
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 
                                                     

ATA DE REUNIÃO 
LOCAL: ACEG 

DIA: 25/07/2018 

HORÁRIO: 19:30 

ASSUNTO: Câmara Técnica de Desenvolvimento Econômico 

PRESENTES: Luiz Carvalho.  Maria do Carmo A. Lacaz, Rogério Rabelo da 
Encarnação, Paulo Rodrigues Leite, Regina Célia da Silva Alves, João J. M. 
Campiolo, Fábio Augusto, Anderson Henrique Solcia, Luis Gustavo Mathidios 
Santos, Eduardo Cavalca Filho, Alexander Furquim, Victor Montenegro, Márcio 
Augusto Arauto, Carlos Eduardo Rodrigues, José Carlos Porto.  

 
 

Aos 25 dias do mês de julho do ano de dois mil e dezoito, às dezenove horas 
e cinquenta e cinco minutos, foi realizada a segunda reunião da Câmara Técnica de 
Desenvolvimento Econômico na sede da Associação Comercial e Empresarial de 
Guaratinguetá - ACEG - situada na Rua Nove de Julho, 127, Centro, com a 
presença de 15 (quinze) pessoas. 

Os coordenadores Luis Gustavo Mathídios e Luiz Carvalho agradeceram a 
participação dos convidados na busca de alinhamento de ideias para a criação de 
diretrizes a serem incorporadas na revisão do Plano Diretor, ressaltando a 
oportunidade que se apresenta para isso.  

Gustavo falou da necessidade de se investir na infraestrutura das zonas 
industriais existentes no município, além de destacar a definição de novas áreas 
para a indústria, com o que os presentes concordaram. 

Carlos Eduardo Rodrigues sugeriu a criação de um parque tecnológico além 
de buscarmos sinergia com universidades. Fábio Augusto falou sobre pensarmos 
em um parque das universidades, das indústrias, relacionando-os com o 
desenvolvimento.  Márcio Augusto Arauto aposta nas indústrias como um setor que 
gera riqueza. Rogério Rabelo ressaltou a importância de mantermos a mão de obra 
na cidade, pois traz uma renda muito grande para o município. Luiz Carvalho 
destacou as possibilidades da indústria petroquímica. Gustavo Mathídios entende 
que a cidade tem muita diversidade na economia e que não deve focar somente em 
uma área. Como diretriz sugeriu mapear e fomentar cadeias produtivas em locais de 
acordo com a vocação da região. Munícipe colocou a importância de se ter 
acessibilidade no município. José Carlos Porto (Lelé) falou sobre o anel viário, a 
preocupação com o meio ambiente, resaltando que é preciso avançar com esse 
projeto. Munícipe Rogério Rabelo da Encarnação também falou do anel viário, suas 
direções, sobre a área protegida Ilha dos Ingás. Como diretrizes, os presentes 
concordaram da necessidade de estimular e manter permanentemente um cadastro 
atualizado de novas áreas para indústrias e da importância do ordenamento 
territorial para o crescimento do município. Rogério Rabelo da Encarnação discorreu 
sobre o desenvolvimento de estradas Parque Guaratinguetá-Campos do Jordão, 
eixo turístico Paraty. Sugeriu como diretriz a criação e remodelação de parques.  



 
 
 
 
 
 
 
 
   

 
A reunião foi encerrada às 21h25min com os coordenadores agradecendo a 

participação de todos. 


