
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 
                                                     

ATA DE REUNIÃO 
LOCAL: Sala de reuniões OAB  
DIA: 11/07/2018 

HORÁRIO: 15:00 

ASSUNTO: Câmara Técnica Meio Ambiente 

PRESENTES: Regina Célia da S. Alves, Paulo Rodrigues Leite, Giani Bresolin, 
Sérgio Silva, Rogério Rabelo da Conceição, Carlos Eduardo Tupinambá Macedo, 
Maura Silva de Oliveira, José Savio Monteiro, Paulo Roberto Maritin Senna, José 
Augusto Castro, Victor Marques dos Reis, Maria do Carmo Antunes Lacaz.  

 
 

Aos 11 dias do mês de julho do ano de dois mil e dezoito, às quinze horas e 
quinze minutos, foi realizada na Casa dos Advogados – OAB – situada na Avenida 
Dr. Ariberto Pereira da Cunha, nº 920, Alberto Byngton, em Guaratinguetá, a primeira 
reunião da Câmara Técnica de Meio Ambiente, que contou com doze (12) 
participantes.  

A apresentação foi conduzida pela Coordenadora Giani Bresolin, Secretária 
da pasta, que inicialmente explicou a importância da revisão do Plano Diretor para a 
cidade.  

Em seguida, Paulo Rodrigues Leite falou sobre a empresa contratada para 
dar assessoria à Prefeitura nesse processo (Líder Engenharia), destacando o Plano 
de Trabalho e os relatórios de Leitura Técnica e Comunitária que devem ser 
analisados quanto ao seu conteúdo pela Câmara.  Após a revisão, serão 
encaminhados para a empresa incorporar as sugestões e nos retornar para 
validação.  

Foi explicado que o Plano Diretor feito em 2016, mas não aprovado, será 
utilizado como referência para o processo e que planos de outras cidades devem ser 
estudados para comparação e incorporação de novas ideias.  

O Plano de 2006 em vigor também será disponibilizado para conhecimento.  
Em seguida foram iniciados os debates, a coordenadora Giani ressaltou que o 

Plano Diretor de Jundiaí está muito bem feito e também citado o de Piracicaba. Foi 
falado que deve ser observado o transporte e a necessidade das pessoas se 
deslocarem o mínimo possível para o trabalho, sobre a importância de se criar 
bairros com infraestrutura completa e o valor da Educação Ambiental para o 
município, além da relação intrínseca do meio ambiente com as demais Câmaras 
Técnicas.  
          Informou que o material de apoio mencionado será enviado a todos os 
participantes através de e-mail para análise e que as sugestões deverão ser 
apresentadas até o dia 23 de julho para a Coordenadora, visto a próxima reunião 
estar programada para o dia 25 de julho.  
          O objetivo é que nesse dia as propostas estejam na apresentação que será 
feita para discussão, visando um Plano Diretor mais moderno e adequado à nossa 
cidade.  



 
 
 
 
 
 
 
 
   

 
          Explicado ainda que a metodologia das reuniões das Câmaras Técnicas é a 
mesma para todas e que o desejo é que evoluam, possibilitando uma melhor gestão 
do município com a participação da sociedade em geral.  

A reunião foi encerrada as 16:50 pela Coordenadora Giani Bresolin que 
agradeceu a presença de todos e ressaltou a data da próxima reunião que será dia 
25 de julho.  

 
 
 
 
 


