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2º Distrito/Agenda 04: Encruzo da Enseada, Enseada, Ponta do Sapê, Retiro.  

Local: E. M. Frei João Moreira 

Data: 07.02.2019 

Horário: 19:00 

Coordenação: Ana Carolina Rocha Magalhães, Jaqueline Eleutério Lima, Eric de 

Souza Santiago.  

Estagiário: Leonardo da Silva Pereira, Joquebede Martins  

Apoio: Naiza Domingos de Souza. 

 

 

Oficina do 2º Distrito/Agenda 04 

 

No dia 07 de fevereiro de 2019, às 19:00hs, na Escola Municipal Frei João Moreira, 

localizado na Estrada Vereador Benedito Adelino, nº 0, bairro Enseada, foi realizada a 

oficina do 2º Distrito/Agenda 04, do município de Angra dos Reis. 

 

Eric de Souza Santiago, Superintendente da Secretaria do Meio Ambiente, abriu a 

reunião agradecendo a população pela presença e apresentou os demais membros da 

coordenação do plano que ali estavam. Logo após, Ana Carolina Rocha Magalhães, 

Assessora de Formulação de Políticas Públicas, explicou os fundamentos pertinentes ao 

Plano Diretor mencionando a Lei 10.257/2001, Art. 40.  

 

Posto isso, Jaqueline Eleutério Lima, Assessora de integração da secretaria de 

desenvolvimento urbano e sustentabilidade e engenheira mecânica, apresentou o vídeo 
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institucional do Plano Diretor do município de Angra dos Reis. Depois do vídeo, houve 

uma explicação sobre a dinâmica da Árvore das Soluções que abordou sete temas, na 

seguinte ordem: mobilidade, habitação, infraestrutura, serviço público, atividades 

econômicas, meio ambiente e esporte e lazer. Cada morador participante pode escrever 

problemas e soluções sobre os assuntos. Com isso aconteceu o início da oficina.  

 

No primeiro tema Mobilidade. As observações escritas pelos participantes foram; 

necessidade de construir e reformar as calçadas ao longo do bairro Retiro, possibilitando  

acessibilidade para todos. Criação de bicicletário em frente Ao campus da UFF e 

pousadas, construção de ciclovias por todo o bairro e extensão da Estrada do Contorno. 

Outra grande queixa dos moradores é o preço da passagem de ônibus com veículos de 

péssima qualidade em horários que não atendem o efetivo. Uma solução foi a 

elaboração do bilhete único para facilitar a integração das linhas. Ampliação de ruas e 

estradas e melhoria da sinalização de acesso ao bairro foi outro assunto presente no 

tema. 

 

No segundo tema Habitação. Os apontamentos forem; a regularização fundiária urbana, 

em especial de imóveis da população mais carente foi apontado com importância para 

os participantes. Da mesma forma que foi exigido mais fiscalização nas construções 

irregulares e uma revisão do método pelo qual as pessoas sãos contempladas nos 

programas de moradia popular. Desenvolver um projeto para capitar água da chuva nas 

residências domésticas foi uma das ideias apresentadas pelos populares. 

O terceiro tema foi Infraestrutura. Conforme as anotações da oficina; iluminação 

pública das ruas precisam ser melhorada, saneamento básico precário no bairro, 

pavimentar as ruas que precisam, manutenção das ruas e avenidas e estabelecimento de 

sistema de drenagem de água pluvial, melhorar o abastecimento de água.  

O quarto tema da oficina foi Serviços Públicos. Os quesitos foram; estabelecer rotina de 

capina e roçado ao longo da Estrada do Contorno, instalação de lixeiras nas praias, 
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melhoria na qualidade do ensino público, atenção a segurança pública da região através 

de guarda municipal, buscar convênio com empresas de coleta de entulho para cobrarem 

preços populares, melhoria do funcionamento e agilidade da saúde local, coleta seletiva 

de lixo.  

O quinto tema foi Atividades Econômicas. Os assuntos são; investir nos moradores 

locais: Capacitando-os para trabalhar em cada área necessária, incentivo e investimento 

no ecoturismo: turismo de base comunitário, incentivo à agricultura familiar, 

reconhecimento das marisqueiras da região. 

O sexto tema foi Meio Ambiente. Constituindo as pautas; desenvolvimento de projetos 

de educação ambiental, maior fiscalização ambiental no local (lixo, pesca e caça ilegal, 

construções irregulares, etc), rotina de limpeza diária das praias, incentivo as hortas 

comunitárias, incentivo ao reflorestamento, coibir as rampas, deck marinas ilegais, 

proibir os barcos de arrastão. 

O sétimo e último tema foi Esporte, Cultura e Lazer. As reivindicações foram; criação 

de um espaço de lazer comunitário (pode ser construído ao lado da UFF ou no terreno 

do senhor Augusto), academia da terceira idade em espaços com praias e ou 

praças(podem ser utilizados estagiários de educação física para as atividades), locais 

que forneçam aulas de reciclagem e artesanato, incentivo aos artistas locais, utilizar com 

maior frequência os espaços como teatro municipal, revitalização de quadra e campo, 

estabelecer uma agenda cultural local.  

Tendo encerrado os temas da dinâmica Eric de Souza Santiago, Superintendente da 

Secretaria do Meio Ambiente, e Ana Carolina Rocha Magalhães, Assessora de 

Formulação de Políticas Públicas, encerrada a oficina do 1º Distrito/Agenda 01 

agradecendo aos presentes e reforçando que as contribuições dos mesmos poderiam 

continuar através do site do plano diretor e, pelo aplicativo COLAB. Reforçou-se 

também aos presentes que tudo que foi dito e sugerido durante a reunião estaria exposto 

nesta presente ata e divulgado no site oficial do plano diretor para consulta de todos que 



 

 

           PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS 

ATA DO PLANO DIRETOR 

 

 

 

4 

assim desejarem. Toda a oficina ocorreu de maneira produtiva e ordenada, estando aqui 

narradas todas as críticas e sugestões recebidas. Nada mais havendo a acrescentar, a 

oficina foi encerrada às 21h30 e a Coordenação do Plano Direto, presente, lavrou esta 

ata.  

 

 

 

 

 

 


