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REGISTRO DE REUNIÃO – ATA 

Dia: 26/08/2020 

Local: ONLINE. 

Horário: 9h 

 

I) Missão da Equipe: 

Reunião do Grupo de Trabalho Participativo, com participação da Secretaria Municipal de Planejamento e a 

Empresa Alto Uruguai 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 Juliana Ferreira Abrantes Secretaria de Planejamento 

03 Tamiris Oliveira Secretária de Planejamento 

04 José Renato Carapeços SECPLAN - DAL 

05 Gustavo Wanderley Tomzhinski Parque Nacional do Itatiaia 

06 Antônio Marcos Carneiro Teodoro SEDEC 

07 Jacyra Maria Motta Spanner Núcleo Colonial de Itatiaia 

08 Hugo Ferraz Penteado AAI e Núcleo Colonial de Itatiaia 

09 Marcus Vinícius Losso PGM 

10 Oswaldo Castro Junior Clube Finlândia e Martinelli 

11 Thiago Henrique Ferreira Superintendência de Cultura 

12 Marcos Roberto Borsatti Alto Uruguai 
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13 Maycon Pedott Alto Uruguai 

14 Mariane Delamare Afonso Alto Uruguai 

15 Alana  Alto Uruguai 

16   

17   

 

 

III) Desenvolvimento da Reunião: 

1. Adriana começou a reunião dizendo que muitos participantes não puderam comparecer, mas 

estavam cientes de tudo que iria ser falado e já contribuíram de alguma forma. Acrescentou dizendo que essa 

era uma reunião extra para tratar de assuntos pertinentes ao processo de revisão do plano diretor. Aproveitou a 

oportunidade e pediu a todos que se apresentem; 

2. Todos se apresentaram; 

3. Adriana deu continuidade falando novamente da sua saída do Parque Estadual da Pedra Selada 

e a sua entrada na Associação dos Amigos de Itatiaia e a decisão de todos na permanência dela como presidente 

do grupo de trabalho participativo, mas que precisaria de alguma informação do Parque Estadual, iria dar sua 

contribuição, já que saiu recentemente e está ajudando o novo representante do referido parque ainda está se 

inteirando de todas as informações; 

4. Adriana comenta que a reunião foi solicitada, para falar também sobre a devolutiva da minuta 

do Plano Diretor enviadas pela empresa, temos contato e sabemos da visão da prefeitura e queremos que a 

empresa se manifeste e com tudo dizer a visão do grupo. Passou a grande dificuldade que estão tendo em dar 

continuidade ao processo, deixou claro que não discutem relação prefeitura e empresa, mas são voluntários 

junto com pessoas moradoras de comunidades preocupadas com a Cidade e querem saber se vão dar sequência 

ou não aos trabalhos. Falou da dificuldade que o grupo tem com os trabalhos enviados pela empresa, deu 

exemplo dos mapas onde tiveram que abrir no Google Earth para que pudessem ter uma visualização maior e 

outras coisas que foram listadas;  

5.   Marcos sugeriu que a empresa pudesse fazer um histórico de todos os trabalhos realizados até 

aqui, para que todos pudessem entender melhor passo a passo; 
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6. Oswaldo pediu a palavra, antes da Mariane fazer o breve histórico, falou sobre a dificuldade que 

estão tendo com relação ao material enviado, sita que essa trabalha já está acontecendo a diversos meses e que 

nesse momento estão revisando muitos documentos. Uma das dificuldades encontrada foi uma versão do 

documento que o grupo analisou enviou a empresa para os ajustes e retornou com diversos textos incluídos 

pela empresa sem que fosse comunicado ao grupo de trabalho, enfatizou que não está fazendo nenhuma 

acusação, mas que todos no grupo não sabiam dessa nova versão do documento já analisado, deu como 

exemplo também um texto que foi solicitado através do grupo que fosse alterado e a empresa suprimiu o 

mesmo da minuta. Acrescentou dizendo que o que eles querem é que seja alinhado como será feito, se terá 

prazo para que a empresa devolva as adequações feitas pelo grupo; 

7. Mariane pediu a palavra, disse “que todos da empresa já tinham ciência do que já tinha sido 

discutido na última reunião procuramos nos inteirar de tudo, a Juliana fez um resumo dos tópicos que vocês 

anotaram, eles ficam confuso pois todos fazem parte do grupo participativo, onde ajudei a criar, como foi 

comentado pela Adriana o grupo não pretendem se meter entre contrato empresa e prefeitura, o problema é 

que não se consegue essa comunicação com a prefeitura, achamos que essa reunião fosse para falar sobre isso, 

então vamos tentar esclarecer como o Marcos mesmo falou, vamos fazer um breve histórico do que foi feito até 

hoje e falar sobre o que o Oswaldo acabou de falar e o que recebemos sintetizado da última reunião. O processo 

passa por etapas que são previsto em um termo de referência, então foi planejado, foi feito um diagnóstico. A 

terceira etapa é entender o que quer para Itatiaia, isso foi por várias conversas nossas que o meio ambiente é 

uma premissa, mobilidade é uma premissa facilitar o acesso, a terra urbanizada é outra premissa. Etapa quatro 

seria chegar minutas de lei, ou seja, foi se falado no que se quer de Itatiaia e é preciso que conste em lei senão 

não tem como fazer isso se viabilizar nos próximos anos. Quinta etapa é apresentar ao público fazer todas as 

alterações necessárias conforme resolução 25 do conselho da cidade, garantir a participação popular, inclusive a 

participação do GTP, essa quinta etapa seria para finalizar tudo para estar enviando para a câmara, lá pode 

sofrer mais considerações e passar por novas consultas, produto final seria esse. O que aconteceu a primeira 

etapa a gente planejou esse trabalho, planejamento se esgotou por completo, onde seria encerrado em janeiro 

de 2019 e estamos no começo de 2020 tentando evoluir com a etapa 3 e 4 ainda. Segunda etapa foi um 

diagnóstico que passou por avaliação dos senhores, foi feito todo aquele processo que foi feito com as minutas. 

Na etapa 3 a gente tinha que falar sobre a Cidade que Queremos, seria um relatório com tudo aquilo que consta 

na introdução das minutas, onde se fala e tenta resumir de uma forma muito breve lá no diagnóstico de uso e 

ocupação do solo parece como uma introdução da minuta de forma resumida falando quais são as maiores 
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problemáticas, qual as premissas para o crescimento de Itatiaia. E a pedido da prefeitura, Juliana pode 

confirmar ou corrigir se for o caso, onde foi solicitada que fosse emendada as etapas 3 e 4, que já se falasse em 

minutas para que não ficasse uma coisa vaga, isso teve várias conversas registradas em e-mail e ata que estava 

com o prazo corrido, o trabalho atrasou muito na parte do diagnóstico aquela ida e volta, a falta de informação, 

e precisou solicitar de informações as secretarias, então todos concordaram que estavam corrido. Como está 

corrido ao invés de ficarmos falando que quer que o meio ambiente seja uma premissa, a gente quer a 

mobilidade ativa seja trabalhada em conformidade com a diminuição da emissão de gás carbônico, ou se a 

Cidade tem que crescer mais para o leste ou oeste ou não deve crescer pois ali não é uma área interessante tem 

fragilidade ambiental e necessidade de preservação, ao invés de ficar nisso, então falamos vamos fazer isso em 

forma de minuta de lei, por que ai vocês já sabem, pois está falando aqui que não pode crescer, aqui tá falando 

que o parâmetro vai ser esse, o mapa aqui já aponta parâmetro, perímetro urbano. Então o que fizemos foi 

juntar a etapa 3 e 4, o que acontece desde o momento que a gente juntou justamente quando entramos na 

etapa 3 começou a falhar a comunicação, pois quando era um diagnóstico a ser enviado ao GTP e voltava com 

as considerações era mais tranquilo, quando a gente chega na etapa de minuta não existe plano diretor que 

avance sem que a gente consiga debater e conversar pouco a pouco, capitulo a capitulo, não é trabalho fácil, 

não pode fazer com preguiça e não dá para fazer tentando encurtar e achando atalhos, nenhum trabalho que 

fizemos até hoje bem sucedido não foi em uma ou duas revisões de minuta, foram questões de cinco ou seis 

revisões de minutas, revisão com cerca de 130 operações, cada alteração muita conversa, muita ligação, reunião 

presencial para tentar chegar na melhor situação, muita dúvida tirada em ambos os lados, um trabalho de via de 

mão dupla, então o que aconteceu foi que a gente juntou as etapas e a gente encaminha um produto a partir 

disso também com falha de comunicação, pois desde agosto início de setembro, não conseguimos mais nenhum 

tipo de comunicação com a prefeitura, o produto foi encaminhado, não só esse  como todos os outros no 

pacote que inclui: uso e ocupação do solo, mobilidade urbana, obras e posturas, isso foi encaminhado para os 

senhores como um produto final e os senhores com conhecimento que a gente sabe a demande e que precisa 

de tempo como a Adriana mesmo colocou, que tem que dedicar tem que ter um conhecimento prévio, que por 

mais que tenhamos tentado uma capacitação a gente sabe que precisa de uma dedicação muito grande para 

tentar entender todo o contexto, entender todas as minutas e colocar lado a lado um plano diretor com uso e 

ocupação e com o plano de mobilidade, claro que isso cai como um produto final para o GTP avaliar e a gente 

não consegue essa comunicação e a gente não consegue estar presente para discutir ponto a ponto, não tem 

como a gente trabalhar da melhor forma possível, não tem como a gente fazer todas as revisões necessárias que 
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se precisa fazer para chegarmos a um produto final, todo momento em que foi encaminhado, a partir que foi 

encaminhado o produto foi falado que a exigência técnica era muito grande e que precisava se discutir muito 

cada ponto desse produto a partir de então várias comunicações de 10 de setembro, dia 15 de setembro, 26 de 

agosto, pedindo se o produto foi recebido qual está a situação e pedido para a gente se encontrar e esclarecer 

que a gente está a disposição para tiramos as dúvidas e que precisa tirar dúvida, e não tem como avançar com a 

leitura desse produto, desde então ficamos sem comunicação, tivemos retorno em fevereiro foi uma reunião 

que a Adriana e o Oswaldo participaram, e a gente decidiu, vamos pegar isso para ler, a empresa participa 

quinzenalmente, a etapa 3 a gente juntou coma etapa 4 a empresa já estava a quase um ano sem nenhum tipo 

de pagamento, Marcos pode confirmar isso, desde do diagnóstico, etapa 1 a gente recebe e a etapa 3 vai 

trabalhando, passa pela etapa 5 para finalizar a minuta, apresenta na audiência faz todos os eventos necessários 

incluindo esses encontros quinzenais com o GTP para a gente conseguir chegar na melhor acordo possível, até 

então em uma das reuniões que consegui participar com o GTP quando iriamos começar a fazer os encontros 

quinzenal, antes da pandemia, bem estava no comecinho da pandemia no Brasil, a gente concordou que seria 

fechado com o GTP antes de ser levado para consulta pública porque se tá difícil com o GTP de ter um pouco de 

consciência imagina quando a Cidade inteira opinar, em formato de audiência pública ou de oficinas, então o 

que aconteceu foi que a gente perdeu essa comunicação as minutas foram feitas nesse prazo entre junho foi 

entregue a primeira versão da minuta do plano diretor, teve o retorno para o grupo participativo, esse retorno 

foi o que a gente trabalhou e enviou com algumas observações, onde se pediu muitas vezes que em qualquer 

dúvida entrasse em contato porque sabíamos que o conteúdo era complicado, algumas alterações não tinham 

como fazer, pois não ia de acordo com a técnica do estado da arte atual do urbanismo do Brasil, a gente 

precisava explicar isso para vocês, pois teoricamente uma consultoria precisa dar consultoria no sentido do que 

se faz e o que não faz no urbanismo, qual o melhor caminho, o que entendemos do diagnóstico, não podemos 

esquecer do diagnóstico que seria o mais viável, pensando em todo o contexto mobilidade urbana elaborada, 

revisão dos instrumentos administrativos, aprovação de projeto, licenciamento de projeto da prefeitura, que 

estava muito defasado e precisávamos ver isso, os processos administrativos, código de obras e de posturas e 

essa versão que a gente enviou a última versão do plano diretor voltou com as considerações do grupo 

participativo, acho que o Thiago da cultura também fez algumas observações e desde então que enviamos isso e 

enviamos outras minutas, perdemos totalmente o contato, a gente foi afastado acho tem todos os registros de 

tentativa de agendar reuniões, de prosseguir com trabalho pedindo cronograma pedindo agendamento, 

reforçando que a gente precisa agendar para a empresa ir até ai explicar e continuar as alterações, até porque 
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quando a empresa é afastada dessa forma e não consegue continuar o trabalho e não tem o retorno acho difícil 

pois a equipe está sendo mantida, os recursos então sendo mantidos, os equipamentos para trabalhar com isso 

toda a base cartográfica que foi elaborada está sendo mantidos para a gente conseguir chegar a um desfecho, e 

agora um ano depois do envio dessas minutas a gente tem uma discussão daquilo que foi enviado, eu não 

acompanhei toda a reunião, tentei ouvir a última reunião dos senhores, que foram falados as questões dos 

mapas de coisas que haviam sido suprimidas, tudo isso foi comunicado para os fiscais dos contratos, 

principalmente para a Juliana, mapa dos sistema viário foi encaminhado para a lei de mobilidade urbana, onde 

fazia mais sentido a gente para estra por ele foi fragmentado com vários outros mapas, mobilidade ativa, 

transporte coletivo, transporte de carga e o que acontece é que tudo isso que a gente repassou e explicou, se 

perdeu no ano passado setembro do ano passado, tudo que tentamos comentar e agora um ano depois em 

forma de dicas um trabalho do que foi revisado e o que deixou de ser revisado, o mapa que foi para outra lei, 

um capitulo foi suprimido, o capitulo foi para uma outra lei, porque era aonde fazia mais sentido estar, isso tudo 

foi explicado ano passado, e agora a gente retorna com essa tentativa então de entender o que aconteceu e o 

que não aconteceu, acho que só daria certo se conseguirmos um contato maior como GTP, 12 email’s mais ou 

menos diversas conversas com os fiscais que estamos a total disposição para fazer esse contato para explicar, a 

gente só precisa ter essa oportunidade e receber pelo que tá fazendo também, porque isso demanda tempo, 

uma equipe está disponível um tempo integral demanda dedicação da empresa, demanda recursos moveis e 

materiais por parte da empresa”;  

8. Adriana pergunta a Mariane o que seria essa falta de comunicação ? Muitas vezes na fala da 

Mariane ela fala muito do trabalho com o GTP, e até onde ela sabe, sempre enfatizando que estamos na reunião 

para tentar resolver o problema as discussões entre prefeitura e empresa e prefeitura não cabe ao GTP, tudo 

que foi colocado por ela e pelo o Oswaldo foram dificuldades que o grupo está enfrentando, mas querem saber 

dos dois lados, se dar continuidade ou não nos trabalhos. Adriana volta a falar que não entendeu a falta de 

comunicação que a Mariane falou, já que a empresa faz parte do grupo de WhatsApp, então todas as discussões 

feitas pelo grupo estavam ali, a empresa poderia ter usado o próprio grupo talvez para essa falta de 

comunicação que vocês estão colocando. Na última reunião que foi falado que ela e o Oswaldo participaram, 

Oswaldo poderia corrigir caso ela estivesse errada, foi uma discussão sobre prazo, sendo confirmada pelo 

Oswaldo; 

9. Oswaldo acrescentou que foi para combinar como iriam ser e a preocupação que o grupo estava 

dessa distância com a empresa;  

mailto:secplan@itatiaia.rj.gov.br


  

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 
 

10. Adriana comenta novamente que a reunião foi para tratar de prazos e a falta de contato do 

grupo com a empresa, em tudo que a Mariane comentou, nas discussões em que algumas coisas que não estava 

bem explicado, onde foram diversamente pontuados nas atas e nas conversas em reuniões do grupo e o que 

sempre foi dito era a dificuldade de estarem vindo e que no contrato só havia comtemplava algumas 03 vindas 

mas não tinha certeza de quantas eram essas reuniões. Comentou também que com esse problema de 

pandemia as reuniões estão sendo online e que a participação da empresa nas reuniões seriam poderiam ter 

sido amis ativa. Indagou a empresa o que seria essa falta de comunicação ? E porque a empresa não se 

manifestou no grupo de WhatsApp sobre o que haviam que passar para o GTP ?; 

11. Mariane falou que entendeu perfeitamente e era o que ela se perguntaria se fizesse parto do 

grupo, o que Adriana pede de comunicação e o que a empresa em tentando, o que se entendia é, e isso 

acontece em qualquer contrato, a gente precisa dessa comunicação com os fiscais do contrato, até porque um 

trabalho dessa magnitude é fechado tecnicamente antes da participação, Adriana pede contato direto reuniões 

e outras coisas, o problema é que a empresa está amarrada contratualmente com a prefeitura e quando a 

prefeitura não agenda isso com a gente não tem como vocês agendarem, até por que não estamos recebendo 

desde o diagnóstico, Marcos irá ler a ata da reunião de fevereiro, que foi combinado daquelas participações 

quinzenais e a gente buscou mesmo quando começou a pandemia, chegou gravar um vídeo para explicar o 

zoneamento  a complexidade e a mobilidade urbana para que isso chegasse até vocês antes de abrir a lei para 

não acontecer o que aconteceu, só que a gente não conseguiu contratualmente avançar com isso, e não teria 

como a equipe fazer esse trabalho voluntário da nossa parte com toda essa distância, onde seria um trabalho 

voluntário e que a empresa não teria o retorno do que eles estavam fazendo, o que estávamos entendendo da 

prefeitura era que o contrato não seria prosseguido, porque se a gente não consegue agendar e se não 

conseguimos retorno dos produtos, não iria ter continuidade do contrato e não sabiam se o que haviam feito 

até o momento iria resultar em algum tipo de produto final ou discussão do GTP ou se iria ter algum pagamento 

por isso. E a falha de comunicação é quando a empresa busca, porque o ponto central que a empresa busca é 

uma liderança do GTP, mas a comunicação de agendamentos e toda parte logística tem que acontecer por um 

fiscal da prefeitura, e essa comunicação empresa e prefeitura tem que ter esse protagonismo, não podemos 

atropelar o processo e quando é encaminhado coisas para o poder público municipal e não encaminha e acedia 

uma discussão que a empresa tirou mapa que a empresa retirou texto, sendo que está tudo explicado é essa 

falha de comunicação que eu estava me referindo;  
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12. Marcos pede a palavra e fala que o motivo da reunião do dia 14/02/2020 foi em acordo empresa 

e prefeitura, para que fosse reunido presencialmente para voltarmos as discussões do plano diretor e 

estabelecermos prazos inclusive datas de reuniões, e nisso lei integralmente que será anexado a esta ata e 

ressalvou que com relação os itens a serem enviados na medição seriam 2.15 a 2.17 é etapa 3 e 2.18 e 2.19 é 

etapa 4;   

13. Adriana pediu novamente a palavra e fez uma ressalva, ela e o Oswaldo quando participante do 

grupo GTP não faz menor ideia do que sejam essas etapas pois não tiveram aceso ao contrato, e que eles foram 

na reunião para colocar a questão dos prazos; 

14. Marcos comenta também para que todos do GTP tenham conhecimento existe um cronograma 

físico-financeiro onde mostra porcentagem por itens executado pela empresa, obvio que é uma questão entre a 

empresa e a prefeitura e o envolvimento do GTP é mais na parte técnica de instrução e avaliação dos produtos. 

Acrescentou que achava interessante que o GTP tivesse esse cronograma em mãos e ter conhecimento dele; 

15.  A Juliana pediu a palavra, esclareceu os seguintes assuntos:  sobre a ata lida pelo Marcos foi-se 

falado muito sobre o prazo, pois a última minuta enviada pela empresa foi em outubro e o prazo final era dia 16 

de outubro e a comunicação da empresa pedindo essa prorrogação foi no dia 11 o mesmo mês, não sabíamos se 

haveria tempo hábil para a prorrogação, inclusive foi uma sugestão da própria procuradoria para estarmos nos 

reunindo com empresa, e o grupo de trabalho estava querendo discutir sobre o prazo que eles teriam para 

avaliar todas as minutas e da distância que a empresa estavam com relação a eles. Acrescentou falando sobre o 

pagamento que estão solicitando da 3º medição, indaga que no relatório de execução de atividades que a 

empresa enviou estão citando que o produto final era relacionada a alguma minuta, como citou no 2.15: 

Ordenamento Territorial, produto final desta atividade é a introdução a minuta do projeto de lei do plano 

diretor, enfatiza que a prefeitura não está se negando a pagar a empresa em momento nenhum, fizemos uma 

reunião com o grupo justamente para saber a qualidade dos produtos enviados pela empresa, enfatiza que a 

prefeitura não está se esquivando de pagar a empresa em momento nenhum já fizemos um reunião com o 

grupo, justamente para saber da qualidade dos produtos em que a empresa está enviando onde só foi analisado 

100% a minuta de lei do plano diretor e que foi devolvida para empresa, a empresa encaminhou de volta para 

ao GTP em conjunto com as outras minutas, o GTP não pegou novamente a devolutiva do plano diretor, por isso 

que não enviamos nenhum tipo de documentação ou algum questionamentos do GTP, após aguardar os 

procedimentos de prorrogação e avisa-los para darem continuidade, eles começaram a analisar a minuta da lei 

de zoneamento, então não pegaram o plano diretor para fazer a reanálise da devolutiva por parte da empresa e 
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também todos achavam que a minuta devolvida estavam conforme considerações enviadas e não esperavam 

que voltaria um documento totalmente diferente, e vocês mandaram a medição, e o GTP sem prazo para 

analisar todas as minutas e serem devolvidas. Juliana informou também que o Código de Obras e o de Posturas 

já estão sendo revisto também. O que os fiscais ficaram preocupados foi que no relatório de execução nos itens 

executados mencionam a elaboração das minutas, e que elas não estavam com qualidade para que fossem 

pagas, comentou também que ainda nem receberam a minuta da lei de parcelamento do solo onde o José 

Renato havia pedido para a Mariane algumas coisas nesta minuta mas nem sabemos se fomos atendidos ou se 

iremos ser atender, o processo de pagamento foi encaminhado a procuradoria pois uma vez que as minutas 

ainda foram entregues não foram 100% analisadas pelo GTP, essa é a penúltima parcela que a prefeitura irá 

pagar para vocês, houve mais um atraso no cronograma justamente por conta da pandemia pois já tinham sido 

retomada as reuniões do GTP e começaram a analisar a minuta da lei de zoneamento do solo, por sugestão do 

procurador que fizéssemos reuniões online para que não fosse atrasadas mais ainda e com retomar a análise 

das minutas, mas nem todos estão conseguindo participar mas tem sempre aqueles que estão sempre se 

empenhando para estar presentes, e mandamos para a procuradoria informando tudo isso e perguntando se 

poderíamos pagar por produtos que foram enviados pela empresa mas não analisados ainda pelo GTP, está 

sendo analisados não houve um a devolução a empresa e nem ao ponto de ser enviado para a câmara, que no 

caso da etapa final é as duas audiências e a entrega das minutas à Câmara dos Vereadores, o que foi informado 

pela procuradoria que se os produtos não estão finalizados então não poderia ser pago, pagando essa parcela 

vai ficar apenas um e não estamos em final de pandemia e nem temos noção de quando isso irá terminar, e não 

vamos conseguir fazer as audiências e mais uma vez sendo impressionados pela empresa para entregar todas as 

minutas para a Câmara sem audiência sem nada, a procuradoria havia pedido um relatório vamos aguardar todo 

esse procedimento e os relatórios dos parques, por que só conseguiu analisar 100% a minuta do plano diretor; 

16. Adriana acrescenta que o grupo não está conseguindo reavaliar pois houve umas 

inclusões/retirados de textos sem solicitação e avaliação do grupo; 

17. Mariane aproveitou a palavra e disse a Adriana que iria explicar melhor o por falta de 

comunicação, foi entregue as minutas e a Juliana alegou e a gente entende perfeitamente e absolutamente o 

que ela falou, esse medo da minuta não estar completa, reforço o que eu disse de 50 trabalhos realizados 

nenhum foi questão de ida e volta de minuta, foram muitas alterações, muitas discussões para chegar em um 

produto final, o que a Juliana coloca é como se estivéssemos pedindo um pagamento final por um produto final 

o que não faria sentido nenhum, não é justo a gente receber por um produto final e nem é isso que está sendo 
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solicitado, o que está sendo solicitado é o pagamento intermediário de 1 ano e meio de trabalho realizado que a 

gente consiga um folego para participar e continuar esse processo até chegar o produto final e seguir o contrato 

é basicamente o nosso desejo, os processos correm por garantias exigidas por contrato onde diz o que deve 

acontecer, não solicitamos um pagamento final e tão pouco abordando um produto final, se formos esperar 

está tudo pronto Juliana ao ponto de ser enviado a câmara a gente vai solicitar 100% da medição e o que está 

sendo solicitado é 36%; 

18. Juliana disse que do jeito que eles estão pedindo no relatório que as atividades o produto final 

gerou uma minuta a minuta tem que estar perfeita tem que estar avaliada e com qualidade é isso que estamos 

preocupados, vamos pagar uma minuta que vai ter muita coisa ainda para mexer, a minuta que foi avaliada e 

encaminhada as considerações voltou totalmente diferente do que foi mandada, foram incluídos texto que 

foram solicitados pelo GTP, não estou dizendo que não poderiam ter feito isso, poderiam mas tinham que 

comunicar ao GTP essas alterações, pois é uma discussão entre a empresa com o GTP e a empresa faz parte do 

grupo no WhatsApp era só enviar a minuta e falar lá que houveram modificações que precisavam ser 

reavaliadas, não excluíram o GTP em mudanças e alterações que foram feito pela empresa, como tiveram textos 

que o GTP pede para ser revisto e que a empresa retirou todo o texto não teve nem trabalho em mudar alguma 

coisa, ou poderia ter perguntado no WhatsApp para perguntar se caso não tivessem entendido; 

19. Mariane entende e diz que o que eles deveriam fazer era, buscar contato com o GTP, ter 

avançado com as minutas, chegar em um produto final sem nenhum pagamento do que foi feito, basicamente 

isso; 

20. Juliana menciona que a empresa já teve dois pagamentos e não estamos se negando a pagar, 

nada impede que vocês enviem apenas o que já finalizaram, mas as minutas ainda não finalizaram;   

21. Mariane pergunta a Juliana como finalizar se não consegue nem falar sobre?; 

22. Adriana pede a palavra e diz que o que ela está entendendo é que a prefeitura coloca que para a 

minuta para efeito de pagamento ela tem que estar finalizada, depois da análise do GTP e enviada para a 

empresa e finalizada para ir a câmara, a empresa diz que não; 

23. Mariane pede a Adriana que tenha acesso ao cronograma previsto no contrato existe um item 

que diz: visando os ajustes necessários para a finalização das minutas, serão revistas as minutas, existe um item 

específico só para isso, fora a fase final que é a finalização de minuta apresentação e entrega à Câmara, final, o 

ajuste e antes disso tem o início das minutas que é o que a empresa fez que estamos pedindo para finalizar para 

que a empresa possa prosseguir para as próximas etapas; 
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24. Marcos pede a palavra, e esclarece sobre as medições já que é ele o mais envolvido com isso, na 

última reunião do GTP que tivemos acesso ouvimos e vemos todos os itens que foram discutidos foi citado que a 

empresa já recebeu mais de 50% do contrato, que isso não é verdade, a empresa recebeu 34,37% do contrato a 

Juliana citou agora nesta mesma reunião que seria a penúltima parcela, que também não é verdade, se 

seguirmos o nosso cronograma os itens não batem, não é o nosso penúltimo pagamento e outra coisa que foi 

citada na reunião anterior, para esclarecer aqui, que eu achei altamente ofensivo onde eu fui colocado como 

João sem braço, por ter enviado um nota fiscal junto com o processo de pagamento, como não tive 

oportunidade de me defender por não estar presente eu gostaria de esclarecer foram feitas duas medições até 

o momento e nas duas medições feitas o processo de medição da empresa Alto Uruguai com todos os 

municípios do Brasil que a empresa está trabalhando, quando é autorizado a medição o que vai junto com o 

processo de medição são todas as negativas da empresa, relatórios, tabelas aprovadas da medição e a nota 

fiscal, esse são todos os documentos para um processo normal de medição, então nas medições anteriores em 

Itatiaia foi da mesma forma quando foi enviado o processo de medição foi enviado a nota fiscal porém no 

pagamento da última medição a Juliana me alertou que e pediu para esperar a aprovação dos itens para a 

emissão da nota fiscal, acredita que  isso foi em agosto do ano passado. Em reunião, talvez seja falta de 

comunicação, volto a dizer não fui eu que dei uma de João sem braço, esse é um processo normal legal da 

empresa a gente só não envia a nota fiscal para o Município que tem que emitir a nota de autorização para 

emissão de nota fiscal porque esse número tem que constar na nota fiscal, então a Juliana me pediu para 

segurar e não emitir a nota fiscal isso em agosto de 2019, a empresa foi até o município fez a reunião com vocês 

eu recebo uma ata autorizando a medição dos tais itens, peço a Juliana via WhatsApp se a empresa pode enviar 

as documentações de medição, o que foi autorizado por ela que pudesse ser encaminhado os documentos para 

a medição eu monto a documentação e mando, e depois eu sou surpreendido com essa que dei uma de João 

sem braço  que enviei a nota fiscal. Segundo ponto que eu gostaria de esclarecer, o Município definiu pelo não 

pagamento da empresa, por achar que os produtos não foram completos, não foi tido uma ampla discussão, 

tudo bem estamos aqui para discutir isso, agora quando a empresa entre com um processo de medição a 

empresa protocola um ofício, e não obtivemos um retorno desse ofício até hoje nós estamos no dia 26 de 

agosto até hoje não tivemos um retorno oficial através de ofício dizendo o porquê do atraso do atraso do 

pagamento, mais vocês sabem que o atraso é porque a prefeitura está achando inconsistência  na minuta e que 

a minuta não pode ser paga desta forma, não tem problema nenhum, única coisa que a empresa pede que seja 

seguido o nosso cronograma físico-financeiro e que a empresa receba um retorno do ofício enviado por que o 
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atraso gera muitos prejuízos não só para a empresa como também para o Município e também para todos os 

envolvidos, como foi dito da carga horaria que é atribuída a uma avaliação dos produtos, então sobre a parte de 

medição era essas considerações que eu teria para falar, recebemos 34% do valor contrato, mas não estamos no 

pagamento final e nem próximo disso e a empresa não está pedindo para receber pela minuta completa como 

se ela estivesse finalizada, nós estamos apenas indo nos itens e vai ter itens que vai ter discussão ampla de 

minuta que eu não entendo, a Mariane pode falar, mas ele não está entendendo o porquê que a gente está 

querendo receber por  um produto pela metade, estamos apenas seguindo um cronograma; 

25. Adriana pergunta quantas parcelas? 

26. Marcos diz que o cronograma estabelece 5 fases e que são divididos em itens e como foram os 

recebimentos dos itens até o momento pela Alto Uruguai, foi dado entrada no processo de mediação foi pago 

esse processo de medição que a empresa está solicitando é a terceira fase e dois itens da quarta fase, ou seja, 

teriam ai ainda mais de 10 itens da quarta fase e também a quinta fase de recebimento, obvio que esse é o 

nosso cronograma, depois seria importante que vocês estivessem acesso, sobre a porcentagem e os valores o 

GTP nem precisam se envolver nisso, mas eu acho que o importante era vocês terem ciência do que a empresa 

está elaborando e o que a empresa querendo um retorno também, é importante destacar também é que a 

segunda medição, já que a Juliana comentou que o nosso contrato estava vencendo em outubro e que nós 

demoramos para pedir aditivo e pedimos em cima de vencer, é importante destacar que nesse período nós 

também havíamos uma medição atrasada, aprovada emitimos a nota fiscal e que atrasou o pagamento por 35 

dias perante ao contrato poderíamos cobrar pelo atraso 0,033% por dia o que diz o nosso contrato, mas não é 

da índole da Alto Uruguai cobrar por atraso porque sabemos que isso acontece nesse ramo de consultoria, mas 

é importante deixar claro na medição anterior houve 35 dias no prazo do pagamento e esse atraso no 

pagamento está relacionado com o aditamento do contrato não foi só questão de que a empresa demorou para 

fazer um pedido, foi pedido em última hora o aditamento, não, nós estávamos a quase dois meses tentando um 

resposta sobre o nosso pagamento que foi aprovado o processo de medição foi emitido a nota fiscal mas não foi 

pago, acho que temos que estreitar esse tipo de histórico para poder seguir em frente, se vamos definir por 

seguir em frente eu sugiro seguirmos o que está no contrato que é isso que temos que temos que fazer, seguir o 

contrato, seguir o cronograma, acha de suma importância o GTP estar a par desses itens, porque eu me coloco 

no lugar do GTP, pois como o GTP vai aprovar uma minuta da forma com que ela chegou, eles estão querendo 

receber por uma minuta que estão sendo aprovada sendo que existem várias alterações, foi tirado texto, então 

o GTP teria que entender todo o processo, saber o que a empresa está querendo receber para isso e ai daremos 
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continuidade e saber também que existem itens no cronograma que específico para a discussão e conclusão das 

minutas, então a minuta não está pronta, a empresa está com o objetivo que é trabalhar para estreitar essa 

comunicação e melhorar isso e conforme a Mariane falou, a empresa chegar no melhor para o Município de 

Itatiaia, só que não pode vincular o pagamento da empresa a toda essa situação; 

27. Adriana com a sua experiência de fiscal de contrato, trabalhou na administração pública quase 

10 anos, perguntou a empresa, que quando eles falam dentro de uma medição na minuta qual é esse 

entendimento de vocês ? Só para o grupo entender a prefeitura diz que ela entende que essa minuta tem que 

estar finalizada entre GTP e empresa e prefeitura, qual seria a visão de você, seria a entrega da minuta e como 

ficaria o fechamento dessa minuta para ser enviada para a Câmara de Vereadores ? 

28. Marcos comenta que ele irá começar, e a Mariane poderia terminar, respondendo a Adriana, o 

Marcos diz que era importante ter o cronograma em mãos, é mais uma pergunta para a Juliana, a quinta fase do 

cronograma é a aprovação e a entrega final, a empresa não está cobrando a aprovação na fase 3 e início da fase 

4, a aprovação das minutas acontece na quinta fase o que a gente nem está próximo disso, nem passamos pelas 

discussões das  minutas e do acordo que fizemos na reunião de fevereiro de fazermos uma reuniões quinzenais, 

a gente nem passou por todas essas discussões para querer aprovar uma minuta é isso que estamos querendo 

chegar, o impasse está, como Adriana comentou, a prefeitura diz que a empresa entregou as minutas e está 

querendo receber por elas,  a prefeitura tem que seguir o contrato e o cronograma físico-financeiro, não é as 

minutas que estamos solicitando até porque não passou por reunião, conforme tem prevista não passaram as 

capacitações, não passou ela análise técnica temática e não passou a aprovação, então como a empresa irá 

querer receber pela aprovação, não é isso que queremos receber pelos itens executados, houve e a Mariane 

pode me ajudar, um pedido de adiantamento de alguns itens; 

29. Mariane acrescenta que o pedido de adiantamento de itens foi feito no dia 17 de setembro de 

2019, um mês antes do vencimento do pedido do contrato, em virtudes das outras correspondências onde a 

mesmo leu o pedido, onde os fiscais do contrato autorizaram a continuação dos trabalhos com relação as 

minutas, isso foi uma autorização para que as minutas pudessem ser adiantadas pelo prazo que estava muito 

curto que faltava um mês para o vencimento do contrato, para que o GTP tivesse uma ideia, pois senão iria 

chegar ao GTP alguns esposos ou mapas ou algum texto explicativo, a empresa entendeu essa pressa por parte 

da prefeitura só que a empresa foi enganado, pois existia uma pressa das minutas onde foi encaminhado e não 

conseguimos contatos mais nenhum, a empresa ficou sem saber até se iria ter continuidade por quase um ano 

sem retorno sem contato, sem conseguir agendar e conversar, tentativa de ligação ou de qualquer coisa 
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ignorada, então a empresa sentiu que foi solicitada uma coisa lá na frente e depois isso ser encerrado e a 

empresa ser retirada do processo de discussão e ser colocada a parte do processo de revisão, esse foi o 

entendimento, e como a empresa iria buscar contato com o GTP, agendar reunião, buscar esse protagonismo de 

liderança das discussões técnicas no GTP se a gente a princípio foi solicitado um produto e o contratante sumir e 

não deu nenhum retorno nenhum tipo de continuidade ao trabalho, e ainda houve aquela questão que nem 

sabia se o contrato iria ser aditivado, provavelmente ele seria encerrado por ali mesmo, foi o entendimento da 

empresa e até então seria encerrado e não teria continuidade, como a empresa iria agir diante desse fato; 

30. Mariane acrescenta que é a primeira vez em mais de 50 trabalhos que eles passam tanto tempo 

discutindo sobre gestão de contrato, falando tecnicamente do assunto, a empresa não conseguiu desde julho de 

2019 fazendo 13 meses, a empresa não conseguiu uma discussão técnica eficiente, teve uma ocasião em que foi 

discutido sobre o código de obras e posturas com os fiscais, mas a empresa não consegue tecnicamente só se 

consegue falar sobre gestão de contrato, estamos a uma hora e doze minutos basicamente lavando roupa suja, 

queremos evoluir tecnicamente; 

31. Adriana acha importante essa discussão para o GTP entender o processo e aonde o grupo 

poderá entrar para ajudar, porque nós não queremos ter perdido o nosso tempo, pois é uma mudança 

importante o nosso plano diretor anterior que era muito bom, porem houve uma bagunça feita pela Câmara de 

Vereadores, então nós temos um problema que precisa ser corrigido, vamos tentar corrigir na verdade, pois 

ainda vai passar pela câmara novamente para ser aprovado, mas não querem perder esse tempo e não querem 

perder tudo que foi feito e queremos terminar, e a informação que temos quanto prefeitura é que não quer 

rescindir o contrato, a prefeitura coloca o tempo todo que ela não quer; 

32. Mariane diz a Adriana que não é isso que chega para eles, pois estão sem contrato e sem 

pagamento, acrescenta que houve 7 meses de dedicação de  

33. Adriana diz que a empresa diz que as minutas foram entregues; 

34. A Mariane pede a palavra e diz que foi entregue no sentindo que houve 7 meses de dedicação 

de 10 profissionais para elaborar algum tipo de projeto; 

35. Adriana volta a falar que a empresa entende que ela entrega uma minuta e que ela precisa 

receber por esses serviços que foram entregues, independente se ela foi finalizada ou não, e que a empresa diz 

que o fechamento da minuta seria na quarta ou na quinta etapa, a prefeitura entende, os fiscais do contrato 

colocam que a qualidade dos produtos que vocês entregaram não estão de maneira aceitável para a avaliação 
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deles, e foi sincera e acrescentou que para a avaliação do grupo também, principalmente os mapas que ficaram 

muito difíceis; 

36. Mariane acrescenta que mais difíceis que os mapas atuais do plano diretor atual ? Os que estão 

disponíveis no portal da transparência; 

37. Adriana respondendo à pergunta da Mariane, deu como exemplo o plano de mobilidade, que é 

a minuta que está sendo discutida pelo grupo atualmente e estará sendo encerrado na última reunião para 

encaminhar a empresa, nas discussões do corredor ecológico da via projetada que atravessa núcleo urbano de 

Itatiaia e vai até Penedo, observando o mapa eu não entendi nada, e olha que eu conheço aquela área tanto por 

cortar o limite do parque eu ando a cavalo mais de 20 anos naquela área, então nos mapas que foi encaminhado 

não estava claro nem para mim e nem para as pessoas que estavam na reunião, quando o José Renato abriu o 

mapa do plano diretor anterior que está colorido, as pessoas que não conhecem a área elas conseguiram ter 

uma visualização melhor da região. Adriana pede desculpa a Mariane e diz que é uma dificuldade que eles como 

grupo estão enfrentando, Gustavo pode acrescentar aqui onde houve um embate entre núcleo colonial e o 

Parque Nacional, que a forma de colocação do núcleo colonial onde foi pedido para mudar e continua com o 

problema, a área de amortecimento do Parque da Pedra Selada está errada também no mapa, sinceramente eu 

não vi o retorno, foi com erro a zona de amortecimento ela é maior; 

38. Mariane coloca que a área da zona de amortecimento foi oficial foi tirado, ela não lembra bem 

certo, mas foi Estadual; 

39. Adriana diz que foi encaminhado para a empresa é que o INEA não atualizou, mas foi 

encaminhado essa informação; 

40. Mariane informou que as questões dos mapas em uma hora eles ajustam; 

41. Adriana volta falando da via projetada que liga Itatiaia a Penedo, essa possível ciclovia ou 

estrada, você não tem ali a descrição do Parque Estadual da Pedra Selada, então quem não conhece não 

percebe que ela está cortando uma unidade de conservação, até para a própria decisão do grupo, então se tem 

uma unidade de conservação não poderia ter uma estrada, em uma avaliação; 

42. Gustavo diz via chat que No caso do shape do Parque Nacional do Itatiaia foi feito um recorte no 

mapa em Visconde de Mauá que não foi respeitado o limite oficial; 

43.  Adriana volta a falar das dificuldades que o grupo está encontrando nos mapas, onde chegou a 

solicitar para ser encaminhando através do Google Earth para que possa melhorar a visualização; 
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44. Mariane diz que foi conversado também, não se lembra se estava na presença da Adriana, que 

os mapas iriam sofrer muitas alterações, por isso que não faria sentido ser gerado um mapa final em PDF, de um 

documento que ainda iria haver modificações, então foi solicitado que viesse todas as alterações de uma vez 

para que fossem alterados tudo e a versão final fosse mandada, isso de mapa não sabe se a Adriana trabalha 

com isso, com formato shape com georeferênciamento essa tempo de uma 1h20 que estamos conversando já 

teríamos alterado todos os mapas uma duas a três vezes, então isso é o de menos; 

45. Adriana comentou novamente que o que eles estão questionando é que não houve esse 

retorno, porque já foi encaminhado e o que nós recebemos agora; 

46. Mariane menciona que o grupo recebeu apenas as minutas sem as observações da empresa 

apenas as minutas e não as considerações e isso explica e mostra a todos o que a empresa fala e como trabalha 

assim sem comunicação se você ainda tinha dúvida sobre a falta de comunicação que a gente reclama se não 

ficou claro até agora eu não sei nem como explicar; 

47. Adriana volta a repetir que a empresa participa do grupo de WhatsApp; 

48. Juliana acrescenta que não teriam dificuldade nenhuma em ter contato com o grupo; 

49. Mariane menciona que para a empresa acompanhar aquele grupo, teria que acompanhar 

integral por 24h por dia por um ano, sendo eu nem temos contrato com a prefeitura, a gente precisa ser 

compilada de uma liderança; 

50. Adriana comentou que seria simples, como: Grupo GTP, foi feita a devolução para a prefeitura 

dos mapas juntamente com algumas considerações dessas alterações. Simples. 

51. Mariane disse que isso eles nunca precisaram fazer, avisar ao grupo de uma coisa que foi 

enviado; 

52. Adriana acrescenta que se a empresa percebeu que havia uma falta de comunicação com a 

prefeitura, seria uma opção; 

53. Mariane comentou que quando perceberam era tarde demais; 

54. Adriana comenta que temos que resolver o problema; 

55. Mariane disse que os mapas, é fácil de resolver a base cartográfica está lá é só abrir e alterar os 

limites; 

56. Adriana propõe, e quem quiser do grupo quiser pode falar também, que seja marcada uma 

reunião online de um dia inteiro para que pudessem fazer a reavaliação da minuta do plano diretor, pelo menos 
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os pontos em que foram alterados e já fazendo os ajustes dos mapas, e a empresa daria as explicações e 

fazendo as devidas alterações, com a concordância de todos; 

57.   Mariane disse que seria ideal, e acrescenta que já havia conversado entre empresa que teriam 

que estar mais presente; 

58. Adriana acrescenta que a empresa irá dizer que, tudo bem mais teríamos que receber da 

prefeitura, ela já sabe o que a empresa vai dizer, e ai presentes na reunião tem dois fiscais e mais a secretária 

nova, e ai em entendimento do José Renato e da Juliana que estão aqui presentes, que vocês pudessem se 

acertar e entrar em comum acordo, conversando com a procuradoria e a gente libera mais uma medição ou 

parte dessa medição; 

59. Mariane comenta que se com uma ata não se consegue acordo, a empresa terá que trabalhar 

para se chegar em um acordo.  

60. Alana comenta que o membro da procuradoria da prefeitura está participando, podendo se 

manifestar, por que se existe um contrato com cronograma, etapa 3 e foi por isso que eu entrei em contato com 

a Juliana cobrando e a mesma informou que eu entrei em contato dizendo que o trabalho estava perfeito e que 

iria terminar por ai e não foi isso, eu entrei em contato com a Juliana para tentarmos entrar em contato para 

tentar resolver a questão da etapa 3 sempre deixando bem claro que que a empresa havia intenção de 

continuar o trabalho sempre solicitando reunião, sendo que essa reunião só ocorreu depois que eu entrei em 

contato com ela que antes ninguém estava em contato coma empresa não respondia e-mails, o grupo só foi 

envolvido somente depois que eu entrei em contato com ela; 

61. Adriana comenta que não foi assim, está havendo questionamentos a muito tempo, o grupo 

parou por conta da pandemia a Juliana em particular comigo e depois trouxe para o grupo e falou a advogada 

da empresa entrou em contato comigo, então aí foi de consenso que na próxima reunião seria exposto ao grupo 

toda a situação, e na reunião foi que todos resolveram tentar entrar para tentar resolver os problemas; 

62. Alana diz que a empresa quer continuar, mas todos têm que entender que sem receber 

qualquer valor a um ano fica difícil, então está sendo cobrado a etapa 3, onde vocês não têm conhecimento 

desse cronograma, mas o cronograma diz que 2.15: Ordenamento Territorial, 2.16: Propostas para garantir os 

direitos à cidade com desenvolvimento e ocupação organizada e mais sustentável, 2.17: Instrumentos 

urbanísticos é isso o que a empresa está cobrando do Município etapa 3, as minutas estão na etapa 4 e etapa 5, 

existem mais duas etapas, então se o membro da procuradoria está na reunião e puder se manifestar do 
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pagamento da etapa 3, que em tese tá tudo ok, para a empresa continuar foi acertado que a empresa irá 

continuar o serviço, acertado nessa reunião; 

63. Marcos comenta aproveitando do assunto da medição, lógico que não é para você que temos 

que direcionar, mas eu direciono para o pessoal do Município quando você entrega um oficio da medição para o 

Município e o Município entende que não, isso é comum em todos os lugares, que a empresa não cumpriu no 

mínimo que o Município pode fazer é responder o oficio e sita o porquê que não aprovou a medição, a empresa 

está com seis meses quase aguardando a resposta do oficio de medição a única resposta que eu tenho da parte 

da Juliana é cobrando uma minuta por e-mail uma lei que faltou e dizendo que o processo está na procuradoria, 

a empresa na pessoa dele cansou de ligar para a procuradoria, foi consultado diversas vezes a procuradoria e 

ficava nessa sinuca de bico, e a empresa não obteve uma resposta através de ofício, como funciona os nossos 

trabalhos, entregamos o processo que medição solicitamos a medição que ela consta em ata que aprovação em 

ata, quando o Município não faz o pagamento ele alega que, que no contrato conta que o prazo para 

pagamento é de 20 dias, o Município envia um oficio dizendo que a empresa não cumpriu os seguintes itens e 

não apenas por que não fez as minutas a empresa precisa seguir os itens no cronograma, isso funciona em todos 

os Municípios, e daria um prazo para a empresa resolver o problema. Comecei a receber e-mail da Juliana a 

pouco tempo e existe essa lapso temporal, isso já aconteceu na medição anterior inclusive, e isso preocupa 

muito, uma empresa de consultoria, como a Mariane comentou temos uma equipe para manter, temos bens, 

temos material, cria-se um lapso temporal de não conseguir comunicação e não conseguir retorno. A empresa 

se coloca desde o início que a intenção da empresa é concluir o trabalho. Ao pessoal que não tiveram aceso aos 

itens eu pediria que você me falassem, como a Adriana colocou, que na visão da empresa ela quer receber pelas 

minutas e na visão do município a empresa não concluiu as minutas, presumidamente, mas os itens que ainda 

não foram pagos e que nem entraram em processo de medição que entraram nas próximas etapas, reunião 

técnica de capacitação, reunião técnica preparatória, oficina e leitura técnica, avaliação de desempenho de 

planejamento urbano do Município, capacitação do grupo de trabalho, encontros e análises técnicas, então 

gente nós não estamos pedindo para receber pela minuta estamos pedindo para receber pelo itens do 

cronograma e que sigam o cronograma estabelecido, as minutas  e todas as alterações de mapas isso vai 

acontecer normalmente no amplo processo de discussão e comunicação entre a Alto Uruguai, Município e GTP. 

Nós não vamos atropelar, nunca fizemos isso e não vamos fazer isso, não vamos atropelar o papel do Município 

na elaboração do Plano Diretor precisamos desse protagonismo para que haja essa comunicação entre empresa 

GTP e prefeitura; 
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64. Adriana faz uma última pergunta, vocês falam em cinco parcelas e a prefeitura fala em 4 

parcelas; 

65. Marcos responde que são cinco etapas, e explicou que no cronograma da empresa são vários 

itens se a prefeitura se a prefeitura dizer que por exemplo os itens 2.18 e 2.19 estão aprovados fecha uma 

medição, então são por aprovação de itens que a prefeitura aprovar que a empresa recebe; 

66. Adriana pergunta quais são os itens que foram colocados na última medição?; 

67. Marcos diz que foram todos da terceira fase que são: 2.15: Ordenamento Territorial, 2.16: 

Propostas para garantir os direitos à cidade com desenvolvimento e ocupação organizada e mais sustentável, 

2.17: Instrumentos urbanísticos, 4 fase item 2.18 Institucionalização do PDI e 2.19 Sistema de planejamento e 

gestão do PDI. A quinta fase é 20% que é quinta e última fase. Marcos comenta que são cinco itens aprovados 

em ata da 3 medição e desses cinco itens 3 fazem parte da 3 fase e 2 da 4 fase, mas a 4 fases ela consta com 15 

itens e entramos com processo de medição com 2; 

68. Adriana pergunta ao Marcos se essas visitas que havia falados foram cumpridos pela 

empresa ?; 

69.  Marcos comenta que foi sim, foi entregue, e ficou acordado, acha que ela e o Oswaldo 

haviam participado; 

70. Adriana diz que está tentando entrar em um acordo com a prefeitura para que seja liberado 

o próximo pagamento, mas a empresa entraria em acordo com o GTP e com o José Renato, que possamos 

entrar em consenso, o GTP está aqui para isso para tentar ajudar resolver a situação; 

71. Marcos comentou que essa reunião que está acontecendo vamos supor que se acerte e que 

a partir de hoje é combinado estratégias, que essas reuniões que serão várias para discutir as minutas são muito 

válidas entre empresa e grupo, pois estamos aqui dispostos a ouvir vocês; 

72. Adriana comenta que escutando a empresa ela não sabe dizer se a empresa cumpriu ou não 

e ninguém do grupo consegue avaliar isso, o que nós queremos saber e que vocês já falaram, que vocês 

solucionam os problemas dos mapas, que vocês fazem ai uma organização para nos ajudar nessas informações 

que vocês disseram que passaram com as considerações que foram feitas e o que precisamos entender Juliana e 

José Renato o que eles precisam saber o que a empresa cede e o que a prefeitura cede dentro da legalidade, 

dentro de toda uma organização, para que possamos liberar uma medição ou parte da medição em paralelo a 

isso a empresa dentro de um prazo estipulado aqui que entregue para a liberação do pagamento. Adriana 
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acrescenta que o José Renato comentou que uma das coisas são os mapas dentro do que os fiscais e GTP 

entende ser o legal para que possamos avaliar; 

73. Juliana Pede a palavra; 

74. Marcos deu uma sugestão todo mundo concorda em continuar sim, mais não vamos ficar 

discutindo aqui o que está ou não está de acordo, o que a empresa precisa é um ofício do Município de resposta 

da medição dizendo quais dos itens que foram solicitados na medição estão aprovados ou não com a devida 

justificativa da não aprovação. Com essa resposta a empresa irá correr para atender a demanda solicitada; 

75. Oswaldo cometa que concorda com tudo que foi colocado até agora na reunião, foi entendi 

que tanto o contratante quanto o contratado querem continuar, isso é ótimo, por que o prejuízo com o 

encerramento do contrato seria grande maior até do que o prejuízo financeiro, preço da imagem da empresa 

que não entregou, a prefeitura que não poder utilizar esse trabalho para fazer outros trabalhos, isso é ruim para 

os dois lados. O Marcos já foi bem específico para empresa continuar queremos a resposta de um oficio 

medição que foi enviada, mas isso não resolve nosso problema, por que daqui a dois ou três meses, podemos 

estar fazendo uma outra reunião, o problema de gestão de contrato e comunicação é maior, já estamos na 

segunda reunião que estamos fazendo aqui. Oswaldo ficou um pouco confuso quando o Marcos colocou que 

estão cobrando etapas da segunda e terceira e que existem itens como capacitação que não foram cobrados e 

que na visão do Oswaldo já teriam que ter sido cobrado a muito tempo, pois já foram feitos. Mas ele não irá 

entrar no detalhe agora, então a previsão a prefeitura se reunir e decidir se dará continuidade, mas se a 

prefeitura quiser, não temos isso como objetivo nem como competência, nem como autoridade o grupo de ser 

usado como para ser auxiliado nesse processo de gestão informalmente, caso a prefeitura queira em conjunto.  

Achou que o grupo de WhatsApp é quando poderia ser montado um com dois componentes do GTP, dois da 

prefeitura e dois da empresa, que a Juliana é que é o contato da prefeitura com a empresa não sei se isso é 

oficial, pois ela é uma fiscal assim como o José Renato e o Marcellus, ele não está julgando quem está certa, mas 

esse problema está existindo com certeza. E a Mariane falou uma coisa que para o Oswaldo é muito importante 

temos que estar próximos, não iremos conseguir chegar ao final assim, a tecnologia está facilitando e muito 

agora e que seja oficial essa representação da prefeitura e empresa; 

76. Marcos interrompeu para avisar que os itens que ele havia falado que foram executados e 

não pagos pois entraria na próxima medição, todos os itens já haviam sido pagos pela prefeitura. São outros 

itens da quarta fase; 
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77. Mariane concorda totalmente com o que o Oswaldo disse, precisa ser usado o grupo sim, 

pois precisamos da realidade local e estamos encontrando muito no GTP, e conversando com vocês temos 

vontades de seguir e chegar algum denominador, mas é que não podemos fazer esse trabalho voluntário né, 

pois aqui na minha Cidade com quase um milhão de habitantes eu teria muito trabalho voluntário para fazer 

também. A empresa precisa que a prefeitura dê um respaldo para trabalhar dentro de um contrato e não 

podemos mudar minutas sem saber como ficara a situação da empresa. Isso é manter por três anos 

profissionais, estrutura, espaço físico, base cartográfica esperando um produto final para talvez se a empresa 

atendeu ou não a minuta; 

78. Adriana diz que o que ela tem de informação da prefeitura que se a prefeitura pagar a 3 

medição vai ter sido pago a empresa 70% do valor do contrato e ai restariam 30% para a 4 e a 5 etapas, a 

prefeitura tem um posicionamento quando a isso.  A prefeitura na visão da Adriana possa conversar com a 

procuradoria para que nesse pagamento que eles entendem não terem sido completamente cumprido que seja 

dividido em duas fases esse pagamento e aí com a continuidade do trabalho que seja entregue a prefeitura o 

que ela acha que é o certo. Juliana pediu a palavra vou passar para ela; 

79. Mariane comenta que se seguir o contrato isso acontece naturalmente, é que o termo de 

referência previa os pagamentos mensal; 

80. Adriana enfatiza que se a prefeitura pagar agora a medição apresentada eles já teriam pago 

70% do contrato; 

81. Pelo que o marcos falou fica sempre 20% da parcela para o final do contrato, dos 80% que 

podem ser pagos segundo você acabou falar ai, será pago 70%, e ai o Oswaldo vai dar a sua posição, ele como 

participante do grupo, ele sabe que não tem poder e competência, ele também acha que não faz sentido pagar 

70%, mas o que o Marcos quer é que a prefeitura responda o ofício; 

82. Marcos fala ao Oswaldo que os dois itens que está ligado a minuta como o 2.18 e 2.19 então 

que não pague esses dois itens, já que é o empecilho;  

83. Adriana diz ao Marcos que ele comentou que a fase 4 e o que está sendo cobrado é a 

introdução a minuta do plano diretor? 

84. Marcos diz que no termo de referência menciona que o item que abrange as minutas é a 4 

fase, 2.18 que começa no termo de referência elaborar minutas de projeto de revisão, que seria  a etapa 4; 

85. Adriana diz que lendo o relatório no item 2.15 Ordenamento Territorial, introdução a minuta 

do projeto de lei do plano diretor de Itatiaia, que em resumo o diagnostico quanto as leis complementares, e 
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leis de zoneamento e de uso e ocupação de solo, e quando falamos de introdução a minutas achamos ele no 

item 2.15;    

86. A Juliana pede a palavra, em reposta aos questionamentos do Marcos, sobre o atraso no 

pagamento da segunda parcela, estive em contato direto com a Mariane, pois meu contato sempre foi com a 

Mariane, e verifiquei novamente desde agosto eu vinha alertando a empresa que se precisasse de prorrogação 

que era para enviar o pedido de prorrogação, pois a prefeitura precisaria de 90 dias para analisar, a informação 

foi repetida em setembro, e o atraso do pagamento não foi por conta da prefeitura foi ocasionado por conta da 

empresa ter mandado o pedido na mesma semana do vencimento, que foi encaminhado no dia 11 de outubro e 

o vencimento seria no dia 16 de outubro, mesmo a Mariane mostrando que no dia 17 de setembro ela sita em 

um e-mail com algumas informações de trabalho que teria que prorrogar, mais não nos foi enviado um 

documento oficial para a prorrogação, sendo que a prefeitura sabia do prazo de vencimento e não precisava ser 

lembrada. Lembrou que o pagamento da segunda medição havia sido pago com ressalva, onde foi feito um 

relatório pelos fiscais do contrato e que vocês tiveram ciência dele e que foi pago com ressalva. Marcos 

comentou do não pagamento da 3 medição, e a Adriana até falou se pago iriamos ter pago 70% do valor do 

contrato, até o momento foi paga a empresa duas parcelas que no total foi R$55.343,75, e pagando essa 

terceira parcela que é no valor de R$58.362,50, isso tudo daria os 70%, o que os fiscais se assustaram foi com 

relação as minutas e que depois do pagamento não teríamos garantia de que seriam ajeitadas já que seria pago, 

e ficaria uma parcela que seria a última no valor de R$ 47.293,75, nossa preocupação é essa, por esse motivo 

mandamos para a procuradoria e se fosse dito que poderia pagar mesmo com elas não finalizadas e com 

qualidade pagaríamos sem problema nenhum. Vou fazer a ata, ela será anexada no processo de pagamento da 

terceira medição e será enviada novamente a procuradoria e iremos acatar tudo que nos for orientado pela 

procuradoria, eles iram ler toda a ata e tudo que estamos discutindo aqui.  

87. Mariane comenta que o processo iria demorar mais um ano, pois é isso que está levando; 

88. Juliana comenta a Mariane que a segunda medição foi paga em outubro e que não tem um 

ano que a empresa está sem receber e que estava parado por conta da pandemia; 

89. Adriana ressaltou que os trabalhos ficaram 3 meses parados por conta da pandemia; 

90. Mariane lembra que as minutas foram elaboradas em agosto e setembro do ano passado; 

91. Adriana acrescentou na fala da Juliana que gostaria que no encaminhar no parecer para a 

procuradoria seja dito que eles reavaliassem o posicionamento deles e que possamos de alguma forma se não 

pagar tudo que pague pelo menos algum valor; 
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92. Juliana continuando sobre os questionamentos que ele fez agora com relação a nota fiscal, 

eu tenho que acrescentar que desde o início na primeira medição eu peço a você, para que não mande a nota 

fiscal juntos com os documentos, assim que chegou os documentos e eu percebi a nota fiscal eu entrei em 

contato contigo para questionar sobre, inclusive lembrou que na reunião de fevereiro falou que não fosse 

emitido a nota pois vamos dar uma olhada, então quando eu falei que você deu uma de João sem braço e 

mandou a nota foi justamente por que eu já vinha falando que não era para mandar a nota junto com os 

documentos e mesmo assim você mandou. Eu em auditoria com o TCE em uma outra prefeitura e eu fui 

indagada por eles que nos processos de pagamento não havia avaliação já entrava com o pagamento direto e 

não tinha esse histórico, como é que já sabem que está tudo certo que o que foi enviado foi o que realmente foi 

executado? Então depois disso em todos os processos de pagamento de convênio que eu já fiz até hoje foram 

assim, primeiro a avaliação dos fiscais e depois a emissão da nota fiscal. Agora eu te pergunto Marcos, se o 

procurador disser para pagar 50% do valor que eles estão pedindo, como ficaria, já que você já mandou a nota 

fiscal e da mesma forma que você me cobrou a medição por causa do imposto na nota fiscal, como você irá 

fazer com uma nota fiscal que você emitiu lá atrás junto com a solicitação de pagamento ? Você está 

entendendo agora o porquê eu sempre pedi para não emitir a nota junto com os documentos.  

93. Marcos vamos pensar para que todos, por que a empresa chegou a essas medições ? Por que 

a empresa está querendo cobrar esses itens ? Quem estabeleceu para a empresa para que esses itens iriam para 

a medição ? Simples eu tenho áudio e tenho ata da nossa reunião, e queria ouvir de você o que ficou resolvido 

na reunião ? 

94. Juliana responde que eles iriam mandar a medição, mas em momento nenhum estava 

dizendo a nota fiscal. Lembrou também que quando ela entrou em contato para falar da nota ela disse que você 

havia agido de má fé, e mandou a nota, assim não quero entrar em discussão aqui, a única coisa que ela quis 

responder foi que você disse da nota fiscal e do que eu havia comentado na reunião passada. Apenas estou me 

defendendo, pois sempre pedi para você para não enviar a nota fiscal junto com os documentos da medição. 

Pois mesmo combinando, como foi na reunião, eu precisaria avaliar até no relatório de pagamento. 

95. Marcos pediu para que a Juliana apresentasse aos colegas do GTP os pedidos que foi enviado 

a ele sobre esses pedidos da nota fiscal; 

96. Marcos menciona a juliana que tiver que arcar com as despesas da nota se tiver que fazer 

outra ele vai arcar e quer saber da Juliana o porquê que estamos no dia 26 de agosto e não temos nenhuma 

resposta oficial referente a medição ? ; 
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97. Juliana pergunta ao Marcos se o processo havia sido finalizado pela procuradoria ? E informa 

que a procuradoria precisa se um relatório para que eles deem o parecer e finalizar a questão. Hoje estou em 

uma reunião com o GTP e essa ata será o relatório que irei acrescentar no processo e enviar novamente a 

procuradoria; 

98. Adriana fala que temos a empresa que quer continuar o trabalho, prefeitura quer também 

finalizar o trabalho, temos o procurador que tem uma outra posição. Então a prefeitura na pessoa da Juliana vai 

finalizar o relatório dela com o resultado dessa reunião, solicitando a procuradoria com a intenção e o GTP 

pedindo essa reavaliação. E aí temos que definir que dia possamos estar juntos com os técnicos do Alto Uruguai 

para que possamos finalizar isso dentro do que a gente entende de ser entendível para nós. Pediu para a 

prefeitura se manifestar quando ao prazo de entrega do processo a procuradoria; 

99. Juliana se compromete que até na sexta feira enviará a ata no grupo de WhatsApp para a 

avaliação de todos e até no final da tarde irá encaminhar a procuradoria as 17h, ficando assim todos; 

100.  Oswaldo comenta que a Juliana não irá ao procurador se deve ou não pagar e sim passar a 

posição dos fiscais para que o procurador possa avaliar e assim estar auxiliando no que deve ser feito; 

101. Juliana acrescentou que será feito através de despacho e encaminhará a ata da reunião como 

relatório; 

102. Marcos quer um prazo para que eles tenham uma resposta do que será resolvido, porque a 

última vez que o processo foi para a procuradoria eu cansei de fazer contato com eles e com a secretaria de 

planejamento o que eu peço é que seja combinado hoje e seja colocado em ata a data de retorno para a 

empresa. Sugere que seja colocado em ata um prazo para retorno para a empresa; 

103. Adriana pede ao Dr. Marcus Losso representante da procuradoria para se manifestar, quanto 

ao acompanhamento do processo de pagamento internamente na procuradoria e ele poderia dar um prazo para 

que teria para conversar com o procurador sobre o assunto; 

104. Marcus Losso comentou que tem uma lei municipal que tira toda autonomia do procurador, 

passando todo o poder para o Prefeito e ao Procurador Geral, e acrescentou que está de quarentena e 

encontra-se no Rio de Janeiro e para teria que pessoalmente ir à Procuradoria para conversar com o Procurador 

Geral, não seria possível fazer através do telefone, ele indicaria que a Juliana ao fazer o parecer que seja pedido 

atendimento prioritário ao Procurador Geral e falar pessoalmente com o Procurador Geral ou com o Sub 

Procurador sobre a urgência quanto a manifestação da procuradoria e como ouviu o representante da empresa 

o Sr. Marcos onde falaram uma coisa muito certa, precisa muito mais documentação nessa tramitação de 
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comunicação, ofícios devem ser respondidos intempestivamente, tudo tem que ser consignado, tem que tudo 

acrescentado ao PA para que possa uma visão do que está acontecendo e concorda que a Juliana tem que 

sintetizar na Ata; 

105. Adriana diz que a secretária Tamiris em conversa com ela que existe uma ordem de serviço 

na prefeitura dizendo que cada setor tem 03 dias para que possa despachar os processos, então será incluído 

este documento dentro do processo. E que a empresa possa entrar em contato com a secretaria se caso tenha 

algum problema com relação ao processo de pagamento, tem um mês que está no cargo de secretária e está se 

inteirando do assunto; 

106.  Marcos pede a palavra, e fala mais um pouco sobre a experiência da empresa nos processos 

de medição e da validação pelos fiscais do contrato e a procuradoria com a questão de pagamento, o Oswaldo 

pode ajudar pela experiência em relação a gestão pública e até mesmo o Dr. Marcus possa também me corrigir, 

nos processos normais hoje a empresa tem em torno de 80 contratos com prefeituras, o fiscal do contrato faz 

um relatório de medição ou um parecer no pedido de medição, não manda ata para a procuradoria não, faz um 

relatório da fiscalização e baseado nesse relatório irá dizer como será prosseguido, parece que está sendo 

jogado nas mãos da procuradoria para que seja avaliado a ata ser avaliado o termo de referência; 

107. Adriana dia ao Marcos que não, a Juliana me mostrou o processo tem todos os documentos 

para pagamento, tem o relatório do fiscal sendo enviado a procuradoria em abril e retornado à secretaria de 

planejamento em julho; 

108.   Alana comenta que o procurador vai fazer seu parecer em cima do que os fiscais disserem, 

se ele diz que não pode pagar porque não foi feito é porque os fiscais falaram que não foi feito; 

109. Juliana e José Renato como fiscais falaram unanimemente que é o que está acontecendo; 

 

 

IV) Observações: 

1. Juliana irá encaminhar a ata na sexta de manhã e sem nenhuma manifestação, encaminhará o 

processo de pagamento a procuradoria às 17h; 

2. A Secretaria de Planejamento irá responder ao documento da empresa que questiona sobre o 

pagamento até o dia 28/08/2020; 

3. A próxima reunião com a empresa será no dia 03 de setembro; 
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