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4º Distrito/Agenda 16: Morro da Boa Vista, Parque Mambucaba, Parque Perequê, Praia 

Brava, Praia das Goiabas, Praia Vermelha, Sertão de Mambbucaba, Vila Histórica de 

Mambucaba 

Local: E. M Frei Bernardo  

Data: 28.02.2019 

Horário: 19:00 

Coordenação: André Luís Gomes Amazonas Pimenta, Ana Carolina Rocha Magalhães 

Estagiário: Karina Carolino Sepulveda da Costa  

Apoio: Manoel da Cruz Parente, Moisés Nunes Alencar   

 

 

Oficina do 4º Distrito/Agenda 16 

 

No dia 28 de fevereiro de 2019, às 19h00, na Escola Municipal Frei Bernardo, 

localizado na Av. Francisco Magalhães de Castro, n° 298 – Parque Mambucaba, teve 

início a décima sexta oficina, do 4º Distrito/Agenda 16, do município de Angra dos Reis 

 

Manoel da Cruz Parente, Vice Prefeito da Cidade de Angra dos Reis, abriu a oficina do 

4º Distrito/Agenda 16 cumprimentando todos os presentes, apresentando cada membro 

da equipe e suas respectivas funções no desenvolvimento do Plano Diretor, – 

ressaltando que, “todo município tem duas leis muito importantes, a lei orgânica do 

município (constituição municipal), e o plano diretor que na verdade é o marco 

regulatório de todas as ações dentro do município. Eles estabelecem regras, limites e 

condições. Angra tem 517 anos, e teve seu primeiro Plano Diretor oficialmente 
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aprovado em 1992, esse plano estabeleceu regras bem interessantes por Angra ser um 

município com grande herança histórica dos períodos da colônia e república, e a cada 

10 anos esse plano diretor precisa ser revisado, então nós estamos dentro da discussão 

do terceiro plano diretor para o município, o plano atual tem vigência desde 2002.”  

 

Posto isso, André Luís Gomes Amazonas Pimenta, Secretario de Planejamento e Gestão 

Estratégica ressalva, “Nos estamos fazendo essa revisão que deve entrar em vigor a 

partir de 2020. Esse plano tem uma equipe de estudo, tal comissão, com pessoas 

especializadas em toda legislação latifundiária que você possa imaginar, depois desse 

trabalho concluído começou as etapas de audiências públicas na comunidade, é nesse 

espaço que vocês vão expor suas ideias, nós estamos aqui para ouvir e compilar todas 

as sugestões passar aqui hoje.”  

 

Ana Carolina Rocha Magalhães, Assistente de Formulação de Políticas Públicas, 

assume a fala para explicar a intenção da dinâmica e como vai acontecer a oficina 

Árvore das Soluções. Logo depois do vídeo institucional do Plano Diretor do município 

de Angra dos Reis deu início a dinâmica. 

 

O primeiro tema foi Mobilidade. Dentre os assuntos incitados pelos populares o 

transporte público foi alvo de muitas denúncias, avaliado pelos cidadãos como lotado e 

demorado, reivindicou-se a construção de um terminal rodoviário dentro do bairro, 

assim como, a criação de uma linha de ônibus direta para o centro da cidade. A falta de 

acessibilidade nas calçadas, ausência de ciclovias que atenda toda extensão do bairro e a 

existência de uma única empresa de ônibus foi o apontamento dos participantes.  

 

O segundo tema foi Habitação. Neste tópico, os assuntos mais solicitados e criticados 

foram; necessidade da existência de assistência social efetiva aos moradores de rua, 

elaboração de programas habitacionais, situação de abandono nos prédios públicos 
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invadidos e terrenos baldios, impulsionar a fiscalização das construções irregulares, 

destaca-se entre as demandas a solicitação pala regulamentação fundiária.  

O terceiro tema discutido na oficina foi Infraestrutura. Nessa questão, muito foi 

debatido acerca do saneamento básico, as solicitações foram; sistema de saneamento 

básico universal e eficaz, pavimentação das vias, melhor sistema de drenagem pluvial, 

melhoria na iluminação pública, construção de muros de contenção, melhor sistema de 

distribuição de água e instalar hidrômetros nas residências.  

O quarto tema foi Serviços Públicos. Dentro da temática foi discutido; mais qualidade 

nos serviços prestados pelas unidades de saúde, como, melhorar o atendimento. 

Construção para ampliar os postos de saúde e aumentar o efetivo de médicos e 

enfermeiros, reabastecer o estoque de insumos foi colocado como prioridade para os 

participantes. Outros assuntos que geraram apontamentos foram, demora em poda de 

árvore, péssimo fornecimento de energia elétrica da empresa responsável e falta de 

limpeza nos passeios do bairro. 

Em quinto tema foi Atividades Econômicas. Entre as principais demandas da população 

sobre os assuntos estão; incentivo fiscal ao empreendedorismo, ampliação do polo 

universitário (trazer novos cursos), curso preparatório para concursos públicos, cursos 

profissionalizantes gratuitos, incentivo a agricultura familiar, incentivo ao ecoturismo da 

região, incentivo ao trabalhador rural, trazer novas empresas para a cidade.  

O sexto tema foi Meio Ambiente. Nesse momento as reclamações foram; maior controle 

das áreas de preservação ambiental, mais fiscalização ambiental, implementar coleta 

seletiva e oficinas de reciclagem, coibir a privatização das praias – é inconstitucional, 

punir o maltrato e abandono de animais, coibir o desmatamento, conter a poluição dos 

rios e mares.  

No final Esporte, Cultura e Lazer foi o sétimo tema que encerrando os debates da 

reunião. As solicitações são; construção de uma área de lazer, manutenção das quadras, 
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ginásio esportivo para todas as ideias, incentivo ao campeonato de futebol no campo da 

Vila Histórica, calendário cultural nos moldes da cidade de Paraty, incentivo aos atletas 

da região, disponibilizar material esportivo na associação de moradores da Vila 

Histórica, e a criação de um centro cultural para realização de eventos. 

 

Ao final da dinâmica André Luís Gomes Amazonas Pimenta, Secretario de 

Planejamento e Gestão Estratégica, encerrou a oficina do 4º Distrito/Agenda 16 

agradecendo aos presentes e reforçando que as contribuições dos mesmos poderiam 

continuar no site do plano diretor e, em breve, pelo aplicativo COLAB. A coordenação 

presente explicou aos participantes da oficina 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 assim desejarem. Toda a oficina ocorreu de maneira 

produtiva e respeitosa, estando aqui exposta todas as críticas e sugestões recebidas. 

Nada mais havendo a acrescentar, a oficina foi encerrada às 21h00 e a Coordenação do 

Plano Direto, presente, lavrou esta ata  


