
 
ATA DA 1º REUNIÃO – PLANO DIRETOR GUARATINGUETÁ 

CÂMARA TÉCNICA: SANEAMENTO AMBIENTAL INTEGRADO 
 
 

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Guaratinguetá 
 
 
Aos 04 (quatro) dias do mês de julho de 2018, às 14h00min, na sede social da 
Companhia de Serviço de Água, Esgoto, e Resíduos de Guaratinguetá, sito neste 
Município de Guaratinguetá/SP, à Rua Xavantes, 1.880, Jardim Aeroporto, por 
convocação dos coordenadores da Câmara Temática de Saneamento Ambiental 
Integrado do Plano Diretor de Guaratinguetá, Gonçalo Ferraz Cardoso e Paulo 
de Araujo Barros Filho, reuniram-se com o objetivo a discussão do Tema 
“Saneamento Ambiental Integrado” dentro do Plano Diretor de Guaratinguetá. 
 
Estiveram presentes na reunião Fernando Pinto Braga, Paulo de Araujo Barros 
Filho, Arnaldo de Souza Guimarães, Laércio Andrade dos Santos, Marcos 
Martinelli, Maristela Siqueira Macedo de Paula Santos, Regina Célia da Silva 
Alves, Giani Bresolin, Clovis Bevilacqua, Gonçalo Ferraz Cardoso e Paulo 
Rodrigues Leite. 
 
Iniciando-se os trabalhos, Paulo Rodrigues Leite teceu comentários acerca dos 
objetivos gerais do Plano Diretor e a sua importância para o desenvolvimento do 
município de Guaratinguetá. Indicou a importância de participação de diversos 
setores do município, para êxito do Plano a ser desenvolvido. Paulo Rodrigues 
Leite também citou o Plano Diretor vigente atualmente, a Lei Complementar n° 
23, indicando que a mesma já está defasada, uma vez que já passou mais de 10 
anos desde a sua criação, que é de 2006. Citou também a tentativa de uma 
revisão e atualização em 2016, que não foi aprovada pela Câmara Municipal de 
Guaratinguetá. Finalizou dizendo que agora será feita uma nova atualização, com 
o objetivo de aprova-la na Câmara e torna-la lei municipal. 
 
Posteriormente, o coordenador da Câmara Técnica “Saneamento Ambiental 
Integrado”, Gonçalo Ferraz Cardoso, iniciou dizendo resumidamente sobre os 
assuntos que a câmara técnica abrangia. Dentro deste assunto, ressaltou que, 
no plano diretor, devem haver diretrizes no âmbito de saneamento, de forma a 
permitir o desenvolvimento de planos setoriais, como os planos de abastecimento 
e esgotamento sanitário. Posteriormente, passou a palavra para Fernando Pinto 
Braga. 
 
Fernando Pinto Braga fez uma breve apresentação sobre a importância do plano 
diretor dentro do saneamento, indicando que o plano diretor é fundamental para 
indicar de que forma a cidade irá crescer nos próximos anos, de forma a permitir 
o desenvolvimento de planos de água, esgoto, resíduos e de drenagem urbana. 
 
Fernando Pinto Braga continuou a sua apresentação apresentando para os 
presentes a proposta da câmara técnica para uma possível nova redação do 
assunto dentro da lei a ser aprovada. Indicou também que a nova redação se 
baseou na lei já existente, na modificação que foi feita em 2016, além de leis 
federais e análises de outros planos diretores existentes de outros municípios. 



 
Finalizou a breve apresentação indicando que é no tema saneamento, o plano 
diretor deve fornecer diretrizes gerais, de forma a permitir o desenvolvimento de 
planos específicos de abastecimento, esgotamento, resíduos e drenagem.  
 
Após a apresentação, Fernando Pinto Braga citou sobre o Plano Municipal de 
Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PMGIRS) que está sendo desenvolvido 
atualmente no município e que é um exemplo dos planos serem desenvolvidos a 
partir das diretrizes gerais do Plano Diretor. 
 
Continuando a reunião, Laércio Andrade dos Santos e Arnaldo de Souza 
Guimarães debateram algumas questões anteriormente citadas, ressaltando a 
importância do desenvolvimento do Plano Diretor e por conseguinte, o 
desenvolvimento, por exemplo, de um Plano de Abastecimento de água.  
 
Clovis Bevilacqua levantou uma questão sobre a participação da população de 
forma geral na construção do novo plano diretor, pedindo que a população possa 
ser ouvida na construção do mesmo. Pediu também que, quando aberta a 
população, que a reunião seja pautada e tenha diretrizes, de forma a evitar 
confusões e reclamações sem coerência durante as reuniões públicas. 
 
Paulo Rodrigues Leite indicou que a participação da população é importante, mas  
disse que, no momento, ainda não é a hora de ouvir todos os anseios da 
população. Fernando Pinto Braga complementou dizendo que este momento é 
no desenvolvimento dos planos específicos na área de saneamento, como por 
exemplo o PMGIRS, no qual é previsto a participação da população através de 
reuniões e audiências públicas. 
 
Paulo Rodrigues Leite encerrou a reunião, informando como deveria ser a 
participação de todos, para que contribuíssem com o Plano Diretor. Foi indicado 
que todos receberiam o material desenvolvido pela Líder Engenharia, que 
envolve o Plano de Trabalho, Leitura Técnica e Leitura Comunitária, por e-mail, 
assim como outros documentos pertinentes para análise, como o Plano Diretor 
vigente, o Plano Diretor de 2016, o qual não foi aprovado e a apresentação 
realizada nesta reunião. No dia 25/07 seriam debatidos os questionamentos 
realizados através das análises dos documentos. 
 
A reunião foi encerrada às 15:45. 
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