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REGISTRO DE REUNIÃO – ATA 

Dia: 24/08/2020 

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 José Renato Carapeços SECPLAN - DAL 

04 Gustavo Wanderley Tomzhinski Parque Nacional do Itatiaia 

05 Antônio Marcos Carneiro Teodoro SEDEC 

06 Jacyra Maria Motta Spanner Núcleo Colonial de Itatiaia 

07 Hugo Ferraz Penteado AAI e Núcleo Colonial de Itatiaia 

08 Anair Rodrigues Visconde de Mauá 

09 Juliana Ferreira Abrantes SMP e Centro 

10 Marcus Losso PGM 

11 Oswaldo Castro Junior Clube Finlândia e Bairro Penedo 

12 Soraya Fernandes Martins APA da Serra da Mantiqueira 

13 Thiago Henrique Ferreira Superintendência de Cultura 
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III) Desenvolvimento da Reunião: 

1. Oswaldo começou falando sobre o curso de Gestão Pública Municipal e pediu ao apoio de todos 

do grupo, já falou com a Adriana, para que possa preencher um questionário; 

2. José Renato pediu para que quando acabar com a análise, hospedagem e hoje está restrito com 

hotel fazenda, atualmente está chegando pedidos para resort, e acha importante abrir para mais possibilidades; 

3. José Reato diz que todos os programas de financiamento são muitos limitados onde atendem 

Municípios com mais de 50.000 mil habitantes e ficando deficitários para os Municípios menores que 50.000 mil 

habitantes.  

4. Oswaldo chamou atenção que no quadro de Síntese – Ações a Médio prazo – EIXO 3 no Item 

“Readequação de 10 esquinas, com ajuste de rampas e repintura das faixas de pedestres na área central, a 

médio prazo, conforme NBR9050 e CTB.  (MAPA DE APOIO) (Figura 14 e Figura 15)”, teria que ter listado cada 

esquina;  

5. Gustavo chamou atenção que no quadro de Síntese – Ações a Médio prazo – EIXO 6 no Item “A 

via projetada de ligação consta no mapa abaixo. Se trata de um eixo viário de 40 metros de largura total, 

denominado “Parque Natural Municipal, composto por canteiro central, pista dupla e ciclovias, prevendo 

circulação confortável e eficiente de todos os modais. (MAPA DE APOIO)”, abrindo essa via rapidamente sairia 

um condomínio; 

6. Alexandre comenta que a empresa teria que colocar o quadrante nos mapas; 

7. Soraya falou sobre parques lineares áreas que protegem áreas de mapa e rios; 

8. Adriana comenta a Soraya que a estrada corta aquela parte mais baixa, perto do rio e do limite 

do parque. Com relação de possibilidade de uma área protegida, temos no mapa, que continuamos com uma 

área muito grande de pasto, então não teria sentido tentar proteger aquela área; 

9. Oswaldo comenta que ele vê como uma via de ligação; 

10. Gustavo comenta que no passado, sempre se discutiu antes mesmo do peps, uma criação de 

uma via de ligação entre Itatiaia e Penedo, aumentando assim uma pressão nos parque, criando um parque 

municipal ligando os dois parques com um via com ciclovias, sem criar um vetor de crescimento, pode ser que a 

empresa tenha levantado isso, mas não deixa de ameaçar o Parque na Pedra Selada. 

11. Adriana sugere que no quadro de Síntese – Ações a Médio prazo – EIXO 6 no Item “A via 

projetada de ligação consta no mapa abaixo. Se trata de um eixo viário de 40 metros de largura total, 
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denominado “Parque Natural Municipal, composto por canteiro central, pista dupla e ciclovias, prevendo 

circulação confortável e eficiente de todos os modais. (MAPA DE APOIO)”, que volte-se para o texto na lei 

vigente, que ficaria assim: “implantar um eixo viário de ligaçaõ entre os núcleos de Itatiaia e de penedo, 

componente de um corredor ecológico com largura de 100m, sendo 50m para cada lado a partir do eixo, 

enquadrado como parque natural municipal e composto por canteiros centrais, pista dupla, ciclovia e pista 

para atividades equestres”; 

12. Soraya sugere que coloque no texto “estudos para a visão de zoopassagem”; 

13. José Renato comentou que no texto poderá ter uma resalva, que para implantação da via teria 

que se fazer um estudo para a passagem de animais, por se tratar de áreas de fazenda”; 

14. José Renato sugeriu Quando da elaboração do projeto deverá ser previsto um previsto de 

zoopassagem;  

15. Gustavo comentou que em várias conversas com gestões anteriores, sempre se foi falado na 

criação de um eixo viário de ligação, e a forma de conciliar isso, fazer a via com um parque municipal atrativo e 

poderia viabilizar um pouco e dar a população uma outra opção, não ficado assim apenas a Dutra; 

16. José Renato sugere de aumentar a largura dos 100m, para que possa inibir o crescimento, 

aumentaria para 150m, ficando aprovado o seguinte texto: “IMPLANTAR UM EIXO VIÁRIO DE LIGAÇAÕ ENTRE 

OS NÚCLEOS DE ITATIAIA E DE PENEDO, COMPONENTE DE UM CORREDOR ECOLOGICO COM LARGURA DE 

150M, SENDO 75M PARA CADA LADO A PARTIR DO EIXO, ENQUADRADO COMO PARQUE NATURAL 

MUNICIPAL E COMPOSTO POR CANTEIROS CENTRAIS, PISTA DUPLA, CICLOVIA E PISTA PARA ATIVIDADES 

EQUESTRES”; 

17. Gustavo menciona, uma coisa é a criação de um parque e a outra, é até uma pergunta ao Sr. 

José Renato, a prefeitura teria condições de fiscalizar a ocupação desordenada no local; 

18. Jose Renato, essa preocupação já existe, o que tem que ter no Plano Diretor é a projeção de via, 

por se tratar de ocupação lindeiros então deverá limitar um pouco a ocupação como em outras áreas, mas a 

invasão realmente é preocupante; 

19. Formatação de péssima qualidade no quadro de Síntese – Ações a Longo Prazo, falta o EIXO 1, 

linha com falta de entendimento se é eixo 1 ou eixo 3, impossibilitado de se haver um análise completa; 

20. Retirado da minuta no quadro de Síntese – Ações a Longo Prazo – Eixo 6, os seguintes itens: 

“Prever via de ligação entre o Centro e Vila Flórida, preferencialmente através da Rua Juliana Campos Neves 

(MAPA DE APOIO)” e “Prever via de acesso a península de forma a atender as propostas de implantação de 
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atividades pesqueiras, esportivas aquáticas e ao turismo na área de abrangência da Represa do Funil; (MAPA 

DE APOIO)” onde foi observado que é impossível de ser implantado; 

21. José Renato diz que o Terminal Rodoviário é apenas um estudo sem certeza de implantação, 

em conversas em Penedo sempre se foi pedido um estacionamento para ônibus turísticos para que eles não 

entrem em Penedo; 

22. Jacyra questionou que no Sistema de de análise tem que ter toda a equipe que compoe esse 

sistema, só fala sobre o sistema em si, mas os técnicos e o software não sitam nada, onde foi incluido no 

quadro de Síntese – Ações a Curto Prazo – Eixo 1 item 1; 

23. Oswaldo pergunta ao José Renato, pois Penedo tem muitos usuários de bicicletas, seria o caso 

de incluir na Tabela 2 – Indicadores necessários para monitoramento em cada eixo – Na Qualificação da Infraestrutura 

de Circulação de Ciclistas, o seguinte texto:  

 

IV) Discussões: 

I. Plano de Mobilidade - 6. PRIORIDADES DAS AÇÕES – SINTESE – AÇOES A MÉDIO 

PRAZO; 

II. 6. PRIORIDADES DAS AÇÕES – SINTESE – AÇOES A LONGO PRAZO; 

III. 7. MONITORAMENTO E REVISÃO 

IV. 7.1. ESTRATÉGIA – 7.1.1. Monitorar a implantação do PlanMob; 

V. 7.1.2. Monitoramento constante do desempenho do sistema de mobilidade; 

VI. 7.1.3. Consultas públicas na aplicação do PlanMob; 

VII. 7.1.4. Divulgação da implantação das ações; 

VIII. 7.2. ESTRUTURA NECESSÁRIA; 

IX. 7.3. MONITORAMENTO POR EIXO DE AÇÕES; 

 

Próxima Reunião: 

Dia: 31/08/2020 

Local: ONLINE 

Horário: 9h 

 


