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REGISTRO DE REUNIÃO – ATA 

Dia: 21/09/2020 

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 José Renato Carapeços SECPLAN – DAL 

03 Jacyra Maria Motta Spanner moradora do Núcleo Colonial de Itatiaia 

04 Hugo Ferraz Penteado AAI e morador do Núcleo Colonial de Itatiaia 

05 Anair Rodrigues Visconde de Mauá 

06 Ricardo Ribeiro dos Santos PGM / Morador de Penedo 

07 Marcelo Brito Maringá – Visconde de Mauá 

08 Oswaldo Castro Junior Clube Finlândia e Bairro Penedo 

09 Soraya Fernandes Martins APA da Serra da Mantiqueira 

10 Thiago Henrique Ferreira Superintendência de Cultura 

11 Rafaelle Bernacchi de Castro  Associação Pró-Penedo / morador de Penedo  
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12 Aime Accorsi Instituto Isokoti / Moradora de Penedo 

13 Luiz Fernando da Palma Monteiro SMHRF / Morador do Centro 

14 Luiz Alves  Maringá-RJ 

15 Diva Rezende Pereira Peer Leader / Maringá-RJ  

16 Leonardo Gatti Grupo FB Unidos dos Bloquetes / Maringá 

17 Cristiane Ferreira Moradora de Maromba e Maringá 

18 Patrícia Bandeira Moradora de Penedo 

19 Augusto Ezagui Morador de Maromba e Maringá 

20 Maria Carolina Rodrigues Moradora de Penedo 

21 Luis Felipe Cesar OSC Crescente Fértil / Serrinha 

 

 

III) Desenvolvimento da Reunião: 

1. Adriana em conversa com o Oswaldo optaram em sugerir uma reunião na 

quarta-feira, de maneira presencial e em um local amplo, na casa da cultura, onde tem toda 

uma estrutura para fazer a reunião segura, para que possamos passar algumas informações e 

tirar todas as dúvidas que forem necessários; 

2. Diva pediu a palavra, comentou que olhou o Estatuto das Cidades, na Lei 

Orgânica do Município, Plano Nacional de Mobilidade, e acha que tem muitas coisas que 

devemos observar, deu exemplo na Lei Orgânica que já fala do Conselho da Cidade, onde 

deverá ser instituído e acompanhar todo o processo, e perguntou aos componentes do grupo 

se já existe e a sua situação atual? e como estamos em período de eleição, ela perguntou 

também até que ponto é interessante terminar essa revisão nesse tempo hábil que estão 

colocando ? Ela acha interessante que fosse mais discutido, pois o mapa que a empresa enviou 

não consegue entender, não dá para visualizar e identificar o que está sendo proposto, poderia 
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ser interessante discutir com a nova gestão pois terão mais tempo e poderia se acompanhar 

para os próximos 04 anos. Pois a nova gestão poderia não dar continuidade e pela falta de 

participação popular prejudicaria muito essa revisão. Comentou ainda que foi pedido para a 

empresa fazer uma apresentação dos dois núcleos turísticos (Penedo e Visconde de Mauá) que 

tem sua especificidade muito grande, reforça que é importante ter essas apresentações para 

conseguirem entender melhor o que está sendo proposto; 

3. Adriana com questão da criação do conselho, comentou que existe sim na Lei 

Orgânica, no Plano Diretor anterior ele estava para ser instituído em conjunto com o plano, só 

que foi suprimido pelos vereadores não permitindo assim a sua criação e sua instituição, está 

previsto no novo Plano Diretor, porem Adriana e o Oswaldo entre outras pessoas no grupo, 

tiveram a mesma preocupação que a Diva teve, a sugestão é que mantenha no Plano Diretor e 

que façamos as análises e considerações, ou seja, produzir um projeto de minuta de lei 

encaminhamos isso do Grupo de Trabalho Participativo para a Secretaria de Planejamento que 

foi acordado com os técnicos e com a atual Secretária de Planejamento Tamiris, que já está 

ciente de toda essa informação, essa minuta tem que ir para a procuradoria, onde serão 

analisadas e depois irá para a Câmara dos Vereadores onde será ou não aprovado, estamos 

pensando em desvincular ele do Plano Diretor e tentar instituir ele antes de tudo ser finalizado, 

pois terão coisas que só poderão ser feitos se passar pelo Conselho da Cidade, queríamos fazer 

um pedido a Prefeitura e acompanhar até a Câmara, mas isso não inviabiliza a continuidade 

desse processo, pois estamos no processo de construção com a sociedade civil e 

representantes da prefeitura. Acrescentou que se faltar algo podemos incluir, seja em um ou 

em mais artigos; 

4. Diva perguntou a algum procurador presente, até que ponto a supressão da 

criação do conselho é legal ou não, já que está na Lei Orgânica e na Lei Federal de Mobilidade 

Urbana, que ampara eles que fazer isso; 

5. Dr. Ricardo menciona que não estava na época da discussão, e disse que não há 

amparo legal e nem constitucional para suprimir, você não cria uma normal inútil, isso é 
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proibido no jurídico e quando ela é útil ela precisa de uma regulamentação, então concorda 

com a colocação da Diva que não poderia ter sido feito; 

6. Adriana acrescentou informação que o José Renato passou, que o Ministério 

Público questionou na época porem não andou se mais com esse processo, o Prefeito não quis 

sancionar a Lei por conta das diversas emendas e das diversas supressões que não faziam 

sentido nenhum, não teve participação da população no processo de alteração na Câmara 

então na época o Prefeito não sancionou a Lei e quando acontece isso a Câmara pode 

sancionar e foi isso que aconteceu, está ai um plano que não faz sentido inclusive em Visconde 

de Mauá; 

7. Adriana sugere que se dê continuidade ao processo, em respeito as pessoas que 

já estão no processo a mais tempo. Com relação ao vídeo de mobilidade ela conversou com 

eles e que precisam de um tempo para fazer isso, e o problema da empresa que irá falar em 

uma reunião presencial em uma outra ocasião; 

8. Dr. Ricardo diz que concorda com a Adriana, o plano é um problema de Estado e 

não de governo e não devemos parar pois acabamos interrompendo uma discussão e ela só 

evolui e nunca começa do zero; 

9. Odilon pede a palavra, acrescentou a fala da Adriana, do Dr. Ricardo e da Diva, 

mesmo tendo importância do trabalho que já vem de algum tempo, o que a gente presencia no 

período eleitoral é que as coisas não continuam acontecendo em outros mandatos, e acha 

importante para que haja até um compromisso, que esse plano fosse aprovado em uma nova 

legislatura, pois haveria um compromisso maior dos vereadores para com a sociedade. Outra 

coisa ele anda vendo alguns pontos, mesmo fazendo a leitura podendo ser modificado, ele vê 

alguns pontos obscuros, essa falta de participação maior da empresa, na apresentação dos 

documentos, teria que ter um trabalho maior de mobilização da população; 

10. Adriana explica ao Odilon que depois dos trabalhos de avaliação das minutas 

terão mais um fórum, uma audiência pública e uma reunião com os vereadores com formato de 

audiência pública, todas elas, em conjunto com o grupo e com a sociedade e o grupo e os 

técnicos da prefeitura já vem solicitando a mais tempo uma maior participação da empresa. 
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Adriana em conversa com o representante da empresa pediu para que ele participasse em uma 

das reuniões para falar sobre mobilidade e o mesmo disse que não poderia participar das 

reuniões e que precisaria de mais tempo para fazer os vídeos explicativos; 

11.  Diva pediu a palavra, se temos uma supressão de uma Lei que é Federal, isso 

não pode acontecer, o Município não tem o poder de suprimir leis Federais, e sim apenas Leis 

Municipais, e a participação da sociedade civil e a criação do conselho elas estão previstas tanto 

na esfera Estadual quando na Federal, quanto na Municipal, ela comenta que vê um ato ilegal e 

a participação e a continuação do processo chancela essa atitude dos vereadores que de 

alguma forma tem interesse que esse processo continue, ela acha estranho estar no mesmo 

pacote o Plano Diretor e o Plano de Mobilidade dois documentos que tratam de assuntos 

diferentes estarem sendo construído junto; 

12. Adriana fala a Diva que os documentos são separados, existe o projeto de Lei do 

Plano Diretor e o Projeto de Lei do Plano de Mobilidade; 

13. Diva volta a falar da participação popular; 

14. Oswaldo pede a palavra e fala a todos que a discussão é de suma importância, e 

que a reunião de quarta seria para tratar de todas essas questões, para que todos possam se 

posicionar, como Rafaelle e outros que estão se posicionando no chat, para obter informações 

e que não será uma reunião rápida, são vários questionamentos que tem que ser discutido e 

fechado; 

15.    Aime pediu a palavra pois terá que sair, disse que concorda com todos, que a 

Diva está fazendo colocações importantíssimas, também que os que já estão no processo estão 

querendo dar continuidade e teremos um tempo para nos familiarizarmos com o processo, não 

que iremos resolver agora mas teremos informações para as pessoas dos outros grupos, não 

devemos perder o ritmo pois chegamos em um ponto que está todo mundo empenhado para 

fazer isso funcionar da melhor maneira mais transparente possível que é o nosso papel de 

cidadão, independente da entidade que cada um representa. Sobre a reunião de quarta-feira 

ela acha muito pouco tempo para convidar todos e se queremos realmente envolver a 

comunidade deveríamos dar pelo menos uma semana, e que fosse presencial e virtual para 
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aqueles que querem participar, mas estão de quarentena e alguém da prefeitura que possa 

fazer acompanhamento das questões virtuais que possam aparecer, agradeceu a participação 

do Dr. Ricardo e da Cristiane que estão somando muito com esse trabalho; 

16. Adriana diz que a reunião de quarta-feira não é uma reunião para discutir o 

Plano Diretor, é uma reunião deste grupo, claro que outras pessoas podem ser convidadas, o 

intuito é o grupo anterior trazer para esse grupo novo que entrou coisas que já foram 

discutidas e que estão sendo levantadas e que já foram levantadas no passado e que foram 

resolvidas, ou seja, é para alinharmos informações; 

17. Augusto pediu a palavra e comentou que concorda com a reunião de quarta-

feira, e que tem várias pessoas que tem a sua limitação e que querem estar presentes para se 

alinhar como é o objetivo da reunião. Com relação a continuidade dos trabalhos ele acha que é 

fundamental a continuação, mesmo havendo a possibilidade de mudança no poder executivo, 

por conta das eleições municipais. Com relação a participação, ele acha também de suma 

importância a participação do maior número possível de munícipes, mas se a cada reunião for 

incluindo mais gente que não está a par dos assuntos até agora tratados, iremos parar 

novamente para um novo alinhamento e os trabalhos não avançam. Ele sugeriu que fosse 

fechado esse grupo que estará representando todo um coletivo, até porque já existem grupos 

abertos nas redes sociais para opinião da sociedade; 

18. Oswaldo concordou plenamente com o Augusto; 

19. SOLICITAÇÃO A EMPRESA: escrever o significado de cada sigla; 

20. REVER (ESTÁ CONFUSO - empresa) o art. 17, inciso III “Buscar financiamento do 

PMAT - Programa de Modernização da Administração Tributária. Possibilidade de retorno na 

proporção de 400% em até 30 anos”; 

21. Carolina pede a palavra, questiona que alguns itens do médio prazo são 

importantes e poderiam ser a curto prazo, onde serão marcados no texto para que seja 

transferido para o curto prazo;  

22. Diva sugere em pensarmos em algo para a mobilidade urbana e qual seria a 

ordem de prioridade para saber se isso que está sendo proposto efetivamente atende, deu o 
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exemplo se a urbanização urbana não vem antes dessas prioridades que estão sendo lidas, pois 

primeiro se busca o financiamento, e depois mexeria na frota e não na estrutura urbana, sendo 

que na verdade teria que ser ao contrário, senão teríamos uma frota funcionando sem uma 

estruturação urbana adequada estar concluída, com isso devemos tentar priorizar as 

sequencias de ações adequadas; 

23. Dr. Ricardo acrescentou, que na visão dele no art. 17, inciso IV não é médio prazo 

e sim curto prazo; 

24. Adriana menciona que no curto prazo ele também aparece; 

25. Diva pediu a palavra, disse que uma vez que a LDO será votada em outubro 

precisamos priorizar as ações a curto prazo para que esteja contemplada na referida Lei, 

porque senão terá orçamento para executar ano que vêm; 

26.  Adriana chamou atenção de todos, pois esse documento ainda precisa ser 

aprovado para que possa ser incluído na LDO, se tudo der certo e as Leis da Revisão do Plano 

Diretor forem aprovadas no início de 2021, o governo terá que pensar nas ações descritas 

nessas Leis para execução em 2022; 

27. ALTERAÇÃO no art. 17º, inciso V para: “Garantir que o serviço esteja sempre 

regulamentado e QUE dentro desta regulamentação, a Secretaria de Planejamento tenha 

acesso aos dados da prestação do serviço A PARTIR DE INDICADORES MONITORÁVEIS, número 

de pagantes, IPK - INDICE DE PASSAGUEIROS POR QUILOMETRO, etc, com dados 

georreferênciados”; 

28. Diva chama atenção que no art. 17º, inciso V deveria ser passado para o curto 

prazo e que além da secretaria de Planejamento, o conselho também deveria ter acesso a essas 

informações; 

29. EXPLICAR MELHOR OU REFAZER (EMPRESA) o art. 17, inciso X “Garantir a 

previsão de frota 100% acessível quando da regulamentação do serviço”; 

30. Luis Felipe chamou atenção de todos para o problema que muitas pessoas 

enfrentam, que ao embarcar no ônibus em Serrinha com destino a Penedo, o ônibus não pode 

parar pois existe um problema por ser linha municipal, mas que atravessa dois municípios e não 
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pode parar em outro Município. Ele acha importante ter uma diretriz para corrigir ou evitar 

esse tipo de problema; 

31. Marcelo Brito comentou que existe uma diferenciação de tarifa, quando é 

intermunicipal, e para evitar essa cobrança diferente eles evitam fazer esse tipo de parada. 

Acrescentou que a licitação foi feita apenas em Resende e teria que ser feito para parceria 

entre Itatiaia e Resende para que quando uma licitação ocorresse em um Município e o trajeto 

fosse intermunicipal houvesse essa liberação; 

32. Luis Felipe menciona que existe uma regulamentação estadual que trata sobre 

isso, e reforça que seria uma diretriz importante, SUGERIU: “fazer gestão junto aos órgãos 

responsáveis visando otimizar e integrar linhas de transporte público que sejam 

intermunicipais”. Colocar algo que dê para o poder público instrumento e a previsão legal para 

que ele busque solução para isso, até porque não depende apenas de um Município, e que 

possa abrir a porta para uma possível solução; 

33. Adriana menciona que é uma discussão antiga da prefeitura, uma vontade de se 

colocar o transporte que passava em Maromba parando em Mauá e que não podia, pois, a 

empresa não tinha autorização do DETRO para fazer. E houve diversas tentativas para sanar 

esse problema existente e envolve também a empresa pois é ela quem pede essa autorização. 

Deu exemplo da São Miguel, que tinha como trajeto Engenheiro Passos até Resende e havia 

costume de parava em Itatiaia e que foi impedida de continuar, pois não tinha autorização pelo 

DETRO para fazer essa parada intermunicipal.   

34. Mencionaram que a empresa tem que ter uma inscrição Estadual, que é o 

número do DETRO, sem essa numeração os ônibus não podem fazer esse tipo de parada 

intermunicipal; (FAVOR A PESSOA QUEM FEZ ESSE COMENTÁRIO, SE IDENTIFICAR) 

35. José Renato chama atenção de todos e comenta que a Prefeitura de Resende 

tem que concordar com esse acordo; 

36. Adriana menciona que essa diretriz que o Luiz Felipe sugeriu, por ela não seria a 

médio prazo e sim a curto prazo; 

37. Dr. Ricardo pede a palavra, diz que para colocar a médio prazo tem que se falar 
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de convênio, pois qualquer coisa que saia do Município e envolva outro Município e o DETRO 

tem que ser através de convênio. SUGERIU colocar “Buscar solução de integração de transporte 

intermodal e intermunicipal, mediante convênio entre Municípios e Órgãos Estaduais de 

transportes”;  

38. Luis Felipe ficou de colocar no chat uma sugestão de texto para que fosse 

incluído no Plano de Mobilidade para solucionar ou tentar solucionar o problema de 

transportes intermunicipais; 

39. Diva SUGERE que devemos amarrar essa solução de diversas formas, por um 

lado a região de Visconde de Mauá, esse de mobilidade urbana por exemplo, passem essas 

soluções, por outros Municípios, já que Itatiaia e Resende são como irmãs funcionam 

praticamente juntas e deveria existe um termo de cooperação para que andem em conjunto, 

tanto para que os Municípios se ajudem e as empresas possam estar com essas autorizações 

sempre solicitadas, visando atender da melhor forma a população desses Municípios; 

40. Adriana diz que todos concordam em atender a sugestão do Luiz Felipe, e que 

pensando em fazer essa articulação seria a curto prazo, mas pensando em firmar um convênio 

teria que ser a médio prazo;  

41. Adriana lendo o art. 17, inciso XIII, “Readequação e padronização dos pontos de 

embarque e desembarque do transporte coletivo, com prioridade a médio prazo dos pontos no 

centro da cidade”, lembra que a Carolina em algum momento da reunião falou da necessidade 

de priorizar os centros turísticos com relação aos pontos de ônibus; 

42. Aime pediu a palavra, chamou atenção e SUGERIU em colocar não só a 

padronização dos pontos de embarque e desembarque, mas acrescentar em alguma das 

diretrizes a padronização também na inserção da disponibilização dos horários em cada ponto e 

das tarifas de cada destino para que o turista possa ter essa informação; 

43. Rafaelle concorda com a Aime, SUGERE que fosse disponibilizado também em 

alguma plataforma online os horários dos ônibus; 

44. Adriana menciona que nas ações a curto prazo já está inserido a criação de uma 

plataforma com as informações que o Rafaelle sugeriu; 
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45. Carolina delatou que antigamente havia um ponto de ônibus na esquina do Papai 

Noel que quando o ônibus fazia a parada, trazia transtorno ao trânsito, ele foi transferido para 

a Avenida Brasil próxima ao final da Rua das Velas, onde existe apenas uma placa e um terreno 

com enorme matagal e sem iluminação a noite, por isso a importância de se padronizar os 

pontos de ônibus para que traga aos usuários mais segurança e conforto. Relatou também na 

falta de comprimento dos horários dos ônibus na parte da noite e ratificou que é de suma 

importância as padronizações dos pontos; 

46. Adriana menciona que existe uma diferenciação na característica de cada 

localidade (Itatiaia, Penedo e Maromba/Maringá), embora tenha que ter uma padronização, 

PERGUNTA a todos se vale a pena colocar que deverá que deverá respeitar a cada 

particularidade local;  

47. Diva SUGERE que temos que considerar diversas coisas como: os pontos não 

deverão ser no meio do centro da Cidade em especial nos centros turísticos; incluir as 

características de cada ponto, como: telhado, horários e tarifas de ônibus, colocação de energia 

nos pontos para carregar celulares já pensando em daqui a 10 anos, acrescentar também o 

tamanho dos ônibus que deveram circular em cada localidade, como por exemplo em Maringá 

que deverá ser um ônibus de pequeno porte;  

48. Augusto pede a palavra, diz que concorda com a padronização dos pontos, desde 

que não interfira na particularidade de cada localidade; 

49. Carolina diz que cada bairro tem a sua particularidade e que deverá levar em 

consideração quando for ser elaborado o projeto dos pontos de ônibus; 

50. Marcelo Brito pediu a palavra, diz que no Município de Resende foi elaborado 

um Lei de edificações para reger na área da Serra da Mantiqueira, na Vila de Visconde de Mauá 

e no Lote 10, na Vila da Pedra Selada e na Vila da Fumaça, seria o caso de SUGERIR a criação de 

duas Leis específicas para reger as edificações públicas em Visconde de Mauá e em Penedo, 

com essas Leis seria possível para manter a tradição cultural das edificações; 

51. Diva diz que devemos ver dentro do plano de mobilidade urbana quais leis e 

orientações que deverá ser criado dentro do plano diretor, para auxiliar na implementação das 
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ideias que estamos sendo colocadas dentro do plano de mobilidade. Deu exemplos dos pontos 

de ônibus que deveriam ser retirados dos centros urbanos e que deveria estar sendo citado no 

plano diretor para que seja respeitado; 

52. Cristiane pediu a palavra, quanto a questão de localização dos pontos existe uma 

norma que determina a metragem que cada cidadão pode caminhar do seu ponto de origem 

até o ponto de ônibus, então devemos pensar nisso também, quando se fala em retirar os 

pontos dos centros devemos pensar nessa determinação; 

53.  Adriana chama a atenção que esse documento que está sendo analisado é um 

projeto de lei, devemos pensar como manter o texto e que seja garantido em algum outro 

momento como já dito pela Diva e pelo Marcelo Brito; 

54. Rafaelle SUGERE que seja colocado no art. 17, inciso XIII que seja incluído que 

deverá respeitar cada particularidade dos locais e algo sobre os pontos turísticos; 

55. Adriana diz ao Rafaelle que vamos esbarrar no que o Augusto disse, que na hora 

da elaboração do projeto o autor terá que respeitar cada particularidade local, e talvez essa 

discussão deverá ser discutida dentro do conselho da cidade, qual seria a padronização ideal 

para Itatiaia como um todo; 

56. Rafaelle SUGERE que seja retirado do art. 17, inciso XIII a palavra “Centro da 

Cidade” e aí continuaria a médio prazo, mas para atender toda a Cidade; 

57. Adriana diz que a médio prazo seroa impossível de ser atendido se for a Cidades 

como todo, então sugeriu que fosse colocado “no Centro da Unidade de Planejamento de 

Itatiaia”; 

58. Diva SUGERE que seja mantido o art. 17, inciso XIII como está e acrescentaria 

que o Conselho da Cidade ou as associações de moradores deveriam ser ouvidas nas suas 

necessidades locais. Acha importante ser incluída nas diretrizes a questão das pessoas com 

necessidades especiais e cadeirantes; 

59. Adriana menciona a Diva que na proposta prevê o atendimento de pessoas com 

necessidades especiais; 

60. Adriana chama atenção de todos para o art. 19 que diz que o conselho é 
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deliberativo no âmbito da aplicação do plano de mobilidade; 

61. ALTERAÇÃO no art. 17º, inciso XIII para: “Readequação e padronização dos 

pontos de embarque e desembarque do transporte coletivo, com prioridade a médio prazo dos 

pontos nos centros de: ITATIAIA, PENEDO, MARINGÁ E MAROMBA”; 

62. Augusto e Carolina acham que é curto prazo e não médio prazo; 

63. TRANSFERIR o art. 17º, inciso XIII para curto prazo; 

64. ALTERAÇÃO no art. 17º, inciso XIV para: “Todas as vias que são utilizadas pelo 

transporte público coletivo devem ter prioridades nas adequações. A ordem de prioridades 

SERÁ CONFORME O FLUXO de linhas que utilizam a via”; 

65. Diva chamou atenção para o grande fluxo na entrada de Penedo, disse que seria 

importante se pensar em alguma solução para esse problema, pensando em uma alternativa 

para dividir o fluxo de automóveis nos finais de semana; 

66. Adriana comenta que o engarrafamento é causado pela barreira sanitária 

realizada no portal de Penedo, ou no encontro de motos causa também o engarrafamento na 

entrada que nesse caso coloca-se o transito entrando no portal e saindo pelo Martinelli, para 

dividir esse fluxo. A entrada do Vale dos Reis, não te dá acesso a outras vias. Mas acha 

importante se pensar em colocar uma via entrando e outra saindo para amenizar o transtorno; 

67. Diva chama atenção também para se pensar em quem está indo para Visconde 

de Mauá e é obrigado a entrar nesse engarrafamento, onde tínhamos que pensar em outra 

opção para essas pessoas; 

68. Adriana chama atenção para o longo prazo no art. 18, inciso VII “Prever vias 

projetadas para continuação viária, principalmente de arteriais e coletoras, permitindo 

integração regional adequada a novos loteamentos e continuidade das ofertas de transporte 

público coletivo quando necessário atender novos loteamentos” onde está previsto a longo 

prazo o que a Diva está falando, mas podemos discutir um pouco mais quando chegarmos ao 

longo prazo; 

69. Diva fala também que devemos pensar é nas nossas estradas, onde tem uma 

multiplicidade de modais que utiliza a mesma via, deu exemplo, que quando se encontra um 
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ônibus ou um caminhão temos pouco recuo ou nenhum ordenamento ao longo da RJ 163 no 

sentido de que os ônibus ou caminhões deem passagem aos veículos mais rápidos, que 

atrapalha muito a experiência turística pois ninguém irá sair de casa para ficar engarrafada em 

Penedo e Maromba/Maringá; 

70. Adriana chama atenção para que a Estrada RJ 163 é estadual, então pode entrar 

em um novo inciso para que se faça uma articulação política com o governo do Estado; 

71. No art. 17º, inciso XV “Implantação de faixas elevadas de travessia próximo a 

equipamentos públicos, sobretudo escolas e praças e nos principais cruzamentos na Zona de 

Estruturação Prioritária (ZEP) conforme Lei de Uso e Ocupação do Solo” Adriana chama atenção 

pois foi alterado alguns locais de ZEP para outra zona, então deverá ser revisto conforme 

alteração sugerido no Zoneamento; 

72. Diva chamou atenção para os estacionamentos, pois existem pessoas com 

interesse em gastar na localidade e desistem pela falta de locais apropriado para parar seus 

veículos, diminuindo assim a receita e o bem-estar dos visitantes, por isso é importante o 

mapeamento dos espaços púbicos para que se ternem bolsões de estacionamentos próximos 

aos centros urbanos sendo essencial para o ordenamento; 

73. José Renato diz que a Zona de Estruturação Prioritária - ZEP corresponde ao 

Centro Comercial de Penedo; 

74. Mencionaram que o Parklet no caso dos pontos turísticos, onde já foi discutido 

um tempo atrás das calçadas é um ótimo e uma alternativa para quem tem espaços pequenos e 

que pretende estender para ficar mais agradável, no verão pode se implantar, mas não 

permanente e sim temporário, mas precisamos pensar na falta de estacionamento, mas 

poderia ter prioridade para bicicletário, então para quem estiver ocupando a calçada, que hoje 

é um problema inclusive em Maromba/Maringá, poderia ter essa opção; (A PESSOA QUE 

COMENTOU, FAVOR A PESSOA SE IDENTIFICAR) 

75. Diva acha que deve-se pensar muito e com muito cuidado quanto a implantação 

de Parklet, ainda mais com essa cultura de se implantar coisas privadas em um local público; 

76. Adriana comenta sobre a fala da Diva, que os Parklet não ocupam o espaço da 
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calçada e sim das vagas de carros;  

77. Rafaelle pede a palavra, diz que na avenida das mangueiras existem 

estacionamentos na lateral da via, com isso poderia ser substituído e assim implantar Parklet, 

no caso de Maromba e Maringá não existem essa possibilidade de troca; 

78. José Renato diz que no art. 69º do Plano Diretor vigente “As mesas e cadeiras 

colocadas em passeios em áreas de afastamento frontal ou em área sujeitas a recuo, deveram 

ser de boa qualidade e de apresentação estética compatível com o local, devendo seu projeto 

ser aprovado pelo órgão municipal competente acompanhado das devidas especificações e 

quantidade de mobiliaria adequada a função da área disponível para esta finalidade”; 

79. Adriana entendeu que neste plano estão substituindo o que diz nesse artigo por 

parklet, o que devemos pensar é que o texto está para o Município como um todo, se 

entendermos que Penedo não cabe, devemos fazer um adendo no inciso; 

80. Diva diz que fica preocupada, pois em Penedo estamos vivendo uma situação de 

um fluxo intenso de pessoas, especialmente de turismo de massa e tem a previsão de 

crescimento para os próximos 10 anos, então determinadas estruturas de apoio turísticos e de 

lazer e estruturas que servem para o bem estar, elas tem que estar sendo distribuídas ao longo 

dessas áreas que vão crescer, justamente para incentivar as pessoas para que saiam dos 

grandes centros, pois no centro especificamente fica difícil você ter esse apoio, até porque a 

maioria do nosso comercio mexe com comida. Se você tem esse apoio em frente ao comercio 

de comida, naturalmente o fluxo do restaurante vai interferir no fluxo da caminhada das 

pessoas. Então temos que procurar priorizar as localidades que não tem nada, e pensar no 

centrinho de Penedo em transformar ele em um grande calçadão, jogando o fluxo de carro para 

as outras localidades e aí sim ganhariam um espaço público podendo ser implantado um 

parklet que atenda a todos e não a um comercio específico;  

81. Caroline mencionaram que foi discutido em Penedo em transformar a Rua das 

Velas em um grande calçadão, mas não se sabe a que fim levou essa discussão. Mencionou 

também que é muito importante a descentralização do comércio fazendo algumas atividades 

que atraiam os turistas para o comercio lá de cima e que não tem o mesmo fluxo do centrinho, 
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e existe muitas coisas legais lá para dentro de Penedo, incluindo a Praça do Clube da Finlândia e 

que muita gente não conhece; 

82. Augusto comenta que adorou a ideia dos parklets, mas que em Maringá e 

Maromba não é cabível de ser implantado por falta de espaços; 

83. Marcelo Brito diz ao Augusto que na prática ele vê dificuldade, mas é porque não 

é cumprido o que é determinado, porque no centro de Maringá está cheio de placas dizendo 

que é proibido estacionar, os carros param em qualquer lugar e não são multados e nem 

rebocados aí sim fica impossível, se seguissem as leis e se a prefeitura e a guarda forem lá 

autuar e pedir para retirar os veículos dos locais proibidos, talvez seja possível organizar e fazer 

algo desse tipo lá. Menciona que já fez um evento de vaga vida naquela localidade, foi 

reservado duas vagas de carro e jogaram lixos coletados entre Maringá até Santa Clara e 

começaram a conversar com os turistas tentando alertar para a problemática da poluição 

deixadas por eles na estrada. Na visão tem como ser implantado basta organizar e a prefeitura 

fazer a parte dela na fiscalização de carros parados em locais proibido;  

84. Leo Gatti comenta que tem que haver reeducação dos guardas, que multam e 

são super mal educado; 

85. Patrícia diz que a guarda hoje é falha que na fazendinha fazem até fila dupla de 

carro impedindo assim o fluxo normal da via. Existe um projeto de revitalização do centro de 

Penedo que foi apresentado o ano passado, onde haveria um calçadão não sabe que fim se 

levou, só parou pois, foi feita uma manifestação pois não se fala em revitalização sem falar de 

esgotamento sanitário. Ela compreende o que se fala com essas pequenas praças (parklet), e 

acha que não comporta isso em Penedo, até porque os próprios empresários vão fazer algo a 

seu favor e não vão respeitar. Em Penedo existe um fluxo de carro enorme, que serão 

aumentados com a vindas dos ônibus que já estão dando sinal de vida, os trenzinhos, não tem 

aonde colocar, o certo era se ter uma área que você só andasse em Penedo, já que temos 

muitos estacionamentos funcionando, desde que entraram os bugres, o que tem de 

estacionamentos de carros é uma coisa barbará, até porque foi liberado pela PMI vagas de 

estacionamentos de motos, vocês irão ver muitas motos estacionada e não vê sentido da 
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implantação dos parklet; 

86. Leo Gatti diz que tudo isso que estamos discutindo aqui passa por uma 

reeducação e revitalização de um coletivo estamos em uma cultura mundial individualista 

então temos que ter os bolsões de estacionamento afastado dos centros e locais que possamos 

andar a pé, é a única solução viável, a pessoal quer ir na esquina vai de carro, quem está 

visitando, deixa o carro na pousada e vai andar a pé;  

   

IV) Discussões: 

Plano de Mobilidade 

Minuta de lei da política municipal de mobilidade urbana de Itatiaia; 

I. CAPÍTULO II – Médio Prazo 

 

V) Observações: 

1. Reunião extra no dia 23/09 (Quarta Feira) na casa de cultura às 9h, podendo 

ser presencial e online; 

 

Próxima Reunião:  

Dia: 28/09/2020 

Local: ONLINE  

Horário: 9h 


