PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS
ATA DO PLANO DIRETOR

3º Distrito/Agenda 14: Abraãozinho, Dois Rios, Enseada das Estrelas, Enseada das
Palmas, Guaxuma, Lopes Mendes, Ponta dos Castelhanos e Vila do Abraão.
Local: Escola Brigadeiro Nóbrega
Data: 14.03.2019
Horário: 14:00
Coordenação: Ana Carolina Rocha Magalhães, André Luís Gomes Amazonas Pimenta
Estagiário: Leonardo da Silva Pereira
Apoio: Nayara de Almeida Lopes da Silva Lauriano

Oficina do 3º Distrito/Agenda 14
No dia 14 de março de 2019, às 14h00 na Escola Brigadeiro Nóbrega, localizada na
praça Cândido Mendes, nº 0, Vila do Abraão – Ilha Grande, teve início a décima quarta
oficina, do 3º Distrito/Agenda 14, do município de Angra dos Reis.
André Luís Gomes Amazonas Pimenta, Secretário-Executivo de Planejamento e Gestão
Estratégica, abriu a oficina do 3º Distrito/Agenda 14 cumprimentando todos os
presentes, apresentando cada membro da equipe e suas respectivas funções no
desenvolvimento do Plano Diretor, abordou a dificuldade em realizar as agendas nos
prazos estabelecido, havendo a necessidade de reagendar algumas datas, “Houve a
necessidade de remarcar essa oficina da ilha do Abraão devido o mal tempo”. Antes de
dar início a dinâmica, André, apontou que inicialmente o objetivo foi realizar as oficinas
em todos as comunidades do município, mas, foi totalmente inviável dado que o Plano
Diretor se encontra atrasado há três anos segundo o prazo do Estatuto da Cidade – lei
federal 10.257/2001, Art. 40, que estabelece o tempo de revisão do Plano Diretor há
cada dez anos. Salientando também que em breve ocorreria a conferência pública e
audiências públicas com a população e outros atores sociais. Todo o processo tem
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divulgação em todos os canais possíveis, rádio, site, jornal, televisão, redes sociais e
associação dos moradores foram alguns dos meios de convocação.
Tento feito estas considerações passou a palavra para na Carolina Rocha Magalhães,
assessora de formulação de políticas públicas, que explicou sobre a metodologia
escolhida para a condução da oficina, o material informativo, o questionário, a folha de
sugestão e a dinâmica que seria realizada depois do vídeo institucional do Plano Diretor
do município de Angra dos Reis. “A dinâmica da árvore das soluções tem a finalidade
de promover o debate acerca dos seguintes temas, Mobilidade, Habitação,
Infraestrutura, Serviços Públicos, Atividades Economias, Meio Ambiente, Esporte,
Lazer e Cultua. Nos post-its entregue a vocês, vai ser escritos quais são os principais
problemas pertinentes a cada um dos sete temas, para ser colado nas raízes da árvore,
e consequentemente pesaremos nas soluções que ficaram escritas no topo da árvore”.
Ana Carolina, questionou se, até aquele momento, havia alguma dúvida ou alguma
sugestão. A mesma utilizou o espaço para falar do aplicativo de colaboração com a
gestão pública – COLAB – que foi contratado pela prefeitura de Angra dos Reis. Posto
isso, iniciou-se a oficina da Ilha do Abraão.
No primeiro tema Mobilidade. Os assuntos abortados pela comunidade foram; mais
transporte disponível para emergências médicas, necessidade de uma barca oficial mais
rápida e com mais horários para atender as necessidades da população, fiscalização dos
flexboats que possuem licenciaturas irregulares, construção de ciclovia, transporte
marítimo entre as localidades da própria ilha, diminuir os preços das passagens dos
transportes públicos. O último ponto foi, aumentar o número os horários de barca
gratuitas, atualmente só existe um horário.
No segundo tema Habitação. Pontuaram; plano para moradores em áreas de risco,
ausência de contenção da expansão urbana, outra exigência foi criar uma regularização
fundiária.
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No terceiro tema Infraestrutura. Os participantes pontuaram; melhoria do sistema de
saneamento básico e rede elétrica, melhoria na estrada de dois rios, criar unidade de
tratamento dos resíduos sólidos, e a necessidade da manutenção das trilhas.
No quarto tema serviço público. Os moradores relataram para a área da saúde; melhoria
do atendimento médico na região com acompanhamento específico para casos de saúde
mental, fornecer insumos necessários ao posto de saúde local. Dentro de educação
estão; construção de uma creche e escola de ensino médio/técnico no local com apoio
institucional para educação diferenciada. Da mesma forma, os serviços de segurança
foram questionados por mais atuação das forças politicais.
O quinto tema falou sobre as atividades econômicas. Os moradores solicitaram; uma
unidade bancária na ilha, turismo ecológico e de base comunitária, incentivo fiscal ou
financiamento para o empresário local, terminal e cooperativa de pesca e de reciclagem
de lixo. Mencionou-se também a importância em ter cursos profissionalizantes voltadas
a área de hotelaria e turismo.
O sexto tema foi meio ambiente. Foram destaque; desenvolver e estimular a coleta
seletiva na cidade, regulamentação e fiscalização da pesca, assoreamento dos
manguezais, recepção de qualquer turista pelo Instituto Estadual do Ambiente para
ouvir sobre os cuidados e o que é permitido ou não em sua estadia em ilhas ou prias.
O último tema debatido encerrando a oficina da ilha foi esporte, lazer e cultura. Os
munícipes presentes assinalaram entre; a existência de um cinema alternativo para a
comunidade, incentivos ao esporte náutico e turismo ecológico, ampliação da agenda de
eventos esportivos e culturais, construção de uma biblioteca junto com espaços fixos
destinados a cultura como um centro de lazer.
André Luís Gomes Amazonas Pimenta, Secretário-Executivo de Planejamento e Gestão
Estratégica, encerrou a oficina do 3º Distrito/Agenda 14 agradecendo todos os
presentes. Durante toda a oficina ocorreu um diálogo respeitoso e produtivo, foram
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aceitas sugestões, e dúvidas foram esclarecidas. A equipe reforçou que o canal de
comunicação contínua sendo o e-mail, site e o telefone da Coordenação do Plano
Diretor, junto com sua equipe, estão à disposição para fazer valer o comprometimento
de tudo aquilo que visa melhorar a qualidade de vida da população. Nada mais havendo
a acrescentar, a oficina foi encerrada às 16h00 e a Coordenação do Plano Direto,
presente, lavrou esta ata.
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