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A reunião começou com uma discussão sobre o que seria área urbana, rural, consolidada. Vamos 

filtrar o texto. Proposta é ver depois o macrozoneamento. Áreas de interesse especial social atem 

entre 160 a 180 metros quadrados. Começou a leitura da minuta da lei encaminhada pela Consultoria 

Alto Uruguai. Na parte de Apresentação e Objetivos ficamos com uma dúvida na página 11: área de 

Especial Interesse Social com lotes de no mínimo 160 m2 e construção de até 360 m2?  Na leitura 

dos capítulo 1 e 2, consideramos texto básico sem nada a adicionar.  No artigo 13 seria bom pensar 

mais sobre a questão do tombamento histórico. No artigo 14 foi sugerido um parágrafo único 

(conforme minuta editada pelo GTP). Foi citado aguardar a leitura do material pelo Thiago Ferreira 

do Conselho Municipal da Cultura e da ACIDHIS.  Foi sugerido colocar prazos nos itens do artigo 

22. Foi sugerido rever todo o Inciso III desse mesmo parágrafo. Alteração sugerida no Artigo 26. Foi 

sugerido que áreas de ocupação com os parques nacional e estadual deveriam ter uma taxa de 

ocupação baixa. Também áreas que não são confrontantes com o limite dos parques, mas onde estão 

as nascentes, deveriam ter restrições de ocupação. Continuou a leitura. Em relação ao capítulo IV, 

dúvida do GTP: não se pode colocar ciclovia na BR485 onde também tem área militar. Artigos 23 e 

24, problema de fiscalização apareceu em todos os momentos. Foi adicionado um comentário nos 

incisos IX e X do artigo 24, conforme minuta. Artigo 25 ok. Supressão da definição dos grupos 

vulneráveis no artigo 26, conforme minuta editada. Suprimido o inciso VII inteiro do artigo 26. 

Precisa incluir prazos na minuta, sentimos falta de prazos. Mas os mesmos condicionados seu 

cumprimento a condições financeiras e administrativas da prefeitura. Não se pode impor prazos a 

prefeitura sem levar em conta as condições para execução das suas propostas. Evitar prazos também 

porque o documento ganha força de lei e cobrança do Judiciário. O ideal seria a inclusão de 

cronogramas e uma lei pela qual os conselhos previstos fiscalizam os projetos da prefeitura 

mencionados no plano diretor. Poderia estar no estatuto dos conselhos, que devem seguir o plano 

diretor. Continua a leitura. No inciso X do artigo 27 adicionado um item, conforme minuta editada. 

Sem comentários até o artigo 34, onde foi sugerido adicionar "incluir capacitação técnica".  Leitura 



 

 

seguiu sem comentários até o artigo 37, onde no seu caput foi incluído "patrimônio ecológico e 

histórico/cultural. Idem no inciso V do artigo 38.  Deveria colocar como diretriz escolas de turismo, 

hotel-escola, turismo esportivo, curso de guia de parques, em função da vocação turística da cidade.  

Artigos 38 e 39 sem comentários, inciso IV do artigo 40, inclusão de turismo esportivo, conforme 

minuta editada.  Nos incisos IV e VII do artigo 40, foi adicionado também um comentário. Sem 

mudanças no artigo 41. No artigo 42 adicionar um inciso para fortalecer a cultura finlandesa. Artigo 

43, alteração do parágrafo 2, retirando "relações com o Núcleo de Itatiaia-Centro". Colocar no lugar 

"pela sua relevância turística".  No artigo 44, foi suprimido o parágrafo segundo. Artigo 45 e 46 ok. 

Artigo 47, foi adicionado um comentário conforme minuta editada.  Leitura foi até o artigo 51, onde 

se adicionou no inciso I do artigo 51 uma substituição. No Artigo 51 foi sugerido também um inciso 

VI conforme as edições da minuta. Corrigir o título da Seção IV antes do artigo 52 para Macrozona 

de Expansão Urbana.  Excluir o texto emenda atividade no artigo 52.  Após leitura dos artigos 53 e 

54, alterar o inciso I do artigo 55 para o decreto de ampliação do Parque Nacional do Itatiaia.  No 

artigo 55 inclusão da APA de Penedo e ZA da REVISMEP.  Artigo 56, item IV, verificar junto ao 

Código Tributário previsão dos incentivos mencionados. Artigos 57 e 58, comentário sobre definição 

de subutilizado, conforme minuta editada. Foi feito uma observação de verificar junto ao código 

tributário essa previsão. Foi observado que temos um problema sério de infraestrutura em Penedo e 

falta definir um critério do que é subutilizado.  Encontramos itens controversos nos artigos 58 e 59. 

Artigo 60, comentário para citar a lei federal que respalda esse artigo. O primeiro parágrafo do artigo 

61 conflita com o código de obras. A reunião foi concluída para ser retomada no dia seguinte a partir 

do Capítulo III sobre IPTU progressivo no tempo.  Em complementação a essa ata será adicionado o 

texto do arquivo da minuta analisada, para conferir as discussões feitas entre os Artigos 1 a 61 que 

foram tratados nessa reunião. 
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