
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

   
ATA DE REUNIÃO 

LOCAL: ACEG 

DIA: 11/07/2018 

HORÁRIO: 19:30 

ASSUNTO: Câmara Técnica de Desenvolvimento Econômico 

PRESENTES: Beatriz Fialho Bonini, José Alves Byington? , José de Paula Santos, 
Rogério Carlos Ruzzene, Wilder Dias da Rocha, Ricardo Teberga, Maria do Carmo 
A. Lacaz, Rogério Rabelo da Encarnação, Paulo Rodrigues Leite, José Felício 
Goussain Murade, Regina Célia da Silva Alves, João J. M. Campiolo, Rodrigo 
Muassab, José Roberto Toledo Júnior, Fábio Augusto, Arnaldo Guimarães, Maria 
Teresa Guimarães, Rafaella Reis, Paulo Roberto Diogo, Carlos Pereira, Marcio 
Arauto, Ronaldo Torres, Marcelo Caloi, Maria Paula Machado, Luiz Antônio 
Pacheco, Carlos Eduardo M. Rodrigues. 

 
 

Aos 11 dias do mês de julho do ano de dois mil e dezoito, às dezenove horas                 
e quarenta e cinco minutos, foi realizada a primeira 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 26 (vinte e seis) pessoas. 

Rodrigo Muassab, Secretário de Indústria e Comércio, fez a abertura dos           
trabalhos ressaltando o valor da participação da sociedade no processo de revisão            
do Plano Diretor e discorreu sobre a atual gestão do município, enfatizando os             
recursos obtidos por meio dos convênios.  

Em seguida Gustavo Mathidios destacou o Plano Diretor como ferramenta          
principal para o planejamento urbano. Falou também sobre a necessidade de se            
estabelecer diretrizes para o desenvolvimento, sendo o plano a base para o            
crescimento ordenado. Elogiou o modelo utilizado para as Câmaras Técnicas e a            
importância dos vereadores nas reuniões. 

Informou que os seguintes materiais serão encaminhados aos participantes         
através de e-mail para análise: Planos Diretores de outras cidades; Plano Diretor de             
2006 em vigor, Plano diretor de 2016 que não foi aprovado pela Câmara Municipal;              
Relatórios de Leitura Técnica e Comunitária. Esses documentos deverão ser          
estudados por cada participante e as sugestões enviadas para o e-mail do            
coordenador da Câmara o mais rapidamente possível. 

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.  

Posteriormente, Gustavo comentou sobre algumas ações que devem ser         
observadas no procedimento de revisão do PD, como pensar na infraestrutura nos            
bairros para que a população tenha facilidade de acesso, diminuindo o           
deslocamento; citou os estudos do anel viário que estão em desenvolvimento. 

Já o Secretário de Turismo, Felício Murade, discorreu quanto o valor do             
desenvolvimento sustentável e à necessidade de construir indicadores para         
acompanhamento dos planos e projetos, com o que Márcio (Sebrae) e o Professor             
José concordaram. O munícipe Rogério ressaltou a importância da preservação do           
Meio Ambiente para o equilíbrio social, econômico e ambiental.  

Paulo Leite entende que as Câmaras Técnicas devem continuar e se           
aperfeiçoarem, pois serão uma ferramenta importante para a implementação da          
gestão participativa no município; falou sobre a importância do crescimento          
ordenado para a sustentabilidade.  

A reunião foi encerrada às 21h10min pelo coordenador Gustavo Mathidios          
que agradeceu a participação de todos e ressaltou que o próximo encontro será em              
25/07/2018. 

 


