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REGISTRO DE REUNIÃO – ATA 

Dia: 31/08/2020 

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 Tamiris Oliveira Secretária de Planejamento 

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 Oswaldo Castro Junior Clube Finlândia e Bairro Penedo 

15 Soraya Fernandes Martins APA da Serra da Mantiqueira 

16 Thiago Henrique Ferreira Superintendência de Cultura 

17 Cláudio Gomes Jardim Itatiaia/Merisa 

18 Claudio Henrique Serrichio Visconde de Mauá 

19 Leonardo Gatti Grupo FB Unidos dos Bloquetes / Maringá 

20 Rafaelle  Comerciante Penedo 

 

 

III) Desenvolvimento da Reunião: 

1. Adriana começou apresentando o grupo de trabalho participativo, falou prevê do 

Decreto e de como foi criado; 

2. Todos se apresentaram; 

3. ALTERAÇÃO no art. 3º, inciso I para: “ACESSIBILIDADE UNIVERSAL: condição para 

utilização, com segurança e autonomia, total ou assistida, dos espaços, mobiliários e 

equipamentos urbanos, das edificações, dos serviços de transporte e dos dispositivos, sistemas 

e meios de comunicação e de informações pela cidadania e PESSOAS COM DEFICIÊNCIA ou com 

mobilidade reduzida”; 

4. ALTERAÇÃO no art. 5º, inciso V para: “ampliar e melhorar as condições de 

circulação de pedestres e de grupos específicos, como idosos, PESSOAS COM DEFICIÊNCIA e 

crianças”; 

5. ALTERAÇÃO no art. 5º, inciso VIII para: “o parcelamento ILEGAL do solo, daS 

EDIFICAÇÕES ou o usoS excessivos ou inadequados, em relação à infraestrutura de mobilidade 

urbana”, o grupo achou muito confuso; 

6. José Renato chamou atenção para o Art. 5º, VIII inciso X – “a adequação dos 
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instrumentos de política econômica, tributária e financeira e dos gastos públicos aos objetivos 

da mobilidade urbana, de modo a privilegiar os investimentos geradores de bem-estar geral e, a 

fruição dos bens, pelos diferentes segmentos sociais”, que tem que fazer previsão código 

tributário; 

7. ALTERAÇÃO no art. 7º para: “oferta de vias de qualidade para a circulação 

de pedestres, pavimentadas com piso antiderrapante, arborizadas, sinalizadas, adaptadas AS 

PESSOAS COM DEFICIENCIA E DE MOBILIDADE REDUZIDA, sendo aprovados por todos presentes”; 

8. Foi incluído ao art. 7º inciso II a) PREVE PARCERIAS PÚBLICAS E PRIVADAS PARA 

AS VIAS EXISTENTES NA BUSCA DE RECURSOS PARA ELABORAÇÃO DE MODELOS DE PROJETOS 

PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PREVISTO DO INCISO II. PARA OS NOVOS LOTEAMENTOS JÁ 

DEVERÁ HAVER A IMPLANTAÇÃO DO PREVISTO NO INCISO EM QUESTÃO aprovado por todos 

os presentes; 

9. José Renato chamou atenção no art. 7º inciso III, o que seria TRAVESSIA SEGURA, 

existem diversos significados, todos pediram para que a empresa explicasse melhor; 

10. ALTERAÇÃO no art. 7º inciso VI para: “qualquer proposta de alteração no 

desenho urbanístico original dos canteiros, e praças E AREAS VERDES somente poderá ser 

executado após aprovação do projeto junto ao Conselho MUNICIPAL da Cidade de Itatiaia” Jose 

Renato pediu para que a empresa explicasse; 

11. ALTERAÇÃO no art. 8º para: “As diretrizes para os pedestres, PESSOA COM 

DEFICIÊNCIA E MOBILIDADE REDUZIDA são:”;  

12. ALTERAÇÃO no art. 8º, inciso I para: “ter assegurado o direito de ir e vir, 

nas vias públicas, calçadas e travessias, livremente, em segurança, sem obstáculos e 

constrangimentos de qualquer natureza”;  

13. ALTERAÇÃO no art. 8º, inciso V para: “eliminação de barreiras 

arquitetônicas de calçadas e travessias, que impeçam ou restrinjam a mobilidade de pessoas 

COM DEFICIÊNCIA, idosos e mulheres grávidas”;  

14. ALTERAÇÃO no art. 9º, inciso I para: “o sistema de mobilidade urbana deve 

garantir que a bicicleta seja um meio de transporte individual, SEGURO e articulado, 

complementar dos outros meios de transporte”;  
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15. ALTERAÇÃO no art. 9º, inciso II para: “o uso das bicicletas será incentivado 

pelo Poder Público Municipal e, em parceria com a iniciativa privada PRIORIZANDO OS 

ESTUDANTES”; 

16. ALTERAÇÃO no art. 9º, inciso III para: “a malha cicloviária a ser implantada 

(Mapa 04 Anexo), devem ter paraciclos, em pontos próximos a instituições de ensino, de saúde, 

de serviços bancários, comércio, praças, TERMINAIS RODOVIÁRIOS e equipamentos de 

transporte público, para dar mais segurança aos usuários desta modalidade de transporte”; 

17. ALTERAÇÃO no art. 9º, parágrafo único para: “DEVERÁ SER ELABORADO 

UM PLANO MUNICIPAL ESPECÍFICO, CONTENDO ABORDAGEM SOBRE AS LEIS DE TRANSITO, 

SINALIZAÇÃO E EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO”; 

18. ALTERAÇÃO no art. 10º, inciso I para: “transporte de carga no perímetro 

urbano deve atender as necessidades dos seus usuários, sem comprometer a segurança, a 

fluidez do tráfego veicular e a integridade da pavimentação E PATRIMÔNIOS HISTÓRIOS E 

CULTURAIS”; 

19. ALTERAÇÃO no art. 10º, inciso I para: “aplicar, os instrumentos desta lei e 

do Estatuto da Cidade, como o EIV (Estudo de Impacto de Vizinhança), para decisões sobre 

empreendimentos de impacto, de geração de novos polos de tráfego pesado”; 

20. ALTERAÇÃO no art. 12º, inciso I para: “A prioridade referente ao sistema de 

transporte público é A readequação de itinerários e implantação de terminal central de 

embarque e desembarque 100% acessível e com PARACICLOS dispostos”; 

21. ALTERAÇÃO no art. 12º, § 1º para: “Atribui-se ao ÓRGÃO RESPONSÁVEL DA 

PREFEITURA a gestão, controle e regulamentação das atribuições referentes à concessão de 

transporte público para adequar a prestação do serviço aos objetivos prescritos no Plano de 

Mobilidade Urbana”; 

22. ALTERAÇÃO no art. 14º, inciso I para: “vias arteriais: de caráter urbano, que 

interligam as redes coletoras e complementam”; 

23. ALTERAÇÃO no art. 16º para: “Após a aprovação da presente Lei, até o 

final de seu segundo ano de vigência este plano se encontrará na Etapa 1 – Ações a Curto 

Prazo, sendo:”; 
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24. ALTERAÇÃO no art. 16º, inciso I para: “Reestruturação administrativa, 

criação de departamento específico vinculado ao planejamento urbano, DEVENDO SER 

ARTICULADA articulando a Lei da Mobilidade ao Plano Diretor e outras Leis Complementares”;  

25. Rafaelle pediu a palavra, falou da preocupação quando a movimentação 

política onde irá prejudica o turismo de Penedo, falou do terminal rodoviário e visão diferente 

que tem daquela área; 

26. Adriana mencionou duas coisas, uma que sempre foi motivo de discussão a 

estrada de entrada de Penedo e sugeriu que ele desse uma lida nos documentos já enviados e 

desse sua contribuição caso haja, quando voltarmos a reavaliar os documentos. Acrescentou 

que a rodoviária já foi discutido por duas vezes e que não irá entrar mais em pauta irá ser 

discutido no momento certo, pois foi apresentada apenas uma consulta, não existe projeto 

nenhum e teria que ser feito uma movimentação popular e não ser discutido neste grupo; 

27. Claudio Serrichio pediu a palavra, comenta que quando se discute um plano 

diretor deveríamos estar trabalhando uma perspectiva de evolução de uma determinada 

situação existente, de onde estamos e para aonde vamos, é obvio que se cria expectativa de 

que todo esse esforço e custo, para prefeitura, para sociedade local e para todos que 

participam voluntariamente só faz sentido se estiver assegurada essa perspectiva de melhoria e 

de evolução, onde na realidade todos os lugares hoje tem um déficit de intervenção pública 

muito grande, sabemos que a Lei do Plano Diretor já existe e se fossem aplicadas a situação 

atual seria totalmente diferente. Falou da frustração, pois vê a região de Visconde de Mauá 

como um apêndice de um Plano Diretor e o Plano de Mobilidade de realidades muito diferentes 

da região, os padrões não são respeitados, nem os padrões de circulação de pessoas são 

respeitados transformando a estrada em uma via compartilhada. Já em Maringá é um trecho 

com adensamento consolidado e que atualmente não se permite passar dois carros na via, 

causando transtornos os transeuntes. Falou dos novos trechos que estão sendo incorporados a 

macrozona urbana que não tem nenhum sistema viário e não tem nenhum planejamento, no 

entanto incorpora quilômetros e quilômetros quadrados na macrozona urbana entre aponte do 

pavão e a ponte do marimbondo no lado direito de quem desce, incorpora trechos imensos de 

perambeira como área urbana com lotes 600m², então para o Sr. Claudio existem coias que não 
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vão cruzar nunca. Falou também da APA da Mantiqueira, que trata-se de uma unidade de 

conservação que abrange toda a região de Visconde de Mauá, ela sequer é mencionada em 

qualquer um documento que está sendo feito de Plano Diretor, Plano de Mobilidade e Plano de 

Edificação; 

28. Adriana disse ao Claudio que ele tem toda a razão, que na visão dela isso é 

falta de fiscalização pelo lado da prefeitura e falta de conscientização dos moradores por outro 

lado. Ela sempre defendeu a participação dos moradores no processo da revisão do Plano 

Diretor, comentou que convidou uma pessoa do Retiro participou uma vez e nunca mais voltou, 

a Nair começou a participar agora a pouco tempo, é importante a participação de todos para 

que em uma discussão cada um olhar para a sua localidade e trazer o enfoque para a reunião; 

 

IV) Discussões: 

Plano de Mobilidade 

I. Minuta de lei da política municipal de 

mobilidade urbana de Itatiaia; 

II. TÍTULO I - Da Conceituação, Princípios e Objetivos; 

III. TÍTULO II - Do Sistema de Mobilidade e suas Diretrizes; 

IV. TÍTULO III - Da Hierarquia Viária; e 

V. TÍTULO IV - Sobre as Etapas de Implantação e as Revisões. 

 

V) Observações: 

1. Juliana enviará ao Sr. Leonardo e o Sr. Claudio as minutas já revisadas 

(Zoneamento uso e ocupação do solo e Plano de Mobilidade) e as Atas; 

2. Capitulo I – Curto Prazo será tratado na próxima reunião; 

 

Próxima Reunião:  

Dia: 03/09/2020 

Local: ONLINE  

Horário: 9h 


