
ATA DE AUDIÊNCIA DATA: 24/01/19
Objetivo da Audiência: Continuação - Apresentaçãodo Prognóstico do Plano Diretor

Início: 19:30Término: 21:42
Local: Museu Frei Galvão

Item Descrição
01 Abertura realizada por Luiz Carvalho e José Carlos Porto (Lelé), sobre aimportância da participação popular em sua elaboração, referenciando a últimaAudiência, sendo esta a continuação da mesma.
02 Foi passado para o publico uma breve retrospectiva dos assuntos tratados naaudiência passada, visando uma interação do público que não compareceu.
03 Apresentação do Prognóstico continuada a partir do quadro de “Acessibilidade”
04 Foi questionado por Juliano Kihara, do Parque das Nascentes sobre aacessibilidade privada, se será necessário adotar tais medidas também emestabelecimentos privados.
05 Débora Alves, do Bairro São Dimas, perguntou a respeito dos prazos da tabela,se não poderia realizar a ação antes ou cobrar.
06 Lindalva Galvão colocou que os ciclistas não estão respeitando as sinalizações,e que deveria ter uma fiscalização especial para com os mesmos.
07 Josemar de Souza ressaltou a falta de sinalização e de guardas de trânsito,assim como a falta de manutenção dos equipamentos de esportes, e a falta depraças no bairro Parque das Garças
08 Lucia Gonçalves, do bairro Engenheiro Neiva pede ajuda para realizar amanutenção dos parques e ciclovias do bairro.
09

Jorge Abdala sobre a ação “Metodologia do estudo da viabilidade financeira denovas alternativas de captação e abastecimento público de água de outrasbacias hidrográficas”, quer que se inicie a ação no curto prazo, a partir dacaptação da Bacia da Colônia do Piagui.
10 Cláudio Velloso sugere de incluir nas áreas de APP a Serra do QuebraCangalho.
11 Mario Vieira reforça a urgência da captação de água da Bacia da Colônia doPiagui
12

Cláudio Velloso cita a importância do fornecimento de infraestrutura para odesenvolvimento econômico (calçamento, viadutos, receptividade...), e tambémde se fazer bom uso dos equipamentos turísticos municipais, exemplificando asituação do Recinto de Exposições, que encontra-se abandonado.
13 Jorge Abdala pede o detalhamento das ações previstas no Plano Diretor, e aexposição dos valores para a execução de tais ações. Solicita também oaumento da verba destinada à cultura de 0,8% para 2% da receita do Município.
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14 Walter Addeo solicita um parlamento dos conselhos (Planejamento estratégico).
15

Fernando Bortolini ressalta a importância do parlamento dos conselhos e daparticipação popular. Quer ceder área para urbanismo desde que o Parque dasNascentes seja realizado, reestruturação do COMAM e quer participar dasdecisões, não somente o Poder Público.
16 José Sávio, respondeu ao Fernando que o Parque das Nascentes já passoupelo COMAM

17
Arnaldo Guimarães, em resposta a Cláudio Velloso, esclarece que, em vez de24 atrativos turísticos, Guaratinguetá possui 86, e que estão sendo executados 7projetos de turismo, utilizando aproximadamente 10milhões de reais, tais como aReforma do Mercado Municipal, a Estação Turística, Santuário, etc. E outros emlicitação, como a sinalização de trânsito desde o colégio Usefaz, o alargamentoda rua Dr. Martiniano para o acesso aos equipamentos turísticos, etc.

18
Lindalva Galvão queixa-se da falta de fiscalização na cidade, dando comoexemplo o ponto de ônibus para Aparecida, que os munícipes ficam no solenquanto os moradores de rua dormem nos bancos cobertos, assim como afalta de limpeza e de divulgação de Frei Galvão.

19 Débora Alves diz que em seu bairro, São Dimas, não há coleta seletiva, e que apopulação não leva o lixo ao destino correto, e sim deixa em terrenos ou atémesmo na rua, acarretando no acúmulo de mau cheiro e de bichos.
20 Milre Felix reclama da falta de sinalização desde a entrada da cidade pela ViaDutra, e cita, também a irregularidade de alguns bairros.
21 Josemar fala sobre uma escola que encontra-se abandonada no bairro daPedreira, informando que no mesmo bairro há um grande número de crianças,pedindo para que este espaço seja utilizado de alguma forma.
22 Ana Maria, da educação, responde Milre, dizendo que será iniciada a construçãode uma creche na escola abandonada.
23 Débora Alves solicita informações a respeito das políticas de Saúde.

24
Robson Hasmann diz que é incoerente o Plano Diretor de Educação seguir oPlano Municipal de educação por o mesmo se encontrar vago e superficial.Sugere também um plano de carreira para professores, contendo:- Afastamento remunerado para mestrado e doutorado;- Pagamento de horas de preparação de aulas;e fala também de sua preocupação com o fim do FUNDEB

25 Ana Maria lhe responde que devem seguir o Plano de Educação por lei, masque o mesmo será revisto.
26 Cláudio Velloso sugere um investimento em palestras diversas para apopulação, como uma Política” Continuada de Educação Comunitária”.
27 Diego (Professor) diz que falta um diálogo entre Governo Municipal, Estadual eFederal, e sugere como diretriz a ampliação do foco educacional, principalmenteno ensino médio e superior.
28 Cláudio Velloso sugere a inclusão no Plano Diretor de uma política constante deobtenção de recursos na área da saúde para possibilitar um atendimentoregional.
29

Jorge Abdala solicita uma correção em alguns aspectos do Plano Diretor, comoa descentralização da cultura (não só no Gomeral) e também melhorar aredação do Fórum de Cultura. Definir, também a Unidade de Cultura (UIC), comatenção ao Teatro Municipal.
30

Walter Addeo quer que seja elaborada uma Política de Pagamento dos Artistase Produtores Culturais da cidade, onde todo artista é autônomo, não devendoser tratado como empresa. Solicita, também, a crianção do Museu de Imagem eSom, o Bienal de Artes Plásticas e também a inclusão da matéria de História da



Cidade na grade do Ensino Médio.
31 Juliano Kihara pede os Mapas do Plano Diretor, dizendo que os que seencontram no produto não abrangem a área verde da CODESG, Mapa o qualestá localizado na Página 75 do Prognóstico
32 Robson Hasmann pergunta sobre as próximas Audiências Públicas.
33 Encerramento às 21:42 com Luiz Carvalho divulgando as Audiências dos dias28, 29 e 30 de Janeiro.


