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REGISTRO DE REUNIÃO – ATA 

Dia: 14/09/2020 

Local: ONLINE. 

Horário: 9 às 12h 

 

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 José Renato Carapeços SECPLAN - DAL 

03 Gustavo Wanderley Tomzhinski Parque Nacional do Itatiaia 

04 Antônio Marcos Carneiro Teodoro SEDEC 

05 Jacyra Maria Motta Spanner Núcleo Colonial de Itatiaia 

06 Hugo Ferraz Penteado AAI e Núcleo Colonial de Itatiaia 

07 Anair Rodrigues Visconde de Mauá 

08 Juliana Ferreira Abrantes SMP e Centro 

09 Marcelo Brito Maringá – Visconde de Mauá 

10 Oswaldo Castro Junior Clube Finlândia e Bairro Penedo 

11 Soraya Fernandes Martins APA da Serra da Mantiqueira 

12 Cristiane Ferreira Moradora de Maromba e Maringá 
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13 Claudio Henrique Serrichio Visconde de Mauá 

14 Leonardo Gatti 
Grupo FB Unidos dos Bloquetes / Morador de  

Maringá 

15 Rafaelle Bernacchi de Castro  Associação Pró-Penedo / morador de Penedo  

16 Cláudio Gomes Jardim Itatiaia/Merisa 

17 Diva Rezende Pereira Peer Leader / Maringá-RJ  

18 Regina Quaresma Penedo 

19 Maria Carolina Rodrigues  Moradora e comerciante Penedo. 

20 Aime Accorsi Instituto Isokoti / Moradora de Penedo 

 

 

III) Desenvolvimento da Reunião: 

1. Adriana começou apresentando o grupo de trabalho participativo e os que já 

estão participando. Falou também como o GTP foi criado e como ele funciona; 

2. Adriana solicitou que os novos participantes pudessem se apresentar, o que foi 

feito por todos; 

3. Juliana esclareceu a todos, a situação do pagamento da empresa; 

4. Adriana lembrou e chamou atenção de todos que já havíamos falado sobre 

Circuito Noturno em outras reuniões, pediu para a Juliana verificar e trazer na próxima reunião; 

5. Leo Gatti falou que as questões de calçadas na região de visconde de Mauá, ´que 

é muito complicado, perguntou como que poderia colocar em específico, os locais que tem essa 

dificuldade. Falou que poderíamos pensar em uma forma de estar colocando isso dentro do 

plano de mobilidade; 

6. No art. 16º, inciso XIV: “Criação de Guia de Calçadas do Município de Itatiaia  - 

conforme  NBR 9050/2015 de acessibilidade. Com indicativos de arborização adequada”, 

Adriana colocou a seguinte observação: ESTABELECER UM ITEM OBSERVANDO AS ÁREAS 
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CONSOLIDADAS PRIORIZANDO AS ÁREAS TURISTICAS; 

7. Adriana comentou que existe uma proposta de Via Compartilhada para Maringá, 

disse que não paramos para discutir isso; 

8. Leo Gatti até sugeriu que poderia pensar na possibilidade de se acabar com o 

estacionamento no centrinho de Maringá e aumentar à calçada; 

9. Diva fala em relação à questão das calçadas, como a Adriana também comentou, 

que muitos comerciantes construíram em cima do espaço que teoricamente deveria ser uma 

calçada, ela acha que uma das coisas que deveria ser cobrado era reaver esses espaços para 

que efetivamente virem calçadas. Fala também dos estabelecimentos que não proporciona aos 

seus clientes vagas para clientes, lotando assim a região e trazendo transtornos no trânsito. 

Sugeriu também que possamos dialogar para tentar minimizar a situação, fazendo com que 

esses estabelecimentos possam, talvez, comprar vagas nos estacionamentos ou alterariam sua 

estrutura para fazer vagas para atender seus clientes; 

10. Leo Gatti diz que temos que resolver os problemas de mobilidade que estão hoje 

como fragilidade no dia a dia; 

11. Alguns participantes pediram para que no art. 16º, inciso XV: “Vincular a 

aprovação de projetos, emissão de alvarás e habite-se apenas se a calçada também for 

projetada e executada em conformidade com NBR 9050/2015, para o seguinte texto: (...) 

emissão e RENOVAÇÃO de alvarás e habite-se apenas se a calçada também for projetada e 

executada em conformidade com NBR 9050/2015; 

12. José Renato diz que não faz sentido, o alvará e o habite-se de construção e está 

relacionado ao projeto aprovado; 

13. Leonardo Gatti enfatizou a problemática de Maringá com a questão da falta de 

passeio e os pedestres inclusive idosos e crianças, são obrigadas a andar na rua; 

14. Foi falado na reunião sobre à Casa de Pedra em Penedo, que encontra-se uma 

parte da construção para a rua impossibilitando de haver calçada, sendo que a mesma foi 

construída antes da rua e deu a sugestão de se pensar nesse caso; 

15. Regina falou que entende e para ela existem casos e casos e que devem ser 

pensados; 
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16. Adriana menciona que o que está construído de forma errada não temos como 

ver, ali não, mas quando for criado o conselho poderia ser pensado algo para que isso fosse 

resolvido; 

17. Diva enfatiza que teria que ser revisto o Plano Diretor antigo da região e ver 

quais as propriedades que avançaram sobre a estrada e tentar de alguma forma cobrar a 

devolução dessa área ou pelo menos alguma compensação para a mobilidade pública. Temos 

que de alguma forma penalizar quem teve essa atitude, daria um prazo para se adequarem 

cabível de suspensão no alvará de funcionamento; 

18. Adriana concorda plenamente com tudo que a Diva falou, mas mencionou que 

nas reuniões da Revisão do Plano Diretor não seria possível ser tratado isso e sim em outra 

ocasião nas reuniões do Conselho Municipal das Cidades quando for criado onde foi suprimido 

pelos Vereadores no atual Plano Diretor; 

19. Felipe Cesar reforçou a palavra da maioria e principalmente da Diva, que é muito 

importante diferenciar o que foi feito ilegalmente e do que foi feito quando não havia uma 

legislação específica. Tudo que foi feito ilegalmente tem que ter uma forma de adequação, 

aquilo que foi realizado quando não havia legislação, como no caso da Casa de Pedra em 

Penedo é claro que não se altera, mas poderia ser interessante termos uma diretriz, como: “em 

novos projetos de urbanização e mobilidade buscar-se a adequar o espaço urbano para que 

haja condição de mobilidade de pedestre”, pois se um dia for feito um trabalho ali na via 

enfrente a Casa de Pedra se busque uma adequação no projeto para que ali venha a ter uma 

calçada; 

20. Leo comenta que existe o centro histórico de Paraty e porque não poderia 

transformar o centro de Maringá também desse jeito; 

21. Adriana apresenta a proposta feita pela Alto Uruguai de se implantar um via 

compartilhada no Centro de Maringá qual apresenta a largura viária de impossível segregação 

entre modais possíveis se a circulação de transporte coletivo; 

22. Diva questiona duas coisas, primeira se vamos debater em cima de uma proposta 

já pronta; 

23. Adriana comenta que não estamos debatendo sobre uma proposta pronta isso é 
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só uma proposta, estamos apresentando é uma minuta de projeto de lei de mobilidade urbana, 

onde estamos no artigo 16° inciso XVI, se vai ser feito ou não alguma coisa pela prefeitura, não 

é neste grupo que vamos tratar disso. Leu um trecho da Lei e comentou que se faz sentido será 

aprovado se não faz sentido será alterado conforme o grupo achar necessário; 

24. Diva comentou que pelo que ela entendeu é que estamos trabalhando em cima 

de um projeto de lei que após a participação de todos, após a empresa irá dizer sim ou não 

para as alterações que foram realizadas; 

25. Adriana explica a Diva que todas as alterações feitas pelo grupo serão enviadas a 

empresa contratada, onde serão feitas e enviadas ao grupo para uma nova avaliação, depois 

será feito uma audiência pública e depois enviar para a Câmara; 

26. Diva perguntou se haverá em alguma oportunidade da participação; 

27.   Adriana comenta novamente que todas as considerações que o grupo fizer vai 

para a empresa e será devolvido para uma nova reanálise; 

28. Diva diz que o ela esta querendo dizer é antes disso tudo, participação popular 

para a construção, que não seja uma reunião para revisão do que a empresa fez, porque isso ai 

é passar por cima da população para a empresa determinar como será cada região; 

29. Adriana novamente fala com a Diva que não tem como responder isso, e que 

passará a palavra para a Juliana pois tiveram reuniões em alguns Bairros; 

30. Leo e Regina mencionaram que tiveram reuniões, mas a divulgação foi muito 

perto do evento; 

31. Leonardo fala que o Plano de 98 demorou 10 anos para ser revisto, pois é claro 

com o crescimento tem mesmo que realizar essas revisões, 2013 houve muito divulgação com 

faixas mas as pessoas não foram porque não quiseram, pois muitas pessoas ficam 

desacreditadas e acham que é perda de tempo que vai ser como todos mundo quiser. Em 2016 

houveram uma porção de emendas nesse plano que para elem foram retrocessos, 

principalmente na questão ambiental, ocupação do solo, mas eram mais participativas, a Srª 

Ieda Geóloga participava de reuniões nos Vales, eram debatidas no local da reunião e 

aprovavam, então ele acha pertinente o que a Diva está colocando, porque se queremos a 

participação de todos e temos pessoas maravilhosas na região, arquitetos, ambientalistas, da 
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cultura, da questão histórica, uma serie de questões que tinha avançado no plano e ,e parece, 

ele não leu todo o plano, mas acha que não está contemplando as questões da ocupação do 

solo que foram debatidas, causando problemas de mobilidade e crescimento desordenado; 

32. Juliana mencionou que foram feitas 02 reuniões em cada bairro, ficando apenas 

o Country Club que por pedido da população e pela grande participação da comunidade no 

formulário online decidimos realizar uma reunião na localidade. Em fevereiro foi enviado 

comunicação a todos os bares, restaurantes, pousadas, hotéis e arquitetos/engenheiros para 

participarem do I Fórum; 

33. Diva enfatiza que participar de uma coisa que já foi decidido é aprovar a ideia do 

outro não é participar, participar é você criar, aí vem com um plano pronto que não contempla 

a mobilidade. Questiona, pois disse uma empresa que desconhece a Cidade onde elabora um 

plano que esteticamente é bonitinho, mas que não atendem as pessoas; 

34. Odilon pede a palavra, concordou com a Diva e com o Luiz Felipe, de alguma 

forma a empresa contratada deveria estar participando para que houvesse uma discussão de 

algumas negativas que foram propostos pelo grupo, pois poderia inviabilizar todo um trabalho 

realizado pelo GTP e participantes; 

35. Cristiane pediu a palavra, diz que todos têm que fazer uma meia culpa também, 

pois ela comentou que tem no celular um grupo de whatsApp que foi criado pós reunião de 

março feita com a equipe da prefeitura e da empresa com a participação popular na 

Administração de Maringá, este grupo foi se deu origem em 04 de abril de 2019, e infelizmente 

esse grupo não foi para frente onde conversou por diversas vezes com o Augusto, que foi a 

pessoa que articulou bastante esse grupo. Ela defende que todos tenham uma articulação 

constante, até mesmo por experiência própria, pois participa do conselho de Meio Ambiente e 

passa isso lá. A própria população teria que ter esse cuidado em chamar as outras para 

participar, e levar o que a Diva e o Leonardo falaram e cobrar mais; 

36. Adriana comenta que a Cristiane, Marcelo Brito, Beth Bessa são testemunhas 

disso, que em algum momento na reunião do Conselho da Pedra Selada, foi comentado que o 

Parque da Pedra Selada estava participando dessa reunião que era importante a participação 

das pessoas, que estavam sendo mobilizadas pessoas para participar, Anair tem participado 
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dessas reuniões. Comenta também que em algum momento falou e convidou o Leonardo para 

participar onde não pode participar e está voltando agora. Não só elas como o Oswaldo e os 

demais fizeram convites também, foram discutidos por diversas vezes no grupo sobre a 

representatividade da população que é muito importante. Não só na reunião do GTP mais no 

conselho de Meio Ambiente, que também está correndo atrás de participação popular, 

Cristiane é uma pessoa que também está nessa luta. Ela defende a participação popular. Volta a 

falar que temos que decidir o que tem que ser feito, todos sabem que existe problemas com a 

empresa, onde entrega produtos que não são satisfatórios, e o grupo independente da posição 

da prefeitura não estamos de acordo com algumas coisas que eles apresentaram. Falou que os 

técnicos da prefeitura, Juliana e José Renato, têm feito um esforço considerável para que seja 

conduzido da melhor forma possível dentro da prefeitura. Hoje temos um contrato que está na 

mão da controladora dizendo que não pode ser pago está indo para a procuradoria para ver o 

que vai ser feito e fazendo com que não seja interrompido este trabalho. Como moradores que 

já faz parte a muito tempo desse grupo, todos tem feito esforços para dar sequência. Esse 

documento que o grupo está analisando é passível de alteração, a Adriana concorda com todos, 

a empresa tinha que está aqui apresentando, mas não vai vir e aí vamos parar tudo, todas as 

discussões? E válido se alguém no grupo entender de mobilidade e quiser parar e explicar para 

todos sobre o assunto e para nortear a direção do plano.  

37. A Diva concorda que tem que parar tudo, e questionar, pois não tem uma etapa 

de mobilização social para escutar toda a população em relação ao ordenamento social e se 

colocou a disposição ver alguém que pudesse explicar a todos do grupo, ela mesmo é formada 

em turismo e estuda tudo ligado à mobilidade urbana, aos modais e toda a questão de 

estruturação de um destino turístico, e não tem que ter pressa à população quer ser ouvida e 

discutir a supressão dos espaços públicos que vem ocorrendo na região; 

38. Oswaldo pediu a palavra, comentou que não tem ninguém fazendo com pressa e 

que a participação popular é de suma importância para o processo, foi colocado que a empresa 

caiu do céu e veio direcionar o trabalho, vai passar apenas como informação, que o trabalho 

começou em fevereiro de 2019, foi feitas reuniões em vários bairros em várias situações, ações 

foram levantadas e coletadas, o que a empresa está fazendo e colocar isso tudo de uma forma 



  

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

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

organizada de uma visão que de primeira instancia é do GTP e de quem participa, pois a final 

será da câmara de vereadores. O que muitos estão levantando é que essa comunicação não foi 

feita de forma correta, não vamos entrar no mérito se o que foi feito com carro de som e se 

colocou na rede social, pelo menos 6 ou 7 pessoas aqui presente não sabiam ou não 

participaram do processo, então deveríamos pensar em como vamos resolver isso daqui para 

frente, estamos fazendo um trabalho pesado te alguns meses e somos moradores daqui, não 

começa, os isso ontem e nem vamos terminar amanhã. Respondendo a Diva especificamente, 

esse não é um plano pronto não é apenas uma proposta que a empresa especializada neste 

processo conversando com a população, podemos mudar o que e na hora que quisermos, não 

temos dificuldade quanto a isso, então deveríamos pensar como vamos resolver isso daqui para 

frente. Oswaldo sugere que terminemos o trabalho do plano de mobilidade, se todos puderem 

continuar fazendo aqui em conjunto, seria muito importante e ver como iremos envolver a 

sociedade como um todo, se vamos fazer reuniões nos bairros para fechar ele não vê problema 

nenhum, porque toda essa mobilização pode envolver ou não, não é uma coisa simples; 

39. Leonardo pergunta se pode retroagir, podemos mudar algo que já foi decidido? 

Minuta do uso e ocupação do solo; 

40. Adriana disse que vai comentado isso nas reuniões diversas vezes, que foi 

entregue o material e que era para analisar e fazer as considerações que depois iríamos voltar, 

o plano diretor já foi devolvido ainda não voltamos nele, pois precisamos terminar as 

discussões da minuta do plano de mobilidade, que poderíamos fazer até reuniões extras para 

discutir as considerações feitas; 

41.  Oswaldo pediu novamente a palavra para que fizesse a finalização, volta falando 

que o passado tem que olhar para que possamos aprender com os nossos erros, está claro que 

a comunicação poderia ser melhor, sempre pode ser, respondendo ao Leonardo, nós podemos 

e vamos voltar atrás, todos têm que ler a proposta do plano de mobilidade e vamos revisar o 

que for necessário, isso não será problema. Temos que pensar que esse é um grupo reduzido e 

sempre vai ser um grupo reduzido, não tem outra forma de ser, como envolver a maior parte 

da população e como discutir isso com eles, acho que os caminhos são as audiências públicas, 

diferente do que fazemos hoje, onde divulgamos e passamos o documento para que possam ler 
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e discutir com esse grupo menor para que possamos fazer as alterações antes de enviar para a 

câmara.   

42. Leonardo diz que têm que ser feito depois uma pressão na Câmara na hora da 

votação, todos devem estar presentes; 

43.   Adriana pediu para que todos encaminhassem o e-mail no chat para que a 

Juliana possa enviar todos os documentos o que já foi visto e o que ainda não foi visto. Adriana 

comentou que fez uma reunião com o Oswaldo para que pudesse fazer uma reunião paralela a 

essa de segunda feira, para que possa ser olhado e discutido a colocação de todos que estão 

entrando agora. E chamou atenção que o plano é para a Cidade como um todo, ela defende um 

plano por separado para cada região, Itatiaia, Penedo e Maromba/Maringá, mais no momento 

não será possível discutirmos aqui, pode ser feito em outra ocasião; 

44. Carolina pediu a palavra, acha muito importante a gente focar e frisar na 

participação popular estamos há quase duas horas e o que estamos debatendo aqui não teria 

que ser aqui, mas sim ao longo da semana através de enquetes ou nas redes sociais, se criar 

uma página mais ampla, e quer saber o que de fato podemos fazer, se podemos levar isso para 

debater na rede social para debates por uma semana e depois trazer para cá para discutir, pois 

não conseguiríamos trazer todos para discutir isso aqui, mas poderíamos subdividir durante a 

semana, falou que acha interessante criar um página no facebook e um grupo no whatsApp 

para lançar essas questões para que as pessoas possam contribuir de alguma forma, que 

entendem de mobilidade urbana, e ao final da semana com todo esse trabalho levaríamos para 

a reunião de segunda para discutirmos sobre esses pontos e não vir discutir essas coisas aqui na 

reunião, pois é uma coisa que acaba tomando tempo, fica desorganizado e ao final da reunião 

não conseguiremos um resultado mais efetivo. Esse processo é democrático e participativo e 

que temos que levar para a empresa e sem pressa, pois se trata de uma empresa que está 

recebendo para isso e tem que fazer o que foi decidido em votação e por nós; 

45.   Adriana concorda com a Carolina e queria que alguém encabeçasse esse grupo, 

e na verdade era que alguém representasse o grupo, pois imagina se fossemos colocar todos os 

moradores interessados não conseguiríamos fazer esta reunião. Adriana sugere que se 

organizassem em grupos em cima dos documentos que foram apresentados, pois tudo é 
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passível de alteração. Fala a Diva que poderíamos combinar um dia e horário para que possam 

trazer um professor para falar sobre mobilidade urbana e iremos montar uma sala no zoom 

para quem estiver interesse em participar; 

46. Diva pediu a palavra, falou que já que a empresa fez a proposta que ela possa 

fazer vídeos explicativos para compartilhar com todos e fazer a divulgação com todas as 

pessoas da região e a partir desse vídeo que possamos começar a coletar os questionamentos e 

tentar mobilizar mais gente que tenha interesse em discutir sobre esse assunto; 

47. Juliana comentou que a Adriana e o Oswaldo poderão pedir à empresa que 

façam esse vídeo explicativo de cada minuta; 

48.  Adriana comentou que eles irão formalizar esse pedido a empresa; 

49. Oswaldo pede a Juliana que envie a todos o diagnostico feito pela empresa; 

50. Aime pediu a palavra, disse que concorda com muitas questões apresentadas 

aqui como por exemplo a participação popular ouviu todos os questionamentos da Juliana e do 

Oswaldo e que para não ter que ficar explicando toda vez que alguém entrar nesse grupo, ela 

sugeriu que cada um nas suas regiões, convidasse os representantes das associações de bairro 

para as reuniões e estudem os documentos e levem as suas perguntas e suas considerações e 

depois levar o que foi acordado para os seus bairros, assim até que fosse finalizado todo os 

trabalhos. E se colocou a disposição para o que precisarem; 

51. Adriana comentou que a Diva criou um grupo no whatsApp; 

52. Diva disse que a função do grupo é, levantar os questionamentos que vai ser 

levado para a empresa e para os representantes legais e compartilhar com outros grupos locais 

e outras pessoas o vídeo que será enviado pela empresa. Com isso terão um retorno e poderão 

mapear os temas chaves que irão começar a aparecer nessas discussões; 

53. Adriana lembrou que tudo que será falado em todos os grupos tem que ser feito 

em cima do que está sendo discutido, para essa de segunda precisamos estar estudando o 

plano de mobilidade; 

 

IV) Discussões: 
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Plano de Mobilidade – Minuta de lei da política municipal de mobilidade urbana 

de Itatiaia; 

 

TÍTULO IV - Sobre as Etapas de Implantação e as Revisões 

I. CAPÍTULO I – Curto Prazo. 

II. Outros temas de organização do grupo; 

 

V) Observações: 

1. Juliana enviará aos que enviaram os e-mails’s no chat, todas as minutas e o 

diagnóstico; 

 

Próxima Reunião:  

Dia: 21/09/2020 

Local: ONLINE  

Horário: 9h 


