
ATA DE AUDIÊNCIA DATA: 16/02/19
Objetivo da Reunião: Apresentação final da Minutade Lei do Plano Diretor

Início: 14h34min
Termino:17h47min

Local: Espaço VivArte

Tema
Apresentação final da Minuta de Lei do Plano Diretor

Item Descrição
01 Abertura da Audiência feita por Luiz Carvalho falando sobre o histórico deaudiências e tudo o que já foi tratado até aqui, fazendo uma breve introduçãosobre a audiência final, e apresentando a equipe técnica.
02 - Francisco Sannini sugere criar um instituto municipal de planejamento, assimcomo São José dos Campos, com o intuito de organizar o planejamentoestratégico e atrelar ao bem comum, incluindo membros da sociedade civil.
03 - Walter sugere um programa para uma inclusão dos jovens no mercado detrabalho, como um primeiro emprego.

04

- Clovis pergunta quem garante que o prefeito vai comprimir as diretrizes doplano diretor, como o cidadão pode acompanhar* Luiz responde: através da tabela podemos quantificar e cobrar através dacâmara municipal de uma ação civil pública no ministério público- Deveria ter dentro da prefeitura um canal de reclamações pois a ouvidoriademora muito* Mariana responde: a melhor forma de monitorar é participando, existemtambém os conselhos com a função de fazer a ligação cidadão-poder público- Clovis sugere a redução no tempo da ouvidoria e os conselhos ajudarem coma fiscalização e agilidade da resposta.
05 Graça Barros esclarecendo sobre a ouvidoria, seu funcionamento e prazos pararesposta, e também sobre a LAI (Lei de acesso à informação).

06
Fala do prefeito Marcus Soliva a respeito da importância do plano diretor para omunicípio, principalmente a respeito das moradias, que a oferta está baixa tendoem vista a demanda, o que faz com que os preços aumentem e a populaçãoopte por morar em outra cidade, e parabeniza, também, a equipe pelo trabalhorealizado.

07 Rafael porto apresenta para o público os Mapas georreferenciados de formainterativa no Google Earth
08 Daniel sugere a ligação do Usefaz até a estrada Santa Luzia, e um novo acessoentre Guaratinguetá e Aparecida
09 Gustavo trouxe a clínica de reabilitação dele, e quer saber onde pode alocarpois a Secretaria de Planejamento solicita que seja em área urbana.



10 Francisco Sannini solicita que seja levantado a quantidade de área verde percapta do Município
11 Marcar zona de interesse aeroviário
12 Rogério questiona a zona da aeronáutica, se entra na zona especial de proteçãoambiental* Rafael responde que sim
13 Sugestão do Francisco Sanini em elaborar estudo quanto aos riscos na regiãoda Pedreira (desabamento, etc)
14 Clovis por que não apareceu a compensação ambiental feita pela SAEG nasproximidades do córrego da cacunda?* Luiz responde que será analisado
15

Francisco Sannini sugere um ouvidor municipal com um mandato de 5 anos,com a função de guardião do plano diretor e guardião dos interesses do bemcomum. Qual a área destinada a aeronáutica hoje, e qual será destinada a elanos próximos anos? (Ação de estudo)


