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REGISTRO DE REUNIÃO – ATA 

Dia: 30/09/2020 

Local: ONLINE. 

Horário: 9h 

 

I) Missão da Equipe: 

Reunião Extraordinária 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 Jacyra Maria Motta Spanner moradora do Núcleo Colonial de Itatiaia 

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

04 Anair Rodrigues Visconde de Mauá 

05 Ricardo Ribeiro dos Santos PGM / Morador de Penedo 

06 Marcelo Brito Maringá – Visconde de Mauá 

07 Oswaldo Castro Junior Clube Finlândia e Bairro Penedo 

08 Soraya Fernandes Martins APA da Serra da Mantiqueira 

09 Thiago Henrique Ferreira Superintendência de Cultura 

10 Aime Accorsi Instituto Isokoti / Moradora de Penedo 

11 Luiz Fernando da Palma Monteiro SMHRF / Morador do Centro 
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12 Luiz Alves  Maringá-RJ 

13 Diva Rezende Pereira Peer Leader / Maringá-RJ  

14 Leonardo Gatti Grupo FB Unidos dos Bloquetes / Maringá 

15 Cristiane Ferreira Moradora de Maromba e Maringá 

16 Patrícia Bandeira Moradora de Penedo 

17 Augusto Ezagui Morador de Maromba e Maringá 

18 Maria Carolina Rodrigues Moradora de Penedo 

19 Luis Felipe Cesar OSC Crescente Fértil / Serrinha 

 

 

III) Desenvolvimento da Reunião: 

1. Foi votado por todos, a inclusão da Sr.ª. Margareth no grupo de WhatsApp do 

Grupo de Trabalho Participativo; 

2. Adriana começou apresentando o alinhamento do que está acontecendo com o 

contrado da Prefeitura e isso reforça a questão da criação do Conselho da Cidade. 

3. O Dr. Ricardo não trabalha diretamente na procuradoria, mas é procurador 

concursado e vem acompanhando toda a problemática com o contrato desses serviços 

(empresa Alto Uruguai); 

4. Segundo os técnicos da prefeitura, a nota fiscal apresentada pela empresa não 

coincide com os serviços prestados e isso está sendo discutido.   

5. Com a análise que o GTP está fazendo em conjunto com os técnicos da 

prefeitura, principalmente com o José Renato Carapeços que vem trabalhando 
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sistematicamente em diversos Planos Diretores de Itatiaia. Todos reclamaram que as propostas 

e os mapas são de péssima qualidade e com poucas informações. 

6. Foi constatado nas análises das minutas, Hugo, Oswaldo e Dr. Ricardo podem 

acrescentar se quiserem. Ficou mais claro quando foi devolvido pela empresa, a minuta do 

Plano Diretor, onde foi observado supressão de artigos já aprovado pelo grupo, acréscimo de 

textos que não foram avaliados pelo grupo e o não atendimento de algumas solicitações feitas 

pelo GTP. Além disso, a empresa não deu suporte para o grupo ao longo do processo, para 

tentar resolver foi marcado uma reunião entre prefeitura e empresa para dar continuidade ao 

processo, porque acreditamos que é importante para todos.  

7. Foi elaborado uma proposta entre as partes, mas o processo está com a 

Controladoria e a Procuradoria, colocou um posicionamento de não pagamento. 

8. Na reunião  com a empresa foi concordado que a Prefeitura respondesse a 

empresa sobre o pagamento da 3ª parcela, onde os fiscais não concordaram com a nota fiscal 

apresentada. 

9. A Controladoria reforçou o não pagamento, já que a empresa não apresentou 

um trabalho de qualidade. 

10. Diva Pereira pediu a palavra, agradeceu a explicação, só queria retomar, para ver 

se entendi direito, o pacote de serviços foi contratado pela empresa e parte dele foi retornado 

ao grupo que vem acompanhando e a empresa fez novas alterações sem a concordância do 

grupo.  
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11. Adriana comenta que já foram avaliados, o Plano Diretor e o Uso de Ocupação de 

Solo, onde temos a devolutiva do Plano Diretor, nessa devolutiva identificamos que não temos 

um apoio efetivo da empresa, os mapas não estavam legíveis, a empresa ficou de resolver a 

questão do mapa. a questão técnica dos mapas foi resolvida só recentemente (RETIREI POIS 

NÃO FOI NÃO EU PEDI NO GRUPO MAS ATÉ HOJE NÃO RECEBEMOS OS MAPAS CONFORME 

NÓS PEDIMOS), a empresa só teve essa iniciativa depois da reclamação do grupo de trabalho 

no WhatsApp com a presença dos funcionários da empresa. Hoje temos um impasse com a 

empresa, a prefeitura não quer pagar porque não está bom o serviço e a empresa diz que fez o 

serviço sim.  

12. Diva pergunta aos presentes, quantos produtos foram contratados?  

13. Adriana conta que tem alguns produtos estão ligados diretamente a prefeitura, 

sendo eles minutas do Plano Diretor, Uso e Ocupação de Solo, Mobilidade, dentre outros.  

14. Diva pergunta, o produto sobre a parte ecológica?  

15. Adriana comente, que está na parte de mobilidade e para nós são seis produtos.  

16. Diva pergunta, então a prefeitura não aceita o produto?  

17. Adriana menciona que o produto é feito com a sociedade civil, que propõe 

alterações, aceitando ou não, após todas as alterações e sendo aprovada por todos do grupo, 

teremos uma audiência pública e reunião com os vereadores.  

18. Hugo menciona que as reuniões têm atas com a lista de presença das pessoas e 

também tem o cadastro de membros e participantes do GTP PDMI que pode ter domínio 

público sobre a devolutiva.  
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19. Adriana menciona que foram convidadas várias instituições, eu como PEPS, ela 

decidiu entrar, porque envolve várias áreas e por ter relação com o plano diretor.   

20. Diva comenta que está entrando com várias pessoas e professores da área e se a 

prefeitura está insatisfeita com o trabalho que está sendo realizado pela empresa, a ideia é 

mobilizar a sociedade civil para que ela apoie a prefeitura em relação a essa leitura.  

21. Adriana comenta que a questão entre a prefeitura e o contrato da empresa é 

uma questão entre eles, o que esse grupo quer, é continuidade do trabalho. Podemos auxiliar a 

prefeitura, mas quem decide é a prefeitura, controladoria e a procuradoria, tem os técnicos 

como Juliana e o José Renato só podem fornecer pareceres e elementos para conduzir a 

permanência ou não da empresa. O que nós queremos como sociedade civil é continuar o 

trabalho, continuar as discussões, por isso que achamos de suma importância e criar o 

Conselho da Cidade, embora seja difícil esse ano por ser ano eleitoral. O projeto de lei da 

criação do Conselho da Cidade que seja encaminhado esse ano para começar com todo esse 

trabalho que já fizemos, para poder apresentar à prefeitura, com os seus técnicos, articulação 

com as universidades. Enquanto o José Renato e a Juliana eles acham que é possível tocar o 

plano diretor e conduzir o processo mesmo sem a empresa, mas não é uma decisão deles, tem 

que ser uma decisão de governo. O que eu acho que temos que discutir o Plano Diretor já traz 

uma minuta do Conselho da Cidade. O que é precisa entrar agora é a criação do Conselho da 

Cidade, da forma como ele está pensado ali, ele tem poderes para dar continuidade para trazer 

pessoas como a Diva trazer.  

22. Diva pergunta se o conselho é Deliberativo?  
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23. Adriana menciona que o conselho é consultivo e deliberativo.  

24. Diva comenta que a questão do equilíbrio das instituições que participem da 

cidade é muito importante para que não tenha só entes das entidades privadas tenham voto, 

outros elementos da cidade precisam estar presentes, a construção das cadeiras tem que estar 

de acordo com a lei orgânica.  Tem que estar com a sociedade civil e todos os presentes.  

25. Adriana projeta o documento, mostra em vermelho a empresa e em azul 

sugestões do GTP. (incluir documento como anexo dessa ata). Adriana está lendo o texto já 

com as alterações propostas pelo GTP incluídas no documento e acatadas pela empresa.  

26. Adriana comenta que esse documento não está pronto é para ser discutido.  

27. Diva comenta que as cadeiras, o item de definir a estrutura é o mais importante, 

precisamos saber como funciona essa questão da composição. Seria bom ter um mediador 

externo que não fosse nenhum de nós, para que não tenha a figura dos nossos interesses 

pessoais, para que essa pessoa consiga criar uma composição que todas as instituições civis e o 

governo representam realmente a realidade. Isso tudo faz muita diferença, se a gente tiver 

muitas pessoas relacionadas à sociedade privada, vamos ter votações que não vão representar 

os interesses da cidade. O Conselho da Cidade tem que estar muito bem constituído.  A questão 

do meio ambiente não está presente, precisamos incluir o zoneamento ecológico, é importante 

que a gente se aproprie da legislação ambiental para que a gente consiga ter um 

desenvolvimento sustentável.  



  

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 
 

28. Adriana comenta que falamos muito sobre isso na questão de uso e ocupação do 

solo, na devolutiva esperamos que venha as informações das pessoas novas do grupo que 

entrou. Desconheço se existe alguma coisa separada específica.  

29. Diva fala que plano de Mata Atlântica que é obrigatório aos municípios. Adriana: 

foi discutir no uso e da ocupação de solo.  

30. Leo Gatti comenta que você pode ter zoneamento coerente, tem que ter regras. 

31. Adriana comenta que é tudo isso muito importante, porque temos que tratar o 

assunto de Conselho da Cidade para serem incluídos no documento.  

32. Diva diz que antes de falar da composição, falar das linhas estruturantes, falar de 

zoneamento ecológico e outros instrumentos que podem ser orientadores, antes de ser uma 

cidade, a localidade é natural, precisamos entender da legislação ambiental, uma legislação da 

política urbana, porque se excluir, só vamos falar só de urbanidade e nunca de conservação, 

para que a gente possa lutar por um meio ambiente preservado. No Conselho da Cidade as 

linhas orientadoras precisam passar por essas questões, como um objetivo maior da cidade e 

não só a urbanização.  

33. Adriana diz que fazer uma interlocução entre as duas áreas. A gente precisa de 

fato trabalhar em conjunto.  

34. Oswaldo concorda e diz que temos que incluir. A contratação da empresa é uma 

cartilha, de como desenvolver um Conselho da Cidade, e existe a possibilidade de uma 

contratação de empresa especializada, a prefeitura tem que dizer se a empresa vai continuar 

ou não nesse trabalho, entendo que a secretaria de planejamento contratou para trazer o 
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conhecimento de novas legislações e o que está sendo feito em planos específicos, se não 

continuar com a empresa, ela tem condições de assumir o trabalho que ela está fazendo.  

35. A Diva trouxe uma alternativa para nós e com a saída da empresa que pode 

trazer um ajuda importante que são os professores da área rural, que seriam consultores, e é o 

que a Diva colocou no chat.  

36. Hugo diz que tem que haver um equilíbrio entre economia, meio ambiente e 

sociedade, mas não na visão atual do mundo na qual a economia é mais importante que o meio 

ambiente e a sociedade. Na verdade o meio ambiente é mais importante que a economia e as 

pessoas são mais importantes que a economia. Só há salvação econômica, se houver salvação 

ambiental. E só há salvação ambiental se houver salvação social. O elemento chave da mudança 

é a sociedade e sua educação e conscientização. Poderia dar vários exemplos, mas quero ser 

breve.  

37. Adriana comenta que os funcionários da prefeitura estão na defesa do Plano 

Diretor e ele está sendo construído. Vamos fechar um projeto e vamos defender esse e 

trabalhar juntos para construir juntos. 

   

IV) Discussões: 

I. Discussões sobre o andamento do Grupo de Trabalho Participativo;  

 

Próxima Reunião:  

Dia: 05/10/2020 

Local: ONLINE  

Horário: 9h 


