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1º Distrito/Agenda 08: Caieira, Gamboa do Belém, Ilha da Barra, Parque Belém, Ponta 

Cruz, Ponta do Partido, Ponta dos Ubás, Pontal, Praia da Ribeira. 

Local: Escola Municipal Prefeito Toscano de Britto 

Data: 14.02.2019 

Horário: 19:00 

Coordenação: Ana Carolina Rocha Magalhães, Eric de Souza Santiago.  

Estagiário: Leonardo da Silva Pereira, Caio Mateus.  

Apoio: Naiza Domingos de Souza 

  

Oficina do 1º Distrito/Agenda 08 

 No dia 14 de fevereiro de 2019, às 19h30, na Escola Municipal Prefeito Toscano 

de Britto, localizado na Rua Pau-a-Pino, nº0, Gamboa do Belém, teve início a oitava 

oficina, do 1º Distrito/Agenda 08, do município de Angra dos Reis.  

 Eric de Souza Santiago, Superintendente de Licenciamento, Fiscalização e 

Projetos Ambientais abriu a oficina do 2º Distrito/Agenda explicando o que é o Plano o 

Diretor, como realiza as etapas e quem são os parceiros que estão ajudando na revisão 

do Plano. Em seguida passou a palavra para Ana Carolina Rocha Magalhães, Assistente 

de Prestação de Contas da Superintendência de Políticas Públicas, que começou a 

dinâmica passando o vídeo institucional do Plano Diretor do município de Angra dos 

Reis. Depois do vídeo, Ana Carolina, explicou como funciona a árvore de problemas e 

soluções e abordou o primeiro tema que trata sobre a mobilidade.  

 Neste assunto, a comunidade relatou diversos problemas, alguns não 

relacionados ao tema, então, Ana Carolina guardou para discutir na vez dos respectivos 

temas. Dando continuidade a comunidade constatou a falta de calçadas e ciclovias. Falta 

de horários de ônibus depois das 00:00, passarela no bairro Pontal, colocar o divisor de 

pista na debaixo da passarela que fica no bairro Gamboa do Belém e se possível mudar 

o ponto de ônibus para perto da passarela, colocar sinalização na Rua do Ipê, em frente 
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ao comércio, falta de sinalização nas vias. Um dos moradores presentes aproveitou para 

expor sua opinião a respeito do Plano Diretor, e a coordenação aproveitou para 

esclarecer as dúvidas dele e de outros moradores que foram surgindo ao longo da 

conversa. A equipe também utilizou desta oportunidade para falar do aplicativo Colab e 

prosseguiram com a dinâmica. 

 O Segundo tema falou sobre habitação. Pontuaram as construções em áreas de 

riscos, falta fiscalização por parte da Prefeitura, embolsar as casas para o bairro ficar 

mais bonito, legalizar as terras, criar programas sociais que ajude as pessoas de baixar 

renda a financiar suas casas. O terceiro tema falou sobre a infraestrutura, os moradores 

relataram a falta de lixeiras, pouca iluminação, falta de calçadas, terrenos vazios acabam 

se tornando deposito de lixo, saneamento básico (esgoto desce do Morro da Velha), 

captar água da chuva e da cachoeira e melhorias do asfalto nos Bairros Belém, Gamboa 

do Belém, Ribeira e Pontal.  

 O quarto tema foi serviço público, a coordenação fez um resumo do que se 

tratava o tema. Os moradores relataram a falta de creche pública, segurança,  

profissionais da área de educação, mais vagas nas escolas, escola Gamboa do Belém 

precisa de reforma urgente, falta material de trabalho nos ESFs, falta de médicos, 

demora na entrega de exames, prestação de serviço coleta de entulho não vai no bairro 

Belém, limpeza nos bairros. O quinto tema falou sobre as atividades econômicas. Os 

moradores solicitaram a criação de mais cursos profissionalizantes, cursinhos 

preparatórios para jovens (principalmente do bairro Belém), pouco investimento para os 

microempreendedores, impostos altos dificultando o crescimento do pequeno 

empreendedor, criação de cooperativas nos bairros com intuito de empregar os jovens e 

tirar da criminalização, incentivar a economia local e dar apoio aos comerciantes, 

criação de um novo pólo industrial, programas que incentivam a atividades rurais e ao 

ecoturismo na área, alterar o zoneamento do bairro Pontal para zona mista.  

 O sexto tema tratou sobre o meio ambiente. Os moradores relataram o aumento 

de cães e gatos desordenados nos bairros, sugeriram o serviço de castração púbica para 

os animais de rua, mais cuidado com os animais de rua, pois os mesmos têm sofrido 

constantemente com maus tratos. O responsável técnico do Plano Diretor, Eric Souza, 
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que pertence à Secretaria do Meio Ambiente aproveitou a colocação do morador em 

relação aos animais para informar que “essa questão passou a fazer parte da Secretaria 

a pouco tempo e foi criada uma diretoria de bem-estar animal, que já atua com a 

castração de animais de rua e com o aumento da fiscalização relacionada aos maus 

tratos.” Mencionou-se também a questão do esgoto que é jogado na cachoeira, invasão 

da cota 60, praias sujas por falta de fiscalização, falta de coleta seletiva, plantar mais 

árvores nos bairros para melhorar a qualidade de vida da população, construções em 

áreas de preservação permanente, aumentar as fiscalizações nos mangues.  

 A reunião foi encerrada com o sétimo tema, que trata sobre esporte e lazer. Um 

dos moradores participantes da oficina relatou que nunca teve um suporte por parte da 

prefeitura a respeito do campo de futebol, do bairro Gamboa do Belém e que acabaram 

com a única escolinha de futebol que tinha no bairro. Mediante a este questionamento, 

Eric, informou que a prefeitura não pode dar suporte para algo que esteja ilegal, que a 

solução viável seria um estudo de área para realização de um novo espaço de lazer no 

bairro. Os moradores pediram as reformas das quadras de esportes, evento nas praças, 

academias ao ar livre, no bairro Gamboa do Belém falta quadra coberta, parquinho para 

as crianças. Falta de programas culturais gratuitos, como cinema nos bairros, bibliotecas 

públicas, atividades para idosos e jovens, incentivo ao esporte em horários não 

comercial. 

  Ao final da dinâmica alguns moradores contribuíram com algumas sugestões 

escritas que foram para o banco de informações. Durante toda a oficina ocorreu um 

diálogo respeitoso e produtivo, foram aceitas sugestões, e dúvidas foram esclarecidas. A 

equipe reforçou que o canal de comunicação contínua sendo o e-mail 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 21h17 e a Coordenação do 

Plano Direto, presente, lavrou esta ata.  

 


