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ATA DE REUNIÃO 
 
 
Aos vinte  dias do mês de setembro de dois mil e dezessete, às 14:20 horas, na sala de reuniões anexa 
do Gabinete do Prefeito Municipal, reuniram-se o Promotor de Justiça Marcelo Caetano Vacchiano, 
o Coordenador Político dos trabalhos de atualização do Plano Diretor Paulo José Correia, o 
Coordenador Técnico dos trabalhos Professor Jeater Santos, a Gerente Responsável do IPPUR 
Cláudia Lugli e as pessoas que assinam a lista de presença em anexo. O Promotor de Justiça de Justiça 
abriu os trabalhos informando que a empresa Urbaniza apresentará nesta data proposta de entrega dos 
resultados parciais para análise do Núcleo Gestor e CODEUR, bem como proposta de cronograma 
para as próximas etapas do PDM. Solicitou que o Professor Jeater explicasse como está o cronograma 
e se existem atrasos, os motivos e como pretendem dar continuidade aos trabalhos. O representante 
da Urbaniza, Sr. Lorenço esclarece que o trabalho é de grande magnitude e que a empresa está 
empenhada em finalizar os produtos contratados. O professor Jeater disse que os trabalhos têm sido 
feitos com muito cuidado e muitos produtos estão sendo revisados diversas vezes devido à 
complexidade do Plano. Serão realizadas ainda discussões temáticas e discutidas com setores 
específicos da sociedade. O primeiro produto a ser entregue é o diagnóstico do Plano de Mobilidade, 
seguido do prognóstico, sempre embasados de discussões técnicas e audiências públicas. O Sr. 
Rogério Salles questionou a finalização do Plano de Mobilidade antes do Plano Diretor, pois seria 
“colocar os carros na frente dos bois”. O professor Jeater esclareceu que está sendo seguida a proposta 
e que o Plano Diretor está caminhando juntamente com o Plano de Mobilidade e a finalização será 
após a aprovação das propostas do Plano Diretor. O Dr. Marcelo esclareceu que os produtos estão 
sendo confeccionados e serão validados pelo professor Jeater e serão pagos pela RUMO somente 
após finalizados. Na sequência a Sra. Luciana passou a apresentação da nova proposta de cronograma, 
a qual fora aprovada em parte pelos presentes, sendo as datas ainda a serem discutidas marcadas em 
vermelho para posterior definição. O professor Jeater asseverou que a empresa responsável pretende 
fazer uma apresentação da carta geotécnica e, após as deliberações ficou definida a data de 09 de 
outubro para reunião técnica da Carta Geotécnica, em horário a ser estabelecido conforme 
disponibilidade do auditório da prefeitura. Na fase de audiências públicas para discussão das minutas 
fora proposta a discussão do uso e ocupação de solo com o parcelamento urbano; perímetro urbano; 
sistema viário e Impacto de Vizinhança; código de obras e código de posturas; código ambiental; 
plano diretor. O cronograma foi discutido e aprovado por unanimidade. A CODEUR ficou de preparar 
uma proposta de divulgação do cronograma de atividades do Plano Diretor em outdoor. As audiências 
públicas ficaram definidas para depois do dia 20 de janeiro de 2018. Ficou definido o envio de um 
ofício para Câmara Municipal para aquisição de uma tela para projeção, retrátil, para viabilização das 
audiências públicas. Nada mais havendo foi a presente ata encerrada, cuja assinatura consta na lista 
de presença que é parte integrante desta ata. 
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