
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

                                                     
ATA DE REUNIÃO 

LOCAL: ACEG 

DIA: 30/07/2018 

HORÁRIO: 18h30min 

ASSUNTO: Câmara Técnica Ordenamento Territorial 
PRESENTES: Chiquinho Sannini, Laércio Andrade, Paulo Roberto Diogo, 
Reginaldo Trindade, Fabrício Geraldini, Ricardo Teberga, Rafael Porto Vieira, 
Claudio Campbell, Marcelo Takano, Paulo Rodrigues Leite, João Ubiratan, Luiz 
Carvalho, Beatriz dos S. Fialho Bonini, Fabíola A. Zvirblis, Valdo Fernando Neves, 
Eduardo Issa, Rony Galvão Dias, Ruy Sérgio Lopes, Luís Fernando Lopes, José 
Sávio A. J. Monteiro, Carlos Eduardo Monteiro Rodrigues, Regina Célia da Silva 
Alves, Rogério Rabelo da Encarnação, Arnaldo de Souza Guimarães. 

 
 

 Aos 30 dias do mês de julho do ano de dois mil e dezoito, às dezoito horas e 
quarenta cinco minutos, foi realizada na sede da Associação Comercial e Empresarial 
de Guaratinguetá - ACEG -, situada na Rua Nove de Julho, 127, Centro, a segunda 
reunião da Câmara Técnica de Ordenamento Territorial com vinte e quatro (24) 
pessoas presentes. 

 Luiz Carvalho, Secretário de Governo e Gestão Estratégica, fez a abertura 
destacando que a revisão do Plano Diretor em andamento tem como referência o 
aprimoramento do trabalho feito em 2016 e que o próximo passo é dar sugestões para 
as diretrizes que irão constar no Ordenamento Territorial. Informou que 
posteriormente teremos no mínimo mais duas reuniões para análise e definição das 
propostas fornecidas. Em seguida passou a palavra para os coordenadores Arnaldo 
de Souza Guimarães e Rafael Porto Vieira.  

Arnaldo iniciou a apresentação com slides, mostrando possíveis diretrizes e 
interagindo com os presentes, deixando clara a importância da participação de todos. 
No debate que se seguiu foram apresentadas sugestões de diretrizes, como a de se 
estabelecer capítulo que explique a metodologia de fiscalização da execução das 
obrigações que irão fazer parte do Plano Diretor (Chiquinho Sannini). Falado sobre a 
necessidade de se evitar grandes projetos de habitação social sem estudo anterior de 
impacto na vizinhança. Paulo Leite e Fabrício Geraldini concordaram na importância 
de se planejar bairros com infraestrutura, como microcidades.  

Arnaldo Guimarães deu continuidade aos slides e ao debate, falou- se da Lei 
das Calçadas, citados os exemplos de São José dos Campos e Taubaté; da 
importância de melhorar a acessibilidade a todos munícipes. Chiquinho Sannini 
entende importante desenvolver parâmetro para preservação da cidade (Centro 
Histórico) com modernidade, criando plano de benefícios para proprietários de imóveis 
antigos da cidade. Outra possível diretriz discutida é criar mecanismos de participação 
social. Foi comentado também o Projeto Eixo Turístico Campos do Jordão - Paraty, 
explicação feita por Rogério Rabelo. Sugerida a colocação de metas e indicadores 



 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

para cada diretriz prevista no PDM.     
 
 
Também destacada a necessidade de suspensão/revisão da Seção VI do plano 

de 2016, pois está confusa. Os coordenadores mostraram os mapas do novo 
perímetro urbano em discussão e se comprometeram a disponibilizar para todos numa 
próxima reunião. Falou-se sobre expansão urbana e em seguida Ruy Sérgio Lopes 
explicou sobre o anel viário em projeto. Como possível diretriz citou a ampliação de 
áreas vicinais. Comentou-se sobre o Arco da Fé, crescimento, sustentabilidade, 
religiosidade.  Chiquinho Sannini acha importante levantar a quantidade de lotes não 
edificados no município. Arnaldo Guimarães e os demais concordam quanto à 
essencialidade da parceria com o IBGE para o bom andamento do plano, pois os 
mapas e as informações que o órgão possui são indispensáveis. 

A reunião foi encerrada às 20h35min quando os coordenadores destacaram e 
agradeceram a presença de todos. 

 
 
 


