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ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO GRUPO 

Ao vigésimo nono dia do mês de novembro de dois mil e vinte e dois, na Câmara de Vereadores 

de Águas de São Pedro, às 18h00, reuniram-se os membros do grupo de planejamento territorial 

para o início das discussões acerca do tema. A priori tomou a palavra o Prof. Antonio Carlos Bom 

fato, para introduzir o tema, apresentou a ordem dos fatos e como chegou até a presente reunião. 

Apresentados os membros do grupo, passaram ao segundo tema da pauta que é objeto do 

estudo, qual seja: revisar as leis existentes e elaborar diretrizes para isso. Foi entregue aos 

membros um compilado das leis, dos membros e a pauta do dia, e ainda, como se darão os 

trabalhos. Foi também explicado, como se dá o zoneamento, o uso e ocupação de solo, o código 

de edificações e o código de posturas. Foram dadas ideias sobre melhoria das condições no 

município. Lançado a ferramenta na página do Desenvolvimento Local, link enviado pelo 

WhatsApp, onde constam os documentos anexos para dar suporte ao estudo. Como tarefa 

individual aos integrantes do grupo para a próxima reunião, foi requerido a leitura das leis que 

envolvam o tema para verificar se está de acordo ou não nelas, no que diz respeito ao tema. 

Com a palavra livre, surgiu como exemplo o Plano Diretor do Município de São Pedro e suas 

consequências para o planejamento local. Outro ponto tratado, foram os interesses pessoais 

como forma de influenciar o zoneamento e a possibilidade de impedir esse tipo de 

comportamento. Por fim, foi questionado sobre a modificação de leis já publicadas e alterações 

da Rodovia SP 304. Ficou agendada a próxima reunião ordinária às 18h00 do dia 19 de 

dezembro de 2022. Nada mais havendo a ser tratado, encerramos a reunião, e eu, Igor Pereira 

Rodrigues, redigi a presente ata, que ficará à disposição de todos que a requeiram. 

Águas de São Pedro, 29 de novembro de 2022. 
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