
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

                                                     
ATA DE REUNIÃO 

LOCAL: ACEG 

DIA: 16/07/2018 

HORÁRIO: 18:30 

ASSUNTO: Câmara Técnica de Ordenamento Territorial 
PRESENTES: Regina Célia da Silva Alves, Paulo Diogo, João Ubiratan de Lima e 
Silva, Luciano Junqueira, Ricardo Teberga, Claudio Campbell, Marcelo Takano, 
Paulo Rodrigues Leite, Marco A. De Oliveira, Tiago Baracho, Rogério Rabelo da 
Encarnação, Carlos Eduardo M. Rodrigues, Luiz Antonio Pacheco, Maria do Carmo 
A. Lacaz, Arnaldo de Souza Guimarães, Rafael Porto Vieira, Luiz Carvalho. 

 
 

Aos 16 dias do mês de julho do ano de dois mil e dezoito, às dezoito horas 
quarenta e cinco minutos, foi realizada a primeira reunião da Câmara Técnica de 
Ordenamento Territorial na sede da Associação Comercial e Empresarial de 
Guaratinguetá - ACEG, situada na Rua Nove de Julho, 127, Centro, na cidade de 
Guaratinguetá, com 17 (dezessete) pessoas presentes. 

Arnaldo de Souza Guimarães, coordenador da Câmara Técnica juntamente 
com Rafael Porto, iniciou a reunião agradecendo a participação de todos. Em seguida, 
apresentou slides explicando a importância do Plano Diretor para a cidade. Citou 
alguns projetos que o município ainda não tem e que devem constar no novo plano; 
destacou que estão acontecendo estudos para construção do anel viário em nossa 
cidade; falou sobre a importância da indicação da infraestrutura geral do Município em 
mapas no processo de revisão do PD em andamento. 

João Ubiratan de Lima e Silva, Secretário de Planejamento, ressaltou que sua 
pasta está à disposição para ajudar no que for preciso e reforçou a importância da 
revisão que estamos fazendo, inclusive para atendimento à legislação vigente. 

O Munícipe Rogério Rabelo discorreu sobre a necessidade de se dar uma 
atenção especial em locais como a Ilha dos Ingás, o Parque das Nascentes, o tipo de 
adensamento nas margens da Via Dutra, o corredor verde ligando as nascentes.  

Na sequência, 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.  

Arnaldo concluiu os trabalhos informando que os materiais de apoio serão 
enviados a todos os participantes, que eles deverão estudar e dar sugestões através 
de e-mail com até 2 (dois) dias de antecedência do próximo encontro, que será no dia 
30 de julho no mesmo local. A reunião foi encerrada as 19:30 pelos coordenadores 



 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

Arnaldo de Souza Guimarães e Rafael Porto Vieira que mais uma vez agradeceram a 
participação de todos. 

  
 
 
 
 
 


