretária de 

Planejamento a posição da secretaria, pois irá dar uma posição jurídica, ele acha que antes de levar 

a conhecimento do senhor procurador geral, a secretaria de planejamento teria que já ter uma 

posição da secretária, tem aqui a Juliana que é fiscal, José Renato que é fiscal, ela também tem que 

dá uma posição.  

51. Juliana pediu a palavra e esclareceu que em todas as reuniões interna na secretaria, tanto com a 

secretária Tamiris e quanto com o Subprocurador foi falado sempre que a prefeitura não tem 

intenção de rescindir o contrato, disse que o José Renato poderia até complementar, o que ela quer 
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é que a empresa contratada termine o serviço mais com qualidade, com todas as minutas perfeitas 

de acordo com a demanda do Município, que seja feita as alterações de acordo com as 

considerações do grupo de trabalho participativo e a demanda dos fiscais onde foi questionado a 

qualidade dos mapas. 

52. Adriana diz, já havia comentado para a Juliana e que iria repetir para o grupo, que é muito fácil para 

quem está de fora da prefeitura, claro que para quem está lá dentro com todas as burocracias que a 

prefeitura tem, por ser uma administração pública tem os procedimentos não são tão fáceis assim, 

mas parece utopia, acha que a empresa vai fazer o que está sendo pedido para se fazer, vista que 

ela já colocou um advogado para poder interpelar a prefeitura judicialmente, pois quer receber, 

para ela todo o trabalho já foi entregue e todas as inconsistências feitas por ela na minuta do plano 

diretor; 

53. Hugo comentou que essa pressão que a empresa de judicializar a prefeitura ela é inaceitável, se ela 

estivesse realmente convencida de que ela já entregou tudo com a qualidade que foi pedido ela já 

teria entrado com força total, é uma ameaça sobre uma pressão de um serviço de ela não fez, isso é 

bem grave o que ela fez.    

54. Juliana pediu a palavra, falou que todas as medições solicitadas até hoje pela empresa  para a 

prefeitura, onde já foi pago duas parcelas e a terceira com exigência na procuradoria, sempre foi 

orientado que a empresa fizesse uma carta solicitando avaliação quanto ao pagamento dos serviços 

executados e depois da aprovação dos fiscais seria juntada ao processo a nota fiscal, essa pressão 

está se dando pois foi enviado os documentos para pagamento e junto a nota fiscal já emitida, onde 

a empresa teve que pagar o imposto, então foi questionado ao representante da empresa que isso 

foi feito de má FEE, uma vez que todas as orientações são para que a nota fiscal fosse emitida após 

analise e aprovação de todos os fiscais, os fiscais não estão se negando a pagar, o processo foi 

encaminhado a procuradoria para orientação jurídica, pois os serviços entregues estão deficitários e 

cheios de inconsistências então não tínhamos a garantia de que pagando eles iriam consertar todos 

os problemas, visto que pagando a terceira só iria ficar faltando uma parcela; 

55. Adriana diz que se fosse para responder sobre a minuta do plano diretor enviado pela empresa, 

devolveria todo o referido documento até mesmo sem fazer uma avaliação minuciosa; 

56.  Juliana, e resposta ao questionamento da Anair, diz que a prefeitura através da secretaria de 

planejamento, não estamos pensando em recindir o contrato da empresa por que ela é uma 
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empresa especializada e experiente na elaboração do plano diretor, uma ajuda técnica, dentro do 

quadro de funcionários da administração pública não temos muitos técnicos disponíveis para 

elaborar leis tão complexas, sendo muito melhor assessoras com informações e estar revisando as 

documentações e adequando para a nossa realidade um empresa especializada do que tirarmos 

técnicos dos seus afazeres importantes para elaborar, que demandaria muito tempo. Falou também 

sobre confiar na empresa, em uma das conversas com o Subprocurador, ele mencionou que 

tínhamos como cobrar juridicamente a empresa a nos entregar os serviços de qualidade, esse é 

mais um motivo para não tomar a decisão de se recindir o contrato. Prefere-se que exija a empresa 

em cumprir do que recindir e ter que começar tudo novamente, tendo que contratar outra empresa 

para a execução do serviço e ter perdido todo o esforço que o grupo fez até hoje e o dinheiro que 

foi pago a empresa para um serviço não terminado, fora a burocracia que vamos ter em ter que 

acionar a empresa juridicamente para a devolução dos valores já pagos; 

57. Adriana diz que em conversa paralela com o José Renato, mudou um pouco a maneira de pensar 

com relação à recisão do contrato, pois ele colocou a perda de todo o trabalho já executado até o 

momento e que existem muitas coisas boas que foram feito; 

58. Adriana comenta sobre o documento que a prefeitura precisa para as negociações com a empresa, 

então o grupo passaria o resumo à prefeitura das inconsistências detectadas pelo grupo de 

trabalho. Sugere que fossem pontuados algumas questões para que a empresa se explicasse todas 

essas alterações sem que passasse pelo grupo e de coisas alteradas em artigos que já havia sido 

aprovado pelo GTP, parasse a discussão da minuta do plano diretor aguardar a reunião e com isso 

tocar na avaliação da minuta do plano de mobilidade; 

59. Adriana pede aos Representantes do PNI para que pudessem se manifestar quanto ao documento 

enviado pela empresa que já haviam sido verificados e que não estivessem no resumo; 

60. Gustavo comenta que eles verificaram o documento todo e que foi enviado para a Juliana as 

inconsistências encontrada que se referia ao Parque, colocaram o que eles haviam sugerido e o que 

a empresa fez, e acrescentaram os artigos que tinham na minuta que foi analisado pelo GTP e que 

não estavam na minuta nova devolvida pela empresa e todas as observações se encaixavam no que 

foi colocado pela Adriana no resumo, como o limite do Parque, qualidade do mapa, a representação 

do que seria a área de interesse especial – ex núcleo colonial, além disso o Demétrius identificou 

várias questões ambientais independente do Parque Nacional do Itatiaia, que tinham no documento 
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antigo e que eles não consideraram. Incluiu o artigo 16° do Projeto de Lei de 2016 que poderia 

representar o posicionamento da prefeitura com relação à área de interesse do ex núcleo colonial; 

61. Hugo comenta que essas observações das minutas é tudo aquilo que foi votado e discutidas pelo 

GTP ao longo das reuniões; 

62. Ficou decidido que não seria feito mais a avaliação da minuta do Plano Diretor e seria tratado na 

reunião a ser marcada com a empresa; 

 

Plano de Mobilidade 

Prioridades das Ações 

63. 1.  Retirar os anos nos prazos, pois não temos como prever quando iríamos começar a implantação 

de alguma ação, como dito na ultima reunião; 

64. Oswaldo fez um questionamento quanto ao programa no quadro de Síntese – Ações a Curto prazo 

– EIXO 1, onde existem programas que contempla diversos bancos seria uma duplicidade ou se há 

possibilidade mesmo de que captar em diversos bancos; 

65. Gustavo mencionou que no quadro de Síntese – Ações a Curto prazo – EIXO 2 no Item “Implantar 

sistemas alternativos de transporte coletivo, prevendo: circuitos noturnos, microônibus e tarifas 

sociais. Aumentar a atratividade desse modal e buscar minimizar uso do automóvel particular 

motorizado individual. Em Maromba-Maringá, implantar sistemas alternativos de transporte 

coletivo entre as vilas e os vales” que CABERIA INCLUIR A IMPLANTAÇÃO DE TRANSPORTE ÚNICO 

COLETIVO ENTRE A PRAÇA DA MAROMBA ATÉ O ESCORREGA;  

66. Anair questiona no quadro de Síntese – Ações a Curto prazo – EIXO 2 no Item “Implantar 

sistemas alternativos de transporte coletivo, prevendo: circuitos noturnos, microônibus e tarifas 

sociais. Aumentar a atratividade desse modal e buscar minimizar uso do automóvel particular 

motorizado individual. Em Maromba-Maringá, implantar sistemas alternativos de transporte 

coletivo entre as vilas e os vales”, esse circuitos noturnos, seria eventos noturnos ?;  

67. José Renato pediu para acrescentar, no quadro de Síntese – Ações a Curto prazo – EIXO 6 no 

Item “Implantar estacionamentos para ônibus e para bicicletas, para operar nos feriados e finais 

de semana, a fim de prevenir a sobrecarrega da estrutura viária”, das áreas turísticas;  

68. Oswaldo pediu para acrescentar, no quadro de Síntese – Ações a Curto prazo – EIXO 6 no Item 

“Implantar estacionamentos para ônibus e para bicicletas, para operar nos feriados e finais de 



  

15 
Praça Mariana Rocha Leão, nº 20 Centro – Itatiaia/RJ – CEP: 27.580-000 

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

semana, a fim de prevenir a sobrecarrega da estrutura viária”, no inicio do texto as seguintes 

palavras desenvolver estudo para (...); 

69. Marcelo Brito questionou sobre o tamanho de meio de transporte onde que na entrada da 

localidade tem uma placa limitando a carga e tamanho, então teria que ter uma legislação que 

garanta essa limitação; 

70. Sendo aprovado por todos, no quadro de Síntese – Ações a Curto prazo – EIXO 6 no Item 

“Implantar estacionamentos para ônibus e para bicicletas, para operar nos feriados e finais de 

semana, a fim de prevenir a sobrecarrega da estrutura viária”, o texto ficará assim: 

DESENVOLVER ESTUDO ESPEFÍFICO DE TRÁFEGO PARA AS REGIÕES TURISTICAS DE PENEDO, 

MAROMBA E MARINGÁ, INCLUINDO VEICULOS MOTORIZADOS OU NÃO, ABRANGENDO 

ESTACIONAMENTO, QUANTIDADE CARGA E TAMANHO DOS MESMOS. 

 

 

IV) Discussões: 

I. Reanálise da Minuta do Plano Diretor de Itatiaia; 

II. MINUTA DO PLANO DE MOBILIDADE  

III. 6. PRIORIDADES DAS AÇÕES 

 

 

V) Manifestações e Sugestão dos convidados: 

1.  Anair pede a palavra, pergunta a Juliana o porquê a prefeitura não recinde o contrato com a 

empresa? Pois se fosse administradora iria ter muita dificuldade em confiar nesta empresa, onde 

teria que revisar tudo que estivesse sendo modificado e retornado para a prefeitura; 

2. Cristiane comenta que está pegando a discussão do grupo de trabalho já bem adiantada e ao pouco 

que ouviu na reunião as duas posições, sobre o sim e o não cancelamento e sabe que realmente é 

bem complicado,  e sugeri que fosse  compartimentalizar o trabalho da seguinte forma, não 

reavaliar e enviar a empresa o documento inteiro e sim trabalhar por capitulo, revisando um 

capitulo todo enviar a empresa dando prazo para o retorno, aguardar a devolução e passar para o 

outro capitulo e assim sucessivamente; 
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VI) Providências: 

Item Atividades Responsável 

01 Marcar com a empresa uma reunião entre os dias 19 a 24 de agosto. Juliana 

 

 

VII) Observações: 

1. Marcar uma reunião ainda essa semana com a empresa para que eles se manifestem com 

relação às alterações sem prévia comunicação ou discussão com o GTP. 

 

Próxima Reunião: 

Dia: 17/08/2020 

Local: ONLINE 

Horário: 9h 
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