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REVISÃO DO PLANO DIRETOR DE ITATIAIA 

ATA 01  
ETAPA 01 – REUNIÃO TÉCNICA DE CAPACITAÇÃO 

 

Reuniram-se, nas dependências da Secretaria de Planejamento da Prefeitura Municipal de Itatiaia, 
ao dia 17 de janeiro de 2019, às 10:00 horas, o Secretário Municipal de Planejamento – Sr. Carlos 
Cesar de Cima Aires, os técnicos da Secretaria de Planejamento e fiscais do contrato 125/2018, a 
Sra. Juliana Ferreira Arantes e o Sr. José Renato Carapeços, junto a Arquiteta representante da 
Empresa Alto Uruguai, Mariane Delamare Afonso, com o objetivo de alinhar a metodologia de 
trabalho para o processo de revisão do Plano Diretor, Plano de Mobilidade Urbana e Leis 
Complementares do Município de Itatiaia. Primeiramente com a palavra, o Secretário Carlos 
Cesar de Cima Aires expôs as expectativas da administração pública para com o processo, as 
principais deficiências no Plano Diretor recentemente elaborado e a importância da elaboração do 
Plano de Mobilidade Urbana de Itatiaia tendo em vista a obrigatoriedade imposta pela Lei Federal 
12.587/2012 que implica na obrigatoriedade de elaboração do Plano de Mobilidade Urbana em 
2019 e compatibilização deste com o Plano Diretor e demais leis de ordenamento territorial do 
Município. O Sr. Carlos Cesar colocou a disposição da empresa, a equipe da Secretaria de 
Planejamento e entregou à Sra. Mariane cópias dos estudos e Leis de Planejamento Urbano e 
Ordenamento Territorial elaborados em 1998. Em seguida, com a palavra, a Sra. Mariane se 
apresentou, bem como apresentou a empresa Alto Uruguai e a equipe multidisciplinar responsável 
tecnicamente pela consultoria à Prefeitura de Itatiaia no processo de revisão do PDI. Com auxílio 
de projeção de apresentação em formato .ppt (que segue anexa a esta ATA), Mariane expôs a 
metodologia de trabalho a ser empregada no trabalho de revisão do PDI, leis complementares e 
elaboração do Plano de Mobilidade Urbana, Mariane destrinchou as etapas de trabalho, 
esclarecendo as atividades, metodologia, eventos e produtos esperados para cada fase. Por fim, 
em sua fala, Mariane frisou a necessidade de planejamento prévio de todo o processo 
participativo, de forma a antever possíveis obstáculos ao processo participativo. Mariane mostrou 
a opção de criação de formulário online, abrindo formulários já elaborados pela empresa em 
outros processos nos quais a empresa aplicou a estratégia gerando bons resultados para o processo 
participativo de leitura comunitária. Ficou acordado entre os presentes a elaboração de formulário 
online para participação social visando contribuir para a Leitura Comunitária prevista na 2ª fase 
do trabalho. Após sugestão de Mariane, ficou acordado entre os presentes que o regimento interno 
do Grupo de Trabalho Participativo – GTP, seria elaborado com antecedência visando minimizar 
conflitos internos ao próprio grupo que prejudicassem a visão coletiva deste ou que prejudiquem 
a discussão produtiva. Ficou combinado, também entre os presentes que antes da 1ª audiência 
pública, na qual ocorrerá a eleição do GTP – Grupo de Trabalho Participativo, serão elaborados 
e publicados editais de inscrição e eleição do GTP, visando maior transparência e formalidade do 
processo. Outro ponto combinado pelos presentes foi de que todos os eventos públicos ou técnicos 
seriam documentados desde a divulgação até a execução, através de fotos, atas, listas de presença 
e gravação. Tendo em vista a necessidade de dedicação à organização do processo participativo 
para a primeira audiência pública, ficou em aberto a possibilidade de transferir para a etapa de 
diagnóstico – FASE 2,  o item 1.3 do T.R. que se trata do diagnóstico da capacidade institucional, 
em consequência, os eventos ligados a este item, como os itens 2.22 e 2.23. Ao fim da discussão, 
o secretário e os fiscais do contrato reforçaram as expectativas da Prefeitura Municipal neste 
processo de revisão, reforçaram a necessidade de atender de fato aos anseios da população nas 
propostas e organizar ao máximo o processo evitando lacunas que prejudiquem o trabalho 
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futuramente. Mariane expôs que a grande quantidade de eventos previstos no processo poderiam 
implicar no atraso do cronograma, principalmente tendo em vista a necessidade de publicação de 
evento público com antecedência de 15 dias, para tal sugeriu que os eventos fossem otimizados 
e, quando possível, as reuniões técnicas fossem realizadas por vídeo conferência evitando 
paralisação do trabalho de produção para deslocamentos da equipe técnica da empresa Alto 
Uruguai. Ao fim da reunião, Mariane entregou 2 cópias do Plano de Trabalho incluindo a 
Metodologia de trabalho e cronograma físico propostos pela empresa Alto Uruguai, tendo como 
referência o Termo de Referência e experiências anteriores da empresa. Por último, Mariane 
comunicou aos presentes que enviaria um checklist de informações necessárias para o trabalho de 
leitura técnica do município e organização do processo participativo, ficando a Sra. Juliana 
responsável por receber e dar os encaminhamentos necessários para a obtenção das informações 
e encaminhamento destas à Empresa Alto Uruguai. Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a 
reunião às 13:00 horas, com a assinatura dos presentes. Segue anexo a ata, fotos, lista de presença 
e apresentação gráfica utilizada durante a reunião.  

 

 

__________________________________________ 

Arq. Mariane Delamare Afonso 
Alto Uruguai Engenharia e Planejamento de Cidades 
 
 
 
__________________________________________ 

Bio. Carlos Cesar Cima Aires 
Secretário Municipal de Planejamento  
 
 
 
__________________________________________ 

Adm. Juliana Ferreira Abrantes 
Administradora e Técnica em Gestão Ambiental – Secretaria de Planejamento  
 
 
 
__________________________________________ 

Eng. José Renato Carapeços 
Engenheiro Civil - – Secretaria de Planejamento   
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Figura 1 - Lista de Presença da reunião realizada ao dia 06/02/2019. 
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Ressalta-se que além das reuniões oficiais registradas acima, com registro em lista de presença e 
fotos, outras reuniões preparatórias foram realizadas, principalmente entre a coordenadora geral 
da consultoria e fiscal do contrato de Itatiaia, reuniões essas que tiveram como objetivo fazer 
leitura dos atores sociais, preparação do grupo de trabalho participativo, organizar definir os 
procedimentos necessários à realização das oficinas comunitárias, reuniões técnicas e, 
principalmente, do 1º Fórum do Dialogo social. Para tal, foram realizadas reuniões aos 
dias 06/02/2019 no período da tarde, dias 27 e 28 de fevereiro,  no período da manhã, 
porém devido aos poucos números de participantes nestas reuniões preparatórias e de 
capacitação, não foram registradas listas de presenças e fotos.  

 

Registra-se, ainda, que a equipe da consultoria se manteve a disposição, ainda que não 
presencialmente, para definição de metodologias e procedimentos necessários à outras 
atividades além das previstas pelo Termo de Referencia, dispondo a equipe técnica 
jurídica e de comunicação da Alto Uruguai para organização dos editais de convocação, 
edital de inscrição do grupo de trabalho participativo, elaboração e gestão dos formulários 
online de inscrição no grupo de trabalho participativo, elaboração de identidade visual, 
plano de mídia e materiais de divulgação em mídias diversas dos eventos relativos ao 
Plano Diretor e Leis Complementares de Itatiaia.   
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Trabalho de Revisão do PDI e Leis Complementares  

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DAS REUNIÕES E ATIVIDADES COMPLEMENTARES À 1ª FASE  

(ATIVIDADES 2.21 E 2.22) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mariane Delamare Afonso 

Coordenadora Geral 

Alto Uruguai Engenharia e Planejamento de Cidades 

Arquiteta e Urbanista – Especialista em Planejamento de Cidades 

CAU A115254-8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concórdia, 11 de março de 2019.  


