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Ata da 4ª reunião extraordinária do COMDURT – Conselho Municipal de 

Desenvolvimento Urbano e Territorial, realizada aos 24 dias do mês de setembro 

de 2018, na Casa dos Conselhos, nas dependências do Mercado Municipal. Rua 

Pernambuco. Conforme Lei Ordinária nº 8.958, de 04 de novembro de 2013. A reunião teve 

início às 17:00 hs e estiveram presentes os Conselheiros: Francisco Innechi Junqueira 

Santos, João Neves Toledo de Carvalho, Helton de Almeida Prata, Samuel de Carvalho, 

Eduardo Lopes Carvalho, Cíntia Polli, Juliana de Nardin, Rodrigo Costa Batista, Tiago 

Cavelagna, Tatiana Alves de Andrade Farias, Misael de Mendonça, Daniel Resende Alcântara, 

Fernanda Marinoni e Claudete Maldonado da Silva. Estiveram presentes como Convidadas: 

Carmen Lúcia J. Arantes e Adriane de Almeida Matthes. A reunião foi presidida pelo 

conselheiro Tiago Cavelagna. 1 – Leitura, aprovação e assinatura da ata da 3ª reunião 

ocorrida em 19 de setembro de 2018 – Assinada e aprovada sem ressalvas. Alguns membros 

solicitam que quando não houver unanimidade, que os votos sejam identificados. O conselheiro 

Tiago Cavelagna concorda e sugere que seja feita uma lista para que os membros assinem 

seus votos. 2 – Ordem do dia – Revisão do Plano Diretor: O Conselheiro Tiago Cavelagna 

inicia a reunião pedindo a todos os presentes que acrescentem seu endereço de email à lista 

de presença; questiona aos membros presentes para que a próxima reunião, marcada para o 

dia 27/09/2018, seja adiada para o dia 01/10/2018 para que todos tenham tempo de analisar a 

proposta junto às entidades, onde todos concordam; agradece a equipe da Secretaria de 

Planejamento, e acrescenta que todos têm trabalhado há meses no Plano Diretor; informa que 

o estudo sobre a revisão do Plano Diretor foi feito em duas etapas: análise do texto e depois 

análise dos mapas, sendo que um está diretamente ligado ao outro; que a discussão do mapa 

é uma análise bastante difícil, e após muito estudo não houve intervenção no perímetro, e 

acredita que essa discussão ficaria mais rica ouvindo outras áreas, trazendo esse debate ao 

COMDURT, para juntos chegarem a um consenso que seja melhor para nossa cidade para os 

próximos anos, e confia na maturidade do conselho para a execução deste trabalho, no entanto 

enfatiza que a Secretaria de Planejamento não está terceirizando essa responsabilidade para o 

COMDURT, apenas gostaria que todos participassem desse momento tão importante, onde 

pergunta se os membros estão dispostos a fazer parte desse estudo junto a Secretaria de 

Planejamento. O conselheiro Francisco Innechi Junqueira Santos concorda dizendo que o 

COMDURT é apenas consultivo, mas que acredita que esse é o desejo de todos os membros. 

A convidada Carmen Lúcia J. Arantes coloca que tem receio do resultado, pois na experiência 

anterior, os termos já estavam muito bem estudados, consequentemente difíceis de serem 

mudados. O Conselheiro Tiago Cavelagna coloca que todos os presentes têm muito a 

contribuir na construção do Plano Diretor. O conselheiro João Neves Toledo de Carvalho 

questiona que por ser uma revisão, quais são os dispositivos incluídos, retirados ou alterados, 
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e sugere que seja iniciado pela revisão de diretrizes, acrescentando que o papel do COMDURT 

não é só revisar, mas também dar apoio. O conselheiro Rodrigo Costa Batista parabeniza o 

conselheiro Tiago Cavelagna pela ação, colocando que o mesmo tem discernimento e boa 

vontade ao trazer esta análise para o COMDURT, sugerindo que por ser uma revisão, deveria 

ser feita a cada cinco anos, dessa forma acredita que seria um trabalho mais fácil. A convidada 

Carmen Lúcia J. Arantes coloca que os membros do conselho são apenas voluntários e que 

não podem ter toda essa responsabilidade, e que para tais decisões existe a necessidade de 

profissionais. O Conselheiro Tiago Cavelagna agradece as palavras do conselheiro Rodrigo 

Costa Batista e do conselheiro João Neves Toledo de Carvalho, e ressalta que se interessa em 

ouvir outras opiniões sobre o Plano Diretor, e que os membros do conselho entendem de 

mercado, enquanto que os servidores desconhecem este lado. O conselheiro João Neves 

Toledo de Carvalho questiona se as mudanças do texto virão em destaque. O conselheiro 

Francisco Innechi Junqueira Santos lembra que na última revisão foi difícil para entender as 

mudanças. O Conselheiro Tiago Cavelagna coloca que são pequenas alterações, porém 

varias, que não será uma análise rápida, que exigirá muita dedicação de todos, propondo duas 

reuniões semanais, com duas horas de duração, as segundas e quintas, sempre às 17:00h, e 

pede para que as sugestões sejam feitas por escrito. O conselheiro Rodrigo Costa Batista 

questiona se os trabalhos podem ser divididos por tema. A conselheira Juliana de Nardin 

gostaria de ver os mapas que foram utilizados para o estudo do Plano Diretor para entender a 

espacialização da cidade. A convidada Carmen Lúcia J. Arantes sugere que a Secretaria de 

Planejamento conduza a primeira reunião, para que todos comecem a entender o estudo do 

Plano Diretor. A convidada Adriane de Almeida Matthes questiona como foi feito o trabalho de 

estudo do Plano Diretor pela Secretaria de Planejamento. O Conselheiro Tiago Cavelagna 

explica que primeiro foi feito um estudo no texto da Lei, depois foi dado início ao estudo dos 

mapas com sugestões de macrozoneamento, acrescenta que amanhã (25/09/2018) serão 

enviados por email para todos os membros a proposta de alteração do texto da Lei, e a 

proposta do mapa base. A convidada Carmen Lúcia J. Arantes questiona se esse email pode 

ser encaminhado para outras pessoas interessadas neste assunto. O Conselheiro Tiago 

Cavelagna responde que sim, que o conselho quer ouvir sugestões. O conselheiro Francisco 

Innechi Junqueira Santos lembra que antigamente o texto já chegava pronto para ser votado, 

coloca que está muito animado com a idéia, e acredita que surgirão boas propostas para o 

município. Não havendo mais a tratar eu, Divaneri Mello Cruz, lavrei a presente ata que 

julgada conforme, será assinada pelo presidente e os demais membros presentes a 

esta reunião. Poços de Caldas, 24 de setembro de 2018. 

Francisco Innechi Junqueira Santos_________________________________________ 

João Neves Toledo de Carvalho__________________________________________________ 
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Helton de Almeida Prata_________________________________________________________ 

Samuel de Carvalho____________________________________________________________ 

Eduardo Lopes Carvalho________________________________________________________ 

Cíntia Polli___________________________________________________________________ 

Juliana de Nardin______________________________________________________________ 

Rodrigo Costa Batista___________________________________________________________ 

Tiago Cavelagna______________________________________________________________ 

Tatiana Alves de Andrade Farias__________________________________________________ 

Misael de Mendonça___________________________________________________________ 

Daniel Resende Alcântara_______________________________________________________ 

Fernanda Marinoni_____________________________________________________________ 

Claudete Maldonado da Silva_____________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 






















