
AUDIÊNCIA PÚBLICA 
Revisão a Lei Complementar nº 49/2003 

PLANO DIRETOR DE ORDENAMENTO TERRITORIAL  
MUNICÍPIO DE JACAREÍ 

PAUTA Propostas Revisão ao Plano Diretor de Jacareí 
Data 18/10/2018 

Região SUL 
Local COMPLEXO EDUCAMAIS JARDIM PARAÍSO 

EMEF Conceição Aparecida Magalhães Silva 
Avenida Lourenço Nogueira, 211, Jardim Paraíso 
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Aos dezoito dias do mês de outubro de dois mil e dezoito, às dezenove horas e quinze minutos, 

nas dependências da Escola Municipal de Ensino Fundamental Conceição Aparecida 

Magalhães Silva iniciou-se a terceira audiência pública para apresentação de propostas de 

alteração ao Plano Diretor de Ordenamento Territorial do Município de Jacareí – Lei 

Complementar nº 49/2003. Os portões do local foram abertos às 18h45 para recepcionar o 

público e passou-se a colheita de assinatura em lista de presença e disponibilização de filipeta 

com as datas de todas as audiências públicas. A recepção se encerrou às 19h15 com abertura 

dos trabalhos pelo cerimonial, conduzido pelo Senhor José Carlos Guedes que deu início aos 

trabalhos desta audiência pública, explicando sua dinâmica e formas para apresentação das 

perguntas e resposta, apresentação técnica e procedimentos para respostas técnicas pelos 

técnicos das secretarias e órgãos municipais presentes como suporte técnico da Mesa Diretora, 

encerrando sua fala com as informações gerais sobre a forma de participação popular com a 

formulação de perguntas e uso da palavra pelos interessados e prazo final para apresentação 

de propostas ao Plano Diretor que se encerrará em 14 de novembro de 2018. Em seguida 

convidou o Senhor Prefeito Municipal Izaias José de Santana para compor a mesa e agradeceu 

a presença dos vereadores Juarez Araújo, Abner de Madureira e a presença do vice-prefeito 

Edgard Sasaki. Apresentou os membros que compõem a Mesa Diretora, a saber: Presidente 

Rosa Kasue Saito Sasaki; Compor Técnico: Cláudia Ciapina Roldão – Diretora de Projetos e 

Urbanismo; Samuel Alves Lanzilote Gonçalves – Diretor de Licença Urbanística; Alexandre Vaz 

de Oliveira Moraes – Assessor Técnico da Secretaria de Governo, Vinícius Pereira – Diretor de 

Controle e Cadastro e Cíntia Franco Alvarenga Abdo – Assessora Técnica da Secretaria de 

Planejamento. Passou a discorrer sobre os bairros e loteamentos que compõem a região sul de 

maneira a melhor situar a localização da região para o público presente. Passando a palavra 

para a Presidente das audiências públicas Rosa que agradeceu a presença do público, 

autoridades do município representantes das secretarias municipais e Câmara de Vereadores e 

passou a discorrer sobre a importância da revisão do Plano Diretor e da participação da 

população que poderá trazer colaborações não só para sua região, mas para a cidade como um 

todo, pensando em seu desenvolvimento. Solicitou que os presentes façam suas contribuições 

com o uso da palavra e a apresentação de questões para estudos. Passada a palavra para a 

Cláudia essa iniciou sua fala informando a dinâmica da audiência para o público, explicando que 

durante sua apresentação as pessoas podem requerer a equipe de apoio que se encontra 
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posicionada com pranchetas, folha e caneta para anotar sua pergunta, podendo o interessado 

fazer o uso da palavra que será dada em tempo de dois minutos com o uso do microfone. Dando 

início a apresentação técnica com as propostas para revisão ao Plano Diretor, através de 

projeção em telão, onde foi demonstrada a importância do Plano Diretor, sua forma de revisão, 

todo o trabalho envolvido para a revisão neste momento, composto por duas fases, sendo a 

primeira de oficinas técnicas, segunda fase com a criação de Grupos de Trabalho e análise 

técnica da lei e, neste momento iniciando a terceira fase com as audiências públicas. Informou 

que todo o trabalho até este momento envolveu análise da lei, dos mapas e da cidade, tendo a 

participação de profissionais das áreas de arquitetura e urbanismo, engenheiros, 

administradores, advogados, empresários, comerciantes, estudantes e população em geral. Os 

trabalhos realizados até esta terceira audiência pública envolveram a participação de 320 

(trezentas e vinte) pessoas. Visitar as regiões foi a forma que o município encontrou de se 

aproximar dos munícipes para ouvi-los e receber suas propostas neste momento das audiências 

públicas. A forma de divulgação dos trabalhos e das datas das audiências públicas envolveu a 

publicação de matérias jornalísticas em jornais, site da prefeitura municipal, mídia impressa e 

eletrônica, cartazes afixados em locais públicos, faixas, carro de som circulando nos bairros e 

convite na agenda dos alunos das escolas onde estão se realizando as audiências. Nesta 

escola Cláudia citou que estudam cerca de oitocentos alunos e que foram enviados convites nas 

agendas escolares dando conhecimento da data de hoje aos pais. Explicou melhor a região em 

que estamos hoje, região sul e por meio do mapa da cidade explicou o macrozoneamento de 

Jacareí, apresentando em quais locais eles se situam a partir da demarcação no mapa das 

principais rodovias que cortam o território da cidade, a saber: Rodovia Presidente Dutra, 

Rodovia Dom Pedro I e Rodovia Carvalho Pinto. Com explicação detalhada de cada uma destas 

macrorregiões, sendo elas: urbana, rural, industrial, ambiental e de mineração marcadas no 

mapa por cores para melhor identificação, além do zoneamento da cidade. Foram apresentadas 

as propostas discutidas em oficinas e grupos de trabalho e os diagnósticos a que se chegaram 

nesta proposta da técnica a partir do reconhecimento das potencialidades e fragilidades de cada 

uma das regiões, concluindo com um diagnóstico para propositura de soluções para esses 

locais, proporcionando seu desenvolvimento. Apresentou a proposta da divisão da Macrozona 

de destinação Urbana em: Consolidada, de Expansão e de Ocupação Restrita, todas explicadas 

e demonstradas nos mapas e demarcadas em cores distintas para melhor visualização, 

explicando a importância e classificação de cada uma delas e suas formas de ocupação. 

Apresentou a proposta da criação dos Corredores de Desenvolvimento Econômico 1 e 2 que 

serão destinados à ocupação mista com potencial de regularização de situações consolidadas 

onde atualmente já existem indústrias, comércios e residências em locais muito próximos e 

proposta criação dos corredores para incentivo e ordenamento de desenvolvimento para outros 

locais e regiões da cidade. As propostas da criação de Corredores de Desenvolvimento 

Econômico atenderão aos seguintes locais: Corredor de Desenvolvimento Econômico 1: 
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Marginal da Rodovia Carvalho Pinto, Marginal da Estrada Teófilo Resende, Marginal da Estrada 

Biagino Chieffi, Marginal da Rodovia Dom Pedro I até o Conjunto 22 de Abril; e Corredor de 

Desenvolvimento Econômico 2: Avenida Lucas Nogueira Garcês, Rodovia Geraldo Scavone, 

Avenida Getúlio Vargas, Avenida Ademar de Barros, Avenida do Cristal, Rodovia Dom Pedro I, 

Avenida Nicola Capucci. Apresentou as propostas de revisão de zoneamento para alguns 

loteamentos da cidade que originariamente foram constituídos por lotes maiores, em média de 

mil metros quadrados e que o desenvolvimento destes locais passaram a ser divididos e mais 

adensados e a proposta de revisão proporcionará regularização e controle para um 

adensamento equilibrado. A revisão do zoneamento para esses locais proporcionará a alteração 

de ZAC – Zona de Adensamento Controlado com lotes mínimos de mil metros quadrados, 

passando a poder ser divididos em lotes menores, passando para ZAP – Zona de Adensamento 

Preferencial. Dentre a proposta de revisão de zoneamento estão contemplados nesta proposta 

os seguintes bairros e loteamentos: 1º de Maio, Igarapés, 22 de Abril, Parque Meia Lua, 

Veraneio Ijal e Veraneio Irajá. Dando continuidade a apresentação trouxe a proposta de criação 

de novas unidades de planejamento e o mapeamento das ZEIS – Zonas de Interesse Social 

coordenadas pela legislação sobre regularização fundiária. Explicou que essa revisão se deu a 

partir de uma Medida Provisória nº 759/2016 que foi convertida em Lei Federal nº 13.465/2017, 

mencionando que o mapeamento desses locais foi realizado pela Fundação Pró-Lar e a 

existência de projeto de lei já tramitando na Câmara Municipal de Vereadores para aprovar a 

legislação municipal sobre o assunto, buscando proporcionar melhor acesso à terra e 

investimentos voltados à população, melhorando a qualidade de vida das pessoas que vivem 

nestes locais. A delimitação das ZEIS compreende os seguintes bairros e loteamentos: ZEIS 2: 

Jardim do Vale, Jardim Paraíba, área da Fonte, Avenida Mississipi, Rua Panorama, Veraneio 

Ijal, Parque Meia Lua, Jardim Pedramar e CDHU do Campo Grande; e ZEIS 3: Lagoa Azul, 

Jardim Bela Vista I e II, Conjunto 22 de Abril, Conjunto Residencial 1º de Maio, Chácaras 

Marília, Rio Comprido, Cepinho, Vila Ita I e II e Jardim Conquista. Seguindo com as propostas 

apresentou a regularização fundiária demonstrando a importância de se trazer saneamento e 

qualidade de vida para as pessoas que vivem nestes locais, estabelecendo políticas públicas 

para esses locais, proporcionando regularização dos imóveis, melhorias urbanísticas para o 

local e recuperação ambiental. Na proposta seguinte apresentou a Criação do Sistema de Verde 

Urbano melhor disciplinando qual a função das áreas verdes e áreas de lazer dispostas na 

cidade, de acordo com proposta elaborada pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente que 

previu a preservação e uso sustentável destes locais, proporcionando qualidade ambiental para 

a população. Citou alguns parques e praças existentes na cidade e apresentou as propostas de 

manutenção e criação de novos parques urbanos, com projetos já em fase de execução e outros 

já elaborados para futuras execuções, apresentando ao público presente todas as propostas de 

parques em vários locais da cidade, dentre eles o Parque Linear do Campo Grande já em fase 

de execução das obras e outros em fase de projetos, a saber: Revitalização da Orla do Paraíba 
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do Sul, através de um parque margeando o rio por toda a extensão da Avenida Major Acácio 

Ferreira; criação do Parque Linear do Rio Paraíba do Sul, contendo área para piquenique e lazer 

da família e fontes com jatos de água; criação do Horto Florestal “Seu Moura” onde hoje está 

localizado o Viveiro Municipal; recuperação ambiental do Parque do Morro do Cristo com 

implantação de um campo de rugby esporte de destaque em nossa cidade; e Parque Linear do 

Córrego do Tanquinho voltado para atividades paraolímpicas. Apresentou também a proposta 

de revitalização da praça existente neste bairro Jardim Paraíso. Dando continuidade a 

apresentação técnica indicou a proposta para estabelecer critérios para ocupação das ZEV – 

Zona Especial de Várzea, mediante licenciamento criterioso, a partir desta revisão, com a 

possibilidade de ocupação sustentável obedecendo às medidas de proteção ambiental. 

Apresentou em mapa os locais destinados a zona especial de várzea. Como proposta seguinte 

foi apresentada a revisão do macrozoneamento para ocupação em área de interesse ambiental 

que hoje estão irregulares, próximas a represa do Rio Paraíba do Sul na região de limite do 

município com Santa Branca onde já existe uma Macrozona Industrial consolidada, Essa 

classificação visa estabelecer critérios para sua ocupação restrita. Seguiu-se com a explicação 

do fomento da economia criativa nas regiões rurais, que em nosso município estão dispostas 

como Região Rural Norte e Rural Sul, demonstrando em mapa esses locais, fortalecendo o 

pequeno produtor, qualidade de vida, turismo religioso, gastronômico e ecológico. Durante a 

fase de apresentação da proposta técnica foram colhidas as perguntas do público que passaram 

a ser lidas e respondidas e uso da palavra pelo público, com o tempo de dois minutos. Dando 

prosseguimento aos trabalhos a Mesa Diretora passou a ler as perguntas e responder as 

perguntas recebidas. No primeiro momento de participação popular, solicitou o uso da palavra 

um morador da região, NOME: 1) Senhor Gerson (não se identificou por escrito). 

PERGUNTA/CONTRIBUIÇÃO: que tem uma propriedade nesta região sul, nas proximidades do 

Bairro Maria Amélia e que pela apresentação gostaria de saber se haverá alteração do 

zoneamento no local que hoje mantém um adensamento mais restrito. RESPOSTA DA 

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO: O Plano Diretor tem uma visão das macrozonas e na 

região apontada embora dentro do zoneamento urbano o local está mais distante da 

urbanização e ainda é um local com grandes áreas, pouca população e, portanto, carente de 

equipamentos públicos pela baixa demanda. A análise detalha do zoneamento desta região será 

realizada no momento da revisão da lei de uso, ocupação e urbanização do solo; 2) NOME: 

Antonio Borge, RG: 20.335.965-3, ENDEREÇO: Rua José Jordão Mercadante, BAIRRO: Jardim 

Paraíso. PERGUNTA/CONTRIBUIÇÃO: Gostaria de saber o porquê do fechamento das vielas 

do bairro Jardim Paraíso. RESPOSTA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO: Informou que a 

Secretaria realizou um levantamento de todas as vielas que estão obstruídas neste bairro e que 

a partir de uma Comissão de Estudos serão avaliados esses locais sob o aspecto de 

infraestrutura e mobilidade; 3) NOME: Márcia Gonçalves de Souza, RG: 29.928.218-1, BAIRRO: 

Jardim Paraíso, E-MAIL: marciagsouza163@bol.com.br. PERGUNTA/CONTRIBUIÇÃO: 

mailto:marciagsouza163@bol.com.br
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Transporte Público (revisão) Rua Michel Saygue, transporte público a população na Rua Michel 

Saygue nas casinhas, rua das casinhas e a Rua do Campeão no Jardim Paraíso. RESPOSTA 

DA SECRETARIA DE MOBILIDADE: A solicitação entrará no cronograma de estudo técnico de 

viabilidade nos termos do contrato de concessão do respectivo serviço, que se constatada será 

inclusa no cronograma de execução. Levará o questionamento para a Gerência responsável que 

fará análise sobre a viabilidade. PERGUNTA/CONTRIBUIÇÃO: Solicita a realização de 

campanhas antidrogas e antitabagismo no bairro. RESPOSTA DA SECRETARIA DE SAÚDE: 

Informamos que temos realizado campanhas preventivas, através de matriciamento e apoio nas 

Unidades Básicas de Saúde, inclusive na UMSF Jardim Yolanda, unidade de abrangência da 

população do Jardim Paraíso e nas escolas da região com apoio do Centro de Atenção 

Psicossocial Álcool e Drogas (CAPS AD). Existe, também, no CAPS AD o Grupo de Tabagismo, 

com duração de quatro meses, sendo que qualquer interessado pode comparecer nesta 

unidade, situado na Avenida Major Acácio Ferreira, 620, no Jardim Leonídia. De acordo com 

avaliação médica, são prescritos medicamentos fornecidos pelo Estado como adesivo e goma 

de mascar para os fumantes que demonstram interesse em parar de fumar. Essa Unidade 

funciona 24 horas para acolhimento e entrevista dos pacientes que possuem interesse no 

tratamento da dependência de álcool e/ou outras drogas; 4) NOME: Lúcia de Fátima Mateus, 

RG: 11.920.671-7, ENDEREÇO: Rua Lourenço Nogueira, 280 – casa, BAIRRO: Jardim Paraíso. 

PERGUNTA/CONTRIBUIÇÃO: Gostaria que tivesse um espaço pra turma da 3ª idade (idoso), 

nós praticamos Lian Gong às vezes está chovendo e não temos um lugar, no ginásio sempre 

está ocupado e ficamos sempre dando um jeito. Seria bom ter um lugar pra 3ª idade, ter mais 

atividades. RESPOSTA DA SECRETARIA DE ESPORTES: Solicitou verificar quais horários 

melhor atendem para aos idosos e indicar para a Secretaria de Esportes apresentar proposta de 

novas atividades e locais. Infelizmente o fator "tempo/clima", é um fator externo, apontado como 

uma ameaça, de modo que não temos como controlá-lo e por esse motivo situações como 

cancelamentos, durante o ano, são naturais que aconteçam. Nesse contexto, hoje, não temos 

outra solução para o caso, pois não temos local coberto para realização das aulas, podemos 

tentar, no futuro, algo nesse sentido, mas para isso teríamos que pensar em todas as 

modalidades oferecidas no Município que sofrem do mesmo problema e verificar a possibilidade 

de algum tipo de parceria ou convênio com alguma entidade que tenha disponibilidade desse 

espaço; 5) NOME: Maria Helena de S. Martins, RG: 17.151.174-8, ENDEREÇO: Rua Polônia, nº 

82, BAIRRO: Jardim Colônia. PERGUNTA/CONTRIBUIÇÃO: Obstrução de calçada, muita 

árvore na calçada da área plantada por um morador, mas que vem impedindo o trânsito de 

pessoas. RESPOSTA DA SECRETARIA DE MOBILIDADE: Estudo de avaliação de saúde das 

árvores e bem como a extração das mesmas ou dos tocos de árvores já cortadas, são 

atribuições da Secretaria do Meio Ambiente, a Secretaria de Mobilidade Urbana só atua após a 

completa extração das mesmas no trabalho de recomposição dos trechos da calçada afetados. 

RESPOSTA DA SECRETARIA DE GOVERNO: Esclareceu que para as calçadas já existe na 
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prefeitura uma atualização da legislação para melhor estabelecer regras para construções e 

plantio de árvores em calçadas. Ressaltou que o Plano Diretor é uma das principais leis do 

município e que todo esse trabalho de revisão e apresentação de propostas envolve a 

contribuição. PERGUNTA/CONTRIBUIÇÃO: Cuidar mais da nascente, a nossa está muito suja, 

nem o cachorro bebe a água na nascente. RESPOSTA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE: 

Conforme vistoria preliminar foi possível evidenciar que a nascente está sendo assoreada por 

alguma movimentação de terra ou falha no direcionamento da drenagem de águas pluviais no 

local. Vamos solicitar apoio da Secretaria de Infraestrutura para nova vistoria no local na 

próxima semana para identificação do real problema para planejamento das ações necessárias 

de recuperação para o local. PERGUNTA/CONTRIBUIÇÃO: Solicita áreas de lazer para a 

região, que embora faça parte da região sul que tem outros bairros com equipamentos de lazer, 

a distância do bairro Jardim Paraíso demanda uma área destinada para lazer neste local com 

academia ao ar livre. RESPOSTA DA SECRETARIA DE ESPORTES: Nessa Região 

desenvolvemos as seguintes atividades: - Futsal para crianças de 12 a 18 anos; - Aula dirigida 

de academia ao ar livre; - Aula de Dança; - Liang Cong; - aula de futebol (no Campo). 

PERGUNTA/CONTRIBUIÇÃO: Solicita informações sobre a possibilidade de desdobro no 

Jardim Colônia. RESPOSTA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO: Explicou que as 

restrições que existem no Jardim Colônia estão registradas no Cartório de Registro de Imóveis e 

foram impostas pelo loteador do local e que essa revisão para desta restrição será estudada no 

momento da atualização da lei que disciplina o uso, ocupação e urbanização do solo; 6) NOME: 

Benedito Rosário, ENDEREÇO: Rua Pedro Ribeiro Moreira, 105, BAIRRO: Jardim Iolanda 

Paraíso. PERGUNTA/CONTRIBUIÇÃO: Solicita uma lombada na Rua José Pinto. RESPOSTA 

DA SECRETARIA DE MOBILIDADE: A solicitação entrará no cronograma de estudo técnico de 

viabilidade nos termos do Código de Trânsito Brasileiro, que se constatada será inclusa no 

cronograma de execução. Esse estudo é feito pela equipe de engenharia da Secretaria de 

Mobilidade para verificar o local, ressaltando que esta análise e viabilidade de atendimento 

dependem da identificação do tipo de via e da velocidade permitida no local, mas que o local 

será estudado; 7) NOME: Cirene Maria Leite, RG: 22.590.673-9, BAIRRO: Jardim Paraíso. 

PERGUNTA/CONTRIBUIÇÃO: Tem como reabilitar a iluminação na segunda viela uma em 

baixo e outra para cima, na rua da padaria do Jardim Paraíso. A viela fica perto da minha casa – 

Endereço: Rua Elisa Rossi Capelli, nº 89. CEP. Observar o CEP dessa rua. RESPOSTA DA 

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO: Temos muitos problemas com viela em toda a cidade e 

estamos realizando um levantamento bairro por bairro sobre esses problemas. Começamos pelo 

Cidade Jardim e Jardim do Vale, mas no ano que vem serão priorizadas as vielas do Jardim 

Paraíso. Este trabalho é feito por etapas e com equipe reduzida da prefeitura, mas serão 

revistas as vielas de todos os bairros e verificada a situação de cada uma delas. 

PERGUNTA/CONTRIBUIÇÃO: Novas turmas de EJA para outros anos. RESPOSTA DA 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO: Na programação atual e de competência municipal o Programa 
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de Educação de Jovens e Adultos contempla o Ensino Fundamental 1 e os demais níveis estão 

a cargo do Estado e da Diretoria de Ensino de Jacareí. A Secretaria de Educação ainda não 

definiu se haverá abertura de EJAs em outras escolas, para quem não teve oportunidade de 

cursar até o 5ª ano, primeira etapa do Ens. Fundamental. Com o apoio dos Agentes 

Comunitários da Saúde atuantes em seus territórios, estamos levantado dados sobre o grau de 

escolarização dos moradores de algumas regiões, para analisar essa necessidade: Mississipi, 

Jardim Flórida, Lagoa Azul, Jardim da Conquista, São Silvestre, Cidade Salvador, Jardim Real, 

Vila Vintém, 22 de Abril, Bela Vista e 1º de Maio. Atualmente tem EJA noturno nas seguintes 

escolas: Barão de Jacareí (Centro); Beatriz Junqueira (Parque Meia Lua); Joaquim Passos 

(Cidade Salvador); Conceição Magalhães (Jardim Paraíso); José Éboli (São Silvestre); Maria 

Luiza Vasques (Rio Comprido); Maria Regina Cachuté (Parque Imperial); Neusa Teodoro (Vila 

Zezé); Presbítero (Veraneio Ijal); Tarcísio (1º de Maio); Silvio Silveira (Parque Brasil) e EJA 

diurno na escola Lamartine Delamare (Centro). Encerradas as perguntas e respostas, foi dada a 

palavra aos alunos do EJA que estudam nesta unidade escolar que estudam nesta unidade 

escolar e que realizaram em sala a dinâmica do Mapa Falante analisando as potencialidades, 

fragilidades e apontando as soluções e propostas para o bairro. Foi entregue a Mesa Diretora 

pelos alunos um relatório final sobre o Mapa Falante, documento que integrará o estudo de 

revisão do Plano Diretor. Os alunos manifestaram sua satisfação em fazer parte deste processo 

de melhorias e desenvolvimento da cidade e agradeceram a oportunidade. Passada a palavra 

ao vereador Abner, ressaltou que esta está sendo a primeira audiência que está participando e 

que está muito satisfeito em ver a população participando deste momento, fazendo suas 

reivindicações. Foi passada a palavra ao vereador Juarez que cumprimentou a todos e colocou 

que a atual Administração recebeu o bairro com deficiências, mas que juntamente com o 

governo há um empenho para trazer melhorias para o bairro através da criação de espaços de 

lazer, campinho e asfalto, cuja licitação já teve seus envelopes abertos para contratar a empresa 

que fará o asfalto no bairro a partir do ano que vem. Passada a palavra ao vice-prefeito Edgar 

que cumprimentou a todos e parabenizou a participação de todos nesta audiência pública 

exercitando a cidadania. Passada a palavra para o prefeito Izaias que cumprimentou a todos os 

presentes, ressaltou que a região em que estamos já está bem desenvolvida e consolidada e 

que poucas alterações serão propostas nesta revisão da lei, mas solicitou a Rosa que algumas 

considerações sejam colocadas no Plano Diretor para que seja objeto de estudo a proposta de 

criação de um parque às margens do Turi para garantir sua preservação. Apresentou outras 

melhorias para o bairro como as já citadas para finalização da construção da creche no bairro 

Maria Amélia e que também será utilizada pelos moradores desta região, asfalto, campinho para 

área de lazer e agradeceu a participação dos moradores nesta audiência, ressaltando que sua 

finalidade é a de trabalhamos juntos para construir a cidades que queremos. Passada a palavra 

a Rosa, agradeceu a presença e participação de todos manifestando o saldo positivo desta 

audiência pública com a efetiva participação dos presentes, através de perguntas e colocações 
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importantes para análise de novas propostas de revisão do Plano Diretor, explicando aos 

presentes que esta é a forma de participação efetiva e de acrescentar suas contribuições neste 

importante estudo que proporcionará melhorias para a cidade e pensamento em seu 

desenvolvimento. Ressaltou que todo o material de estudo está disponível no site da prefeitura e 

que os estudos demonstrados nesta audiência tratam de uma proposta e que as contribuições 

colhidas nesta data servirão para agregar e melhorar estas propostas e por isso é muito 

importante a presença do público. Reforçou que novas contribuições podem ser recebidas 

através do e-mail: planodiretor@jacarei.sp.gov.br. Por fim convidou os presentes a participar da 

próxima audiência pública que ocorrerá na região rural sul, no Bairro do Varadouro, às 9h do dia 

vinte de outubro, próximo sábado. Deu por encerrada esta audiência pública. A audiência contou 

com os trabalhos da equipe de apoio para recebimento do público, operação de data show, 

recebimento das perguntas através dos servidores: Vitor Marson Silva, Patrícia Naves, Maria 

Alice de Almeida Rocha, Alex de Oliveira da Silva e José Maurício de Faria. Esta ata segue com 

a assinatura dos membros da Mesa Diretora e equipe de apoio da Secretaria de Planejamento, 

seguida de lista de presença anexa a esta ata. 
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