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APRESENTAÇÃO 

Este PLANO DE TRABALHO corresponde ao PRODUTO 1 do cronograma físico-financeiro que 

integra o Contrato nº 164/2018, celebrado entre a Prefeitura Municipal de Itapevi e a empresa 

Demacamp Planejamento, Projeto e Consultoria s/s ltda, que tem como objeto a Revisão do Plano 

Diretor Participativo e a Elaboração da Lei de Uso e Ocupação do Solo do Município de Itapevi. 

Assim, o presente relatório, que consiste no planejamento da execução dos serviços contratados, 

descreve as etapas, as atividades componentes de cada etapa, os prazos e a metodologia que serão 

adotados, além da estrutura organizacional e da especificação do material e logística necessárias ao 

desenvolvimento dos trabalhos, compreendendo:  

1. a descrição das etapas de trabalho e prazos, discriminados por atividades a serem 

desenvolvidas, considerando a metodologia, os procedimentos e as especificações gerais a 

serem observados;  

2. o detalhamento da metodologia participativa, técnicas e instrumentos a serem adotados na 

leitura comunitária, bem como os critérios de mobilização da população em geral e da 

sociedade civil organizada;  

3. a definição da estratégia de comunicação; 

4. a definição da composição dos grupos formados para coordenação e acompanhamento do 

processo; 

5. a definição sobre as atividades de capacitação da equipe técnica e da Comissão de 

Revisão do Plano Diretor;  

6. a especificação do material e da logística necessários ao desenvolvimento das atividades 

programadas; 

7. o cronograma de atividades, calendário das reuniões técnicas e comunitárias e calendário 

de entrega dos relatórios.  

É importante registrar que este PLANO DE TRABALHO foi elaborado com base no que foi definido 

em sete reuniões realizadas com representantes das secretarias municipais, sob a direção da Secretaria 

de Desenvolvimento Urbano e Habitação, nas datas de 12, 19 e 24 de setembro, 01, 19 e 26 de outubro 

e 01 de novembro (Atas no ANEXO 1).  

Merece destaque a publicação, em 26 de outubro de 2018, da Portaria nº 5.677/2018, que cria a 

Comissão de Revisão do Plano Diretor Participativo do Município de Itapevi (ANEXO 2). 
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INTRODUÇÃO 

 
As informações gerais disponíveis sobre o Município de Itapevi indicam grandes desafios à gestão 

urbana, os quais exigem argúcia e perspicácia aos planejadores para sua compreensão e 

equacionamento. Alguns dos desafios são próprios do cenário local e outros se inter-relacionam ao 

quadro metropolitano. Ao lado deles, há potenciais a serem explorados pelo planejamento. 

Os fatores locacionais, por exemplo, apresentam vantagens e desvantagens. Situada a 35 km da 

capital, na Sub-Região Oeste da Região Metropolitana de São Paulo (RMSP), Itapevi é cortada por 

duas grandes rodovias que fazem ligação com o interior do estado, o que torna sua localização propícia 

ao crescimento do setor de negócios e serviços. O intenso tráfego de passagem pelas duas rodovias, 

que hoje produz impactos desfavoráveis no sistema de mobilidade urbana, pode ter seus efeitos 

mitigados, potencializando ainda mais os aspectos favoráveis da localização.    

Figura 1: Localização de Itapevi na Região Metropolitana e no Estado de São Paulo 

 

Itapevi é um município com elevada densidade (2.428,88 hab./km² em 2010) e com ritmo de 

crescimento populacional intenso. Na década de 2000, enquanto a taxa de crescimento demográfico do 

município de São Paulo foi de 0,76% ao ano e a da Região Metropolitana de São Paulo (RMSP) 

chegou a 0,97% ao ano, a de Itapevi foi muito superior, atingindo 2,14% ao ano. Estes números 

confirmam o fenômeno do deslocamento populacional do centro para a periferia da metrópole e 

ratificam o vetor de expansão em direção à Região Metropolitana de Sorocaba, no interior da 

Macrometrópole Paulista.  

A cidade sofre um processo desordenado de expansão urbana, registrando-se ocupação considerável de 

áreas inadequadas ao assentamento. De acordo com o Plano Local de Habitação de Interesse Social 

(PLHIS), há 7.324 domicílios em assentamentos precários no Município (DENALDI et al., 2012).  

Com base na metodologia da Fundação João Pinheiro (FJP), e em dados do Censo Demográfico de 

2010 (IBGE), a Demacamp estimou o déficit habitacional em aproximadamente 14% dos domicílios, o 
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que remonta a, aproximadamente, 8.500 novas moradias, percentual próximo ao da média da Região 

Metropolitana de São Paulo. Na estimativa realizada, a componente ônus excessivo com aluguel para 

famílias com rendimento até três salários mínimos representa 55% do total; a coabitação familiar, 

16%; a moradia em cômodos 12%; os domicílios rústicos e improvisados, 9%, e o adensamento 

excessivo nos domicílios alugados perfaz 8% do universo. Para equacionar o déficit faz-se necessário 

a alocação de terra para a produção habitacional. No entanto, o PLHIS não contém a indicação de 

terras aptas ao atendimento e nem mesmo o quantitativo de terras necessárias.  

O saneamento ambiental é um dos mais graves problemas de Itapevi. A despeito das obras de 

engenharia executadas e em execução, o problema das enchentes não foi sanado. Percentual muito 

expressivo dos córregos que cortam o município conflui suas águas para a área central da cidade, um 

fundo de bacia que inunda sistematicamente, uma vez que a mancha urbana continua a se expandir em 

direção às cabeceiras dos córregos situadas nas proximidades das divisas intermunicipais.  Sobrepondo 

as manchas de áreas urbanizadas e os pontos de alagamento, verifica-se que a região central do 

município é a que mais sofre com enchentes.   

 

Figura 2 – Bacias Críticas de Inundação 

Há várias ocupações habitacionais nas Áreas de Proteção Permanente (APP), ao longo dos cursos 

d’água. Certamente, a precariedade habitacional e urbana e a expansão desordenada do território sobre 

os ativos ambientais, fazem parte do padrão de ocupação perverso que configura o cenário 

metropolitano. Mas é possível controlar essa tendência e adotar estratégia ambiental adequada, 

apontando para um cenário ambientalmente sustentável que, ao mesmo tempo, não iniba o 

desenvolvimento urbano. Tal estratégia deverá se apoiar em estudos e planos existentes e, 

especialmente, na carta de aptidão à urbanização, recentemente elaborada.  
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Vale lembrar que o sistema viário estadual que corta Itapevi e a Sub-Região Oeste exerce atratividade 

econômica, o que é um fator positivo, mas traz consigo o outro lado da moeda: atua como um forte 

indutor da expansão urbana e impacta o tecido urbano com grandes investimentos no setor de logística 

e transporte, associados ao polo industrial às margens da Rodovia Castelo Branco. A conectividade do 

sistema urbano com esses investimentos precisa ser equacionada, de forma a potencializar a economia 

local sem afetar a qualidade de vida urbana. É possível afirmar, ainda que numa abordagem preliminar 

como essa, que a deficiência de infraestrutura coloca-se como um gargalo para as atividades 

econômicas, afetando sua competitividade.  

Com relação à inadequação na oferta de infraestrutura, ausência de sanitário ou adensamento 

excessivo nos domicílios próprios, o percentual de domicílios com algum tipo de inadequação em 

Itapevi é de 29%, representando praticamente o dobro do encontrado na RMSP. Os indicadores mais 

expressivos são os 16% dos domicílios sem esgotamento adequado e os 12% relativos ao adensamento 

em domicílios próprios, duas vezes acima da média da RMSP. Há que ser considerada, ainda, a 

irregularidade fundiária, que se traduz num dos grandes problemas da cidade, seja pela proliferação de 

loteamentos irregulares e/ou clandestinos, sobretudo na porção oeste do município, seja pelos 

empreendimentos da Cohab SP, implantados há décadas e que ainda hoje são irregulares. 

No campo da mobilidade destacam-se as demandas por maior integração dos modos de transporte 

(ferroviário e rodoviário) e maior conectividade entre o território municipal e o metropolitano, em 

especial com a cidade de São Paulo. O Corredor Metropolitano Itapevi – São Paulo, em execução, 

certamente contribuirá para mitigar o problema que o cidadão de Itapevi encontra como usuário dos 

transportes públicos. Porém, é preciso mais: que o planejamento e a gestão da mobilidade urbana se 

articulem ao planejamento e gestão do uso e da ocupação do solo local e regional. A cidade é cortada 

por rodovias estaduais que se, por um lado, promovem conexões, por outro, provocam conflitos com o 

trânsito local, que podem ser sanados com uma articulação das escalas local / sub-regional / 

metropolitana.  

Em síntese, há um cenário complexo a ser enfrentado pelo planejamento. A intensificação das 

atividades participativas ao longo do processo de elaboração do PDP deve criar oportunidades para 

que os problemas sejam discutidos e os distintos interesses em disputa pela cidade sejam expressos, 

debatidos e negociados, frente aos princípios e objetivos da política urbana.  
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1. ETAPAS DE TRABALHO E PRAZOS  
O início dos trabalhos ocorreu em setembro de 2018 com a mobilização da equipe multidisciplinar 

designada pela Demacamp, realizando-se, em 12 de setembro, a Reunião de Partida entre as equipes 

da contratada e da contratante, esta representada, na oportunidade, pela Secretaria de Desenvolvimento 

e Habitação (coordenadora dos trabalhos) e pela Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos. Até à 

entrega deste relatório foram realizadas seis outras reuniões. O QUADRO 1 resume os principais 

assuntos, decisões e encaminhamentos das sete reuniões realizadas.   

Quadro 1: Reuniões entre contratante e contratada: principais assuntos, decisões e 

encaminhamentos 

DATA ASSUNTO DECISÃO ENCAMINHAMENTOS 

12/set. Apresentação das 

equipes da contratante e 

da contratada 

Reuniões semanais entre 

as duas equipes 

Elaborar minuta de Portaria do Executivo 

designando representantes das secretarias 

municipais no grupo de trabalho de revisão do 

Plano Diretor. 

Prefeitura deve decidir sobre caráter da 

participação – se consultivo ou deliberativo.   

19/set. Forma de participação 

social  

Participação com caráter 

consultivo  

Levantamento dos movimentos de habitação  

Audiência pública Realizar Convidar representante da área de 

Comunicação para, na reunião seguinte, 

discutir a organização da Audiência 

Informações necessárias 

ao estudo  

  Prefeitura contribuirá com o levantamento de 

dados e informações solicitados pela 

Demacamp  

24/set. Levantamento de dados 

e informações, 

atualização 

    

01/out. Questionários de 

pesquisa 

Realizar duas pesquisas: 

uma junto à conta de luz 

e outra por meio das 

escolas  

Demacamp: convidar pesquisadora para 

reunião seguinte 

  Sr. Mitchell: esclarecer Secretaria de 

Educação quanto à necessidade de 

cruzamento de dados das duas pesquisas  

Audiência Pública Audiência agendada: 

24/nov., das 9 às 12 

horas 

  

19/out. Etapas da discussão 

pública  

    

Questionários de 

pesquisa  

Pesquisas poderão ser 

respondidas em papel e 

on-line 

Demacamp: disponibilizar os formulários de 

pesquisa, por e-mail, para análise e sugestões 

do grupo de trabalho de revisão do Plano 

Diretor  

  13/nov.: reunião com gestores das escolas 

municipais para capacitação relativa à 

aplicação dos questionários  
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26/out. Curso sobre Q-GIS para 

a equipe da Prefeitura 

A realizar-se na última 

semana de novembro ou 

na 1ª de dezembro (12 

horas em 3 módulos de 4 

horas).  

Convidar o Secretário de Planejamento a 

participar da reunião seguinte para discutir 

sistematização gerencial de dados entre as 

secretarias com vistas ao sistema de 

informações geográficas  

01/nov. Georreferenciamento e 

contratação do PMAT 

  Secretarias municipais se comprometem a 

reunir informações para ajudar no 

planejamento do PMAT 

 

Considerando a proposta técnica apresentada pela Demacamp e os pressupostos conceituais e 

metodológicos relacionados à elaboração e revisão dos planos diretores, definidos no pós-Estatuto da 

Cidade, a revisão do Plano Diretor e a elaboração da Lei de Uso e Ocupação do Solo será realizada em 

nove etapas:  

(1) Mobilização e Plano de Trabalho;  

(2) Levantamento e análise de dados;  

(3) Leituras técnica e comunitária;  

(4) Prognóstico e proposta do Plano Diretor;  

(5) Consolidação e minuta do Plano Diretor;  

(6) Análise territorial para a elaboração da proposta da Lei de Uso e Ocupação 

do Solo (LUOS);  

(7) Índices e parâmetros de uso e ocupação do solo;  

(8) Proposta da Lei de Uso e Ocupação do Solo; 

(9) Minuta do projeto de lei da LUOS.   

As nove etapas relacionadas encontram-se descritas na sequência.  

O desenvolvimento de todas as etapas de trabalho será precedido por um cronograma previamente 

submetido à contratante. Ao início de cada etapa de trabalho, a equipe da DEMACAMP se reunirá 

com a coordenação da Prefeitura para alinhamento dos procedimentos, discussão de conteúdo, 

programação de eventos, atribuições e responsabilidades. 

Durante as reuniões semanais, a equipe da prefeitura acompanhará o andamento dos trabalhos da 

empresa contratada, subsidiando-a das informações necessárias ao desenvolvimento do diagnóstico, 

assim como serão importantes espaços para discussão e formatação das propostas. 
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Etapa 1 – Mobilização e Plano de Trabalho 

A etapa inicial, que consiste na elaboração do Plano de Trabalho, é o objeto do presente relatório, a ser 

pactuado com a contratante, somente após o que será consolidado.  

O Plano de Trabalho tem como objetivo o planejamento, organização e detalhamento das atividades a 

serem desenvolvidas durante o contrato. De acordo com a proposta original, o Plano de Trabalho 

deveria conter a definição dos processos de trabalho, a definição da metodologia a ser seguida, a 

estratégia de comunicação e a estrutura organizacional dos trabalhos, além de apresentar o cronograma 

detalhado (com todas as etapas, atividades, produtos e eventos) e a especificação do material e da 

logística necessários ao desenvolvimento das atividades programadas. Todos estes itens constam do 

presente produto.  

A capacitação dos técnicos da Comissão de Revisão do Plano Diretor, apesar de ser prevista no Termo 

de Referência, não consta deste produto, uma vez que, nas reuniões entre as equipes, entendeu-se ser 

mais proveitoso realiza-la junto às etapas subsequentes, para melhor aplicação dos conteúdos a serem 

debatidos.  

O treinamento no uso do software de geoprocessamento QGis tem sua realização programada para 

ocorrer na primeira semana de dezembro: dias 3, 5 e 7. Os conteúdos propostos estão descritos no 

ANEXO 3. Os conteúdos e escopo do curso foram pactuados em reunião ocorrida entre a equipe da 

prefeitura e a consultoria Demacamp, em 26 de outubro de 2018. 

Produto desta etapa: - Relatório 01, contendo os elementos descritos acima.  
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Etapa 2 – Levantamento e análise de dados  

Esta etapa consistirá no levantamento, coleta, sistematização e análise preliminar de dados e 

informações, de forma a produzir um primeiro diagnóstico do Município de Itapevi, que deverá 

subsidiar a etapa seguinte, quando serão realizadas a análise dos dados e as leituras técnica e 

comunitária. Serão organizados quatro blocos de levantamento e análise: o urbanístico, o ambiental, o 

socioeconômico e o jurídico-legal.  

a. Levantamento e análise de dados urbanísticos 

O bloco urbanístico compreenderá o levantamento, coleta, sistematização e análise de:  

 informações constantes em vários bancos de dados; 

 dados e mapas dos setores censitários de Itapevi, em 2000 e 2010 a partir dos dados oficiais 

do IBGE e de organismos com reconhecimento institucional, como, entre outros, a Fundação 

SEADE;  

 mapas temáticos existentes nos órgãos e secretarias da Prefeitura e em outras fontes públicas 

e privadas; 

 dados constantes dos cadastros municipais, em especial os mapas cadastrais atualizados dos 

lotes do município; 

 fotos aéreas do município em escala, no mínimo, 1:10.000; 

 diversas bases e dados a serem fornecidos pelos órgãos técnicos, companhias prestadoras de 

serviços públicos e secretarias da Prefeitura; 

 dados oficiais relativos aos lançamentos de empreendimentos imobiliários no período 1985-

2013 (EMBRAESP e FIPE); 

 dados relativos à mobilidade urbana, em especial aqueles relativos ao sistema de transporte 

público e aos tempos de deslocamento casa/trabalho/estudo; 

 dados e informações relativos às questões habitacionais, como os referentes aos 

assentamentos precários, às condições habitacionais, ao déficit habitacional e à produção de 

moradias, em especial pelo Programa Minha Casa Minha Vida; 

 projetos públicos e privados, de diferentes níveis de governo, previstos ou em andamento, 

que afetem a dinâmica e a estrutura do município e da região.   

O bloco urbanístico também compreenderá a atualização e/ou elaboração de mapas temáticos, tais 

como:  
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 Integração regional do município, Evolução da mancha urbana, Crescimento populacional 

(2000-2010) e densidades populacionais;  

 Uso do solo legal (macrozoneamento e zoneamento atual) e uso do solo real, inclusive 

eventuais usos rurais; 

 Ocupação do solo, padrões e densidades construtivos; 

 Localização das centralidades de comércio e serviços;  

 Hierarquização e fluxos do sistema viário e do sistema de transportes,  

 Infraestrutura existente (redes e sistemas implantados);  

 Equipamentos urbanos e institucionais públicos e privados; 

 Próprios municipais;  

 Vazios urbanos e imóveis subutilizados, públicos e privados;  

 Valores e preços do solo;  

 Assentamentos precários e das Zonas Especiais de Interesse Social;  

 Conjuntos condominiais e loteamentos fechados;  

 Imóveis de interesse de preservação histórico-cultural.  

b. Levantamento e análise de dados ambientais 

O segundo bloco de informações é de natureza ambiental. Deverá trazer insumos para uma análise 

crítica das questões ambientais presentes em Itapevi, visando a um diagnóstico que permita a 

formulação de diretrizes de ação para o desenvolvimento sustentável do município. Serão levados em 

conta os diversos estudos ambientais referentes à Sub-Região Oeste da RMSP e, em especial, a Carta 

de Aptidão à Urbanização, que foi recentemente elaborada para o município.  

Nesta etapa serão desenvolvidas as seguintes atividades: 

 Avaliação dos recursos hídricos existentes e da qualidade da água; 

 Identificação de fragmentos florestais e avaliação da possibilidade de conexão às áreas 

verdes e zonas de interesse ambiental; 

 Atualização e/ou elaboração de mapeamentos temáticos, como, entre outros: mapa de relevo, 

mapa da vegetação existente, mapa da hidrografia (pontos de captação e qualidade da água), 

mapa de área de interesse de preservação ambiental, mapas de áreas de risco (inclusive as 

sujeitas a inundações e alagamentos), de restrição à ocupação, expansão e adensamento. 
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c. Levantamento e análise de dados socioeconômicos  

A análise econômica (objeto do terceiro bloco de levantamento e análise) parte da compreensão do 

processo de desenvolvimento do município, situando-o no contexto regional. Para tanto serão 

pontuados os principais momentos de seu desenvolvimento econômico, com destaque para as 

modificações sofridas nas últimas décadas e seus impactos no crescimento da cidade, na distribuição 

da atividade produtiva, no emprego e nos indicadores sociais. O estudo da realidade socioeconômica 

estará focado no presente, investigando as principais atividades econômicas locais nas perspectivas da 

produção, renda, produtividade, distribuição espacial, bem como do emprego e dos investimentos. 

Serão também examinados o grau de integração dos complexos produtivos e sua articulação com a 

economia regional.  

O potencial de desenvolvimento do município será avaliado a partir do levantamento das vocações, 

das vantagens competitivas que possui e de suas vulnerabilidades. Será examinada a disponibilidade 

de recursos naturais, recursos humanos, infraestrutura, considerados os fatores ligados à localização, 

assim como o potencial para integração vertical e horizontal das atividades existentes e para maior 

integração com a economia regional.  

Esse conjunto de dados será sistematizado por meio de tabulações e cruzamento de informações, onde 

se delinearão características, tendências, potencialidades e vulnerabilidades da economia do 

município, ou seja, a análise dos condicionantes econômicos que subsidiarão o processo de revisão, 

adequação e elaboração da legislação urbanística municipal. 

d. Levantamento e análise do arcabouço jurídico-legal 

O quarto bloco da etapa de Levantamento e Análise de Dados realizará uma análise crítica da 

legislação municipal urbanística e ambiental vigente, em especial o plano diretor e as leis pertinentes 

ao ordenamento do uso e ocupação do solo vigentes, que serão analisadas detalhadamente, visando 

identificar as necessidades de reforma da atual ordem legal urbanística do município por meio da 

revisão legal do Plano Diretor do Município de Itapevi, tendo por base o Estatuto da Cidade e demais 

legislações pertinentes no âmbito federal e estadual.  

As atividades relativas a este bloco de análise são: 

 Levantamento, coleta, sistematização e análise crítica dos instrumentos legais, instituídos no 

Município de Itapevi, voltados para o planejamento e gestão; e da legislação urbanística e 

ambiental municipal, identificando a compatibilidade ou não com o Estatuto da Cidade e 

demais legislações federal e estadual que versem sobre aspectos da política urbana e 

ambiental, e as mudanças legais necessárias à sua adequação à nova ordem legal urbana 

brasileira; 
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 Entrevistas e reuniões com os técnicos dos órgãos da Prefeitura que aplicam as leis 

urbanísticas e ambientais pertinentes ao ordenamento do uso e ocupação do solo, tais como: 

setores de análise e aprovação de projetos e obras, setor de análise e aprovação de 

parcelamento do solo, setor de fiscalização, do órgão ambiental de licenciamento, 

Procuradoria ou Departamento Jurídico, do setor responsável pela formulação e gestão da 

política urbana, de saneamento, de proteção do patrimônio cultural; 

 Entrevistas com diversas áreas de profissionais como engenheiros, arquitetos, profissionais 

da área jurídica, prestadores de serviços de Registro Público, empreendedores e atores da 

sociedade civil que trabalham com as leis urbanísticas e ambientais pertinentes ao 

ordenamento do uso e ocupação do solo vigentes; 

 Levantamento e análise do tratamento legal sobre os conflitos entre as atividades residenciais 

e não residenciais; sobre o tratamento legal dos padrões de ocupação vigentes e sobre os 

conflitos de uso das áreas urbanas. 

 Produto desta Etapa: - Relatório 02, consiste no Diagnóstico Preliminar do Município de Itapevi, 

contendo toda documentação levantada e analisada que indique e demonstre a problemática 

urbanística do município com o quadro das potencialidades, deficiências, vulnerabilidades e conflitos 

da dinâmica territorial e o entendimento do marco jurídico existente e sua aplicação no território.  

Nesta etapa será realizada uma Audiência Pública de Lançamento da Revisão do Plano Diretor, 

marcada para dia 24 de novembro de 2018, nela serão apresentados os objetivos, conteúdos básicos, 

etapas, cronograma do Plano Diretor, assim como apresentação da proposta de pesquisa para a leitura 

comunitária. Este é um evento importante para comunicarmos à cidade que a discussão do Plano 

Diretor se inicia, e sensibilizarmos sobre a importância deste processo para a cidade e seus habitantes. 

Figura 3 – Material de Divulgação da Audiência Pública de Lançamento 
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Etapa 3 – Leituras técnica e comunitária 

Esta etapa consiste na construção de um diagnóstico acerca da realidade do município em estudo, isto 

é, a construção do entendimento acerca “da cidade que temos”, a partir do lançamento de dois olhares 

– o técnico e o comunitário –, identificando-se os problemas, conflitos e potencialidades referentes à 

totalidade do território municipal, de forma a embasar a legislação a ser proposta.  

Somente compreendendo e compartilhando os problemas, a dinâmica territorial, as legislações 

vigentes e os potenciais de desenvolvimento, será possível intervir na realidade do município, 

atendendo às especificidades de Itapevi.  

A Leitura Comunitária tem como objetivo realizar uma escuta ampla, envolvendo o maior número 

possível de cidadãos, entidades e movimentos sociais para que se possa extrair a visão que os diversos 

segmentos têm sobre a cidade em diferentes aspectos. 

O Plano Diretor deverá explicitar de forma clara qual o objetivo da política urbana. 

Deve partir de um amplo processo de leitura da realidade local, envolvendo os mais 

variados setores da sociedade. A partir disso, vai estabelecer o destino específico 

que se quer dar às diferentes regiões do município, embasando os objetivos e as 

estratégias (Estatuto da Cidade: guia para implementação pelos municípios e 

cidadãos). 

A Leitura Comunitária busca sensibilizar, mobilizar e escutar a comunidade a fim de conhecer a sua 

realidade, seus problemas, potencialidades e expectativas para o futuro, além de motiva-la a participar 

das etapas posteriores do processo de elaboração da legislação urbanística. Nesta etapa será construída 

uma análise crítica participativa acerca da realidade local, através da avaliação dos resultados obtidos 

com a aplicação de questionários de consulta pública. A Leitura Comunitária apontará a visão da 

sociedade civil e as diretrizes de desenvolvimento para o Município de Itapevi, tendo por base os 

mapas participativos construídos coletivamente.  

Por sua vez, a Leitura Técnica 

ajuda a entender a cidade, pela comparação entre dados e informações 

socioeconômicas, culturais, ambientais e de infraestrutura disponíveis. Mais do que 

reunir dados globais e médias locais do município, a leitura técnica deve revelar a 

diversidade, as desigualdades entre a zona urbana e rural, ou entre bairros de uma 

cidade; deve reunir análises de problemas e tendências de desenvolvimento local e, 

sempre que possível, deve considerar o contexto regional de cada município (Plano 

Diretor Participativo: guia para implementação pelos municípios e cidadãos). 

O resultado da compatibilização das leituras técnica e comunitária será a identificação dos objetivos e 

eixos sobre os quais serão construídas as propostas para a formulação do Plano Diretor, 

consequentemente, as diretrizes a serem seguidas pela Lei de Uso e Ocupação do Solo. 
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Leitura Comunitária 

A Leitura Comunitária busca alcançar diversos segmentos e grupos (organizados ou não) da sociedade 

civil para consultar impressões sobre os territórios da cidade, e produzir uma análise crítica da 

realidade local de forma participativa e inclusiva. O processo de construção dessa análise se valerá de 

um arcabouço de instrumentos de pesquisa e coleta de dados, como entrevistas diretas, questionários 

e/ou amostragens. A seguir, são descritos os 03 (três) questionários de pesquisa propostos para 

composição da Leitura Comunitária, denominados (i) pesquisa geral, (ii) pesquisa amostral e (iii) 

entrevistas. 

A pesquisa geral deverá ser feita por meio de questionário enviado junto à conta de água ou luz aos 

domicílios atendidos. Uma vez respondidos, os questionários deverão ser depositados em urnas 

espalhadas pelo município, ou enviadas pelo site a partir da data-limite informada.  

A pesquisa amostral será estatisticamente ponderada e deverá ser dirigida aos pais de alunos das 

escolas do município (públicas do município) envolvendo o ensino fundamental I. Utilizará 

questionários mais extensos, distribuídos e recolhidos no ato da matrícula. Na mesma forma que na 

pesquisa geral, terá seus resultados apresentados em texto, tabelas e gráficos, segmentados por bairros, 

idade e sexo. A aplicação e coleta dos formulários de pesquisa será feita pela prefeitura, utilizando 

estratégias que garantam maior alcance e representatividade da população nesta etapa de diagnóstico. 

As pesquisas/entrevistas com associações e entidades organizadas da sociedade civil serão realizadas 

com base em questionário dirigido diretamente a essas entidades. As duas pesquisas anteriores trazem, 

ao processo de formulação do PDP, a percepção da população moradora sobre sua cidade, enquanto 

que esta traz outra dimensão de conhecimento, também necessária: as percepções das entidades dos 

segmentos sociais organizados em torno de interesses comuns e pautas especificas. Esses segmentos 

disputam o território da cidade de forma distinta, compõem conselhos municipais, elegem vereadores. 

O primeiro passo é identificá-los no contexto municipal. Quem são os segmentos que disputam a 

cidade? Empresários ligados à produção da cidade - como construtoras, imobiliárias, financeiras, 

ONGs militantes de direitos sociais, políticas setoriais, meio ambiente, arte e cultura; entidades 

técnicas, acadêmicas e de pesquisa; sindicatos e associações de moradores  - são grupos que devem ser 

identificados e abordados, de maneira a realizar-se a escuta de um universo amplo de organizações 

sociais representativas, às quais recomendar-se-á a reunião de seus membros para a formulação 

conjunta das respostas que, uma vez recebidas, serão analisadas, cruzadas e sistematizadas em uma 

matriz.  
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A Leitura Comunitária, efetivada através da aplicação das pesquisas, qualifica o dado técnico. Com 

frequência, a opinião da população sobre a cidade, a partir das pesquisas, evidencia as contradições 

existentes e expõe posições divergentes entre segmentos, movimentos sociais e governantes. 

No ANEXO 4 incluímos os modelos sugeridos para os referidos questionários. 

Sistematização das pesquisas 

Com os formulários preenchidos, será possível fazer a sistematização e a análise das respostas, 

considerando, como já mencionado, idade, sexo e região de cada participante. Estas três variáveis 

trarão uma possibilidade de análise que abrange as diferenças da população que os responderá – 

apresentam a problemática, portanto, a partir das diferentes realidades que se distinguem nesses vários 

grupos etários, de sexo e por cada região da cidade. O processo de sistematização da pesquisa levará 

em conta também a quantidade de formulários e questionários preenchidos, devendo ser trabalhados a 

partir de uma amostra estatística. 

No caso dos formulários da pesquisa geral, cujas respostas são mais diretas, a sistematização revelará 

opiniões objetivas que poderão apresentar, a partir das recorrências, os aspectos mais positivos e os 

mais negativos em relação à cidade e suas políticas públicas. Estas opiniões poderão divergir por 

região da cidade e revelar, com certa precisão, aspectos a serem priorizados durante a elaboração do 

Plano Diretor, privilegiando-os na definição das políticas de desenvolvimento urbano, para cada região 

da cidade, inclusive. Esta diferenciação não passa necessariamente por inclusão de estratégias 

regionais tão somente, mas representa a possibilidade de incluir mais justiça social na definição das 

políticas, chegando com elas nas periferias e áreas / temas menos cobertos pelas políticas de 

desenvolvimento urbano, por exemplo. Este será o enfoque da análise, elevando o nível das respostas 

para uma interpretação mais completa e abrangente da visão que a população tem sobre sua cidade, 

amarrando estes aspectos sob a perspectiva do planejamento territorial e urbano. 

Quanto à pesquisa amostral, será possível observar com mais detalhe e precisão, a opinião dos 

indivíduos que moram na cidade, levando em consideração os aspectos mais contundentes e 

identificando todas as nuances relativas às problemáticas existentes. Neste aspecto, pode-se dizer que 

tal pesquisa é complementar à primeira e aprofunda aspectos que não puderam ser aprofundados 

anteriormente, dada a objetividade das respostas oferecidas. Muitos dos aspectos revelados aqui e que 

também serão analisados por sua recorrência, apresentarão algumas indicações mais precisas quanto às 

deficiências e lacunas, algumas razões destas deficiências, condicionantes e visão dos indivíduos 

frente a elas, uma vez que algumas perguntas, neste caso, são mais dirigidas no tocante ao 

planejamento urbano. Trata-se, portanto, de uma pesquisa mais qualitativa e mais subliminar na 
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consciência das questões presentes. É importante dizer, neste sentido, que ambas as pesquisas, por 

serem complementares, serão analisadas conjuntamente, além das análises separadas que terão. 

As amostras estatísticas seguirão a representatividade da população de cada bairro no montante total 

da população. A montagem da sistematização, após a aplicação do filtro estatístico, que ensejará a 

escolha aleatória de certo número de formulários para sistematização, se dará apurando-se as 

quantidades de respostas que cada item obteve, sejam aqueles itens que abarcam alternativas (sim e 

não), sejam aqueles que pontuam uma graduação do muito ruim ao muito bom para o tema. Cada item 

ou tema, portanto, terá um gráfico e/ou tabela correspondente contendo a avaliação objetiva. O 

próximo passo, da análise, ensejará uma interpretação destas respostas face ao conhecimento técnico 

que se tem acerca das problemáticas, além da combinação das respostas efetivadas a partir da 

aplicação dos dois questionários. 

A terceira pesquisa, junto aos segmentos, embora não isolada das duas outras, possui um aspecto ainda 

mais qualitativo relacionado aos setores que possuem alguma prática importante dentro da cidade ou 

estão envolvidos com o processo de produção urbana e, portanto, possuem um papel chave na 

definição das políticas de desenvolvimento urbano. Suas respostas, se forem, de fato autênticas e 

relacionadas com o grupo que representam, serão um valioso instrumento para, não só perceber as 

questões relacionadas com a problemática da cidade, como se pretende ler com as outras duas 

pesquisas, mas também para pensar estratégias de condução futura do processo de elaboração do plano 

diretor. O cruzamento das respostas oferecidas pelos próprios segmentos, entre os segmentos e os das 

duas pesquisas anteriores e com as questões técnicas já conhecidas no âmbito da Secretaria ajudarão a 

traçar diretrizes de participação e o mapeamento, de antemão dos conflitos que emergirão do debate 

público durante o processo de elaboração. 

Por fim, é importante destacar que a leitura comunitária definida a partir desta consulta pública será 

um norteador das questões que deverão ser aprofundadas nas leituras técnica e jurídica. Apontarão 

para possíveis novas abordagens e, além disso, uma análise mais dirigida para as questões que 

interessam ao invés de se imiscuírem-se em exaustivos diagnósticos, muitas vezes pouco úteis, para 

orientar o processo de construção coletiva da elaboração do plano diretor. 

Subproduto: Leitura Comunitária, contendo a sistematização e análise, por bairros ou regiões do 

município, dos resultados da pesquisa geral e da coleta de dados amostrais, devidamente 

espacializados, bem como a sistematização e análise dos resultados das entrevistas com associações e 

entidades da sociedade civil. 

 

As atividades relativas a esta etapa são: 
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 Aplicação de pesquisas para a elaboração da leitura comunitária; 

 Elaboração de relatório da Leitura Comunitária ocorrida nesta etapa, concluindo com os 

eixos prioritários para um pacto socioterritorial no Município de Itapevi.   

 

Produto desta Etapa: - Relatório 03, contendo: (a) consolidação dos principais conteúdos temáticos 

que devem fundamentar e estruturar o Plano Diretor de Itapevi; (b) consolidação dos resultados da 

Leitura Comunitária.  
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Etapa 4 – Prognóstico e proposta do Plano Diretor  

Esta etapa será desenvolvida em três momentos sequenciais, gerando três subprodutos que serão 

consolidados no Produto 04: 

Momento 1 – Elaboração de uma síntese das problemáticas, deficiências e potencialidades presentes 

no município, considerando os cruzamentos do Diagnóstico Preliminar (resultado da Etapa 2) e da 

Leitura Comunitária (desenvolvida na Etapa 3). Esta síntese será acompanhada por um esboço do 

cenário desejado para o Município, de forma a construir uma ponte para o Prognóstico, cujo conteúdo 

deve consolidar eixos estratégicos, hipóteses de ordenamento territorial, modelos de intervenção, 

diretrizes, instrumentos de ação e mecanismos de implementação do Plano Diretor. Este trabalho 

subsidiará a elaboração das propostas do Plano Diretor.  

Momento 2 – Realização de Oficinas Territoriais Regionalizadas; Oficinas com Entidades 

Organizadas para Apresentação das Leituras e Prospecção do Cenário Futuro Desejado. 

A realização das Oficinas territoriais e da Oficina com segmentos sociais será antecedida pela:  

a. proposição da regionalização a ser adotada, para fins de determinação dos locais e da 

população a ser convocada para as Oficinas territoriais; 

b. apresentação da estrutura das Oficinas territoriais e das Oficinas com segmentos sociais 

(locais, horários, duração, etc.); 

c. definição da programação das Oficinas territoriais, que, em linhas gerais, deverão 

contemplar (1) um momento de motivação inicial; (2) a apresentação didática e resumida 

dos conteúdos do Relatório-síntese, com destaque para a leitura comunitária, de modo que os 

cidadãos se reconheçam nela e percebam a importância da participação; (3) atividade em 

grupo, orientada de forma a garantir a participação de todos os presentes; (4) atividade em 

grupo para prospecção de cenários futuros desejados e (5) um breve encerramento da 

Oficina, agradecendo a participação e conclamando os presentes a persistirem no 

acompanhamento do processo de elaboração do plano diretor;  

d. definição da programação da Oficina com segmentos sociais, cujo formato pode seguir o 

roteiro das Oficinas territoriais; 

e. escolha das técnicas a serem empregadas para o recolhimento e sistematização das 

contribuições dos munícipes.  

Em relação a regionalização, a Prefeitura de Itapevi já apresentou uma proposta que divide a cidade 

em 14 regiões. Estas regiões deverão ser agrupadas, de modo a abranger todos os bairros do 

município. 
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A proposta metodológica assim definida constituirá um subproduto desta etapa dos trabalhos e deve 

ser entregue para discussão e aprovação da equipe responsável pela análise e acompanhamento da 

elaboração/revisão do PDP antes da realização das oficinas.  

Ainda antes da realização das oficinas devem ser levadas a cabo as atividades de divulgação e 

preparação de materiais, que consistem em:  

a. Elaboração e organização dos materiais necessários à realização das Oficinas (painéis, 

tarjetas, etc.);  

b. Apoio à prefeitura na divulgação do calendário das oficinas e criação de materiais 

publicitários (criados pela consultora para ampla divulgação pela prefeitura em diferentes 

meios, tais como jornais e rádios locais, carros de som, faixas, etc.). 

Para que as oficinas possam produzir resultados efetivos, a síntese das leituras será disponibilizada 

com antecedência no site do plano diretor. 

As Oficinas serão conduzidas pela consultora, com apoio do Núcleo Gestor, e devidamente registradas 

(relatos, fotos, listas de presença, etc.). 

A conclusão desta etapa é fundamental para que se dê início ao processo de elaboração das propostas 

para todo o município. Somente compreendendo e compartilhando os problemas, a dinâmica 

territorial, as legislações vigentes e os potenciais de desenvolvimento, será possível intervir na 

realidade do município, atendendo às especificidades de Itapevi. 

Neste momento será realizada a Eleição dos Membros da Sociedade Civil que irão compor o Núcleo 

Gestor. 

Momento 3 – Elaboração do Texto Base  

O texto-base consiste num texto propositivo que tem como objetivo, como designa sua denominação, 

amparar a elaboração do plano diretor, estabelecendo a transição entre o diagnóstico e o detalhamento 

das proposições que darão forma ao conteúdo do futuro projeto de lei.  

Ao mesmo tempo, o texto-base deverá ser capaz de propiciar à sociedade local a compreensão de 

como se constroem os elos entre a cidade que temos e a cidade que queremos. Em meio ao processo 

participativo, o texto-base, acompanhado por mapas e demais elementos gráficos necessários à 

compreensão da proposta, funciona como subsídio para apresentação à sociedade local dos conteúdos 

básicos que serão tratados no projeto de lei do PDP, sendo objeto de discussão pública nas oficinas a 

serem realizadas nas etapas seguintes. 

No texto-base serão desenvolvidos, prioritariamente, os seguintes temas: 

a. a estrutura de ordenamento territorial - macrozoneamento e zoneamento – e revisão do 

perímetro urbano, se for o caso;  
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b. os padrões de uso e ocupação, por zona, e os principais parâmetros legais de parcelamento, 

uso e ocupação do solo, tais como dimensões de lotes, tipos de usos e atividades, 

coeficientes de aproveitamento do solo e taxa de ocupação do solo;  

c. os instrumentos urbanísticos julgados adequados à gestão do uso e ocupação do solo, 

observando-se os princípios e diretrizes emanados pelo Estatuto da Cidade, em especial, (i) a 

função social da propriedade,(ii)  o direito à moradia e (iii) a adoção de padrões de produção e 

consumo de bens e serviços e de expansão urbana compatíveis com os limites da sustentabilidade 

ambiental, social e econômica do município e do território sob sua área de influência (sem 

prejuízo das demais diretrizes disciplinadas pela lei federal); 

d. os instrumentos de gestão democrática e participativa, de forma a integrar planejamento e 

gestão da política urbana.  

 

Produto desta etapa: Relatório 04, que deverá reunir os três subprodutos elaborados ao longo da 

Etapa, observando-se que os componentes do Relatório 04 serão entregues em vias impressas e 

também no formato digital editável e as bases cartográficas serão disponibilizadas em plataforma 

digital. 

O primeiro será o Relatório Síntese das leituras Técnica e Comunitária, destacando as convergências, 

complementaridades e divergências entre as leituras técnica e comunitária, devidamente acompanhado 

por um esboço do cenário desejado para o município, retratado no mapa-síntese, tendo como apêndices 

os relatórios completos das leituras técnica e comunitária. 

O segundo será o relato das oficinas territoriais realizadas, com a prospecção de cenário desejado. 

O terceiro será a versão preliminar do Texto Base. 
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Etapa 5 – Consolidação do Texto Base   

Nesta etapa serão realizadas Oficinas Territoriais e Temáticas, com a população e com entidades 

organizadas, para debate das proposições contidas na Versão preliminar do Texto Base do Plano 

Diretor. 

Nesta etapa serão realizadas oficinas de duas naturezas:  

 Oficinas Territoriais - eventos distribuídos pelo território do município, conforme a 

regionalização a ser adotada, e divulgados com antecedência, com a finalidade de apresentar e 

aprimorar o Texto Base (em construção) com base nas contribuições dos cidadãos em geral. 

 Oficinas Temáticas com Segmentos Sociais- eventos realizados com os segmentos sociais já 

identificados para debater temas específicos, divulgados com antecedência, a partir da 

apresentação do Texto Base em construção. Serão utilizados para levantar os diversos pontos 

de vista a respeito dos temas em questão e para aprimoramento do Texto Base a partir das 

contribuições dos cidadãos participantes organizados em entidades e movimentos sociais 

previamente existentes. 

A realização das Oficinas territoriais e temáticas com segmentos sociais será antecedida pela 

elaboração de proposta metodológica, contendo:  

a. apresentação da estrutura das Oficinas territoriais e temáticas com segmentos sociais (locais, 

horários, duração, etc.); 

b. definição da programação das Oficinas territoriais, que, em linhas gerais, deverão 

contemplar (1) um momento de motivação inicial, (2) a apresentação didática e resumida dos 

conteúdos preliminares do Texto Base, com destaque para objetivos do PDP e mapas, (3) 

atividade em grupo, orientada de forma a garantir a participação de todos os presentes e (4) 

um breve encerramento da Oficina, agradecendo a participação e conclamando os presentes 

a persistirem no acompanhamento do processo de elaboração do PDP;  

c. definição da programação das Oficinas Temáticas com segmentos sociais que, em linhas 

gerais, deverão contemplar (1) um momento de motivação inicial, (2) a apresentação didática 

e resumida dos conteúdos do preliminares do Texto Base referentes ao tema em questão, (3) 

atividade em grupo, orientada de forma a garantir a participação de todos os presentes e (4) 

um breve encerramento da Oficina, agradecendo a participação e conclamando os presentes a 

persistirem no acompanhamento do processo de elaboração do PDP;  

d. escolha das técnicas a serem empregadas para o recolhimento e sistematização das 

contribuições dos munícipes.  

Ainda antes da realização das oficinas devem ser levadas a cabo as atividades de divulgação e 

preparação de materiais, as quais consistem em:  
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a. elaboração e organização dos materiais necessários à realização das Oficinas (painéis, tarjetas,  

mapas, etc, )  

b. apoio à prefeitura na divulgação do calendário das oficinas e criação de materiais 

publicitários (criados pela consultora para ampla divulgação pelas prefeituras em diferentes 

meios, tais como jornais e rádios locais, carros de som, faixas, etc.). 

Para que as oficinas possam produzir resultados efetivos, o Texto Base preliminar que subsidiará as 

discussões será disponibilizado no site. 

As Oficinas serão conduzidas pela consultoria, com apoio do Núcleo Gestor, e devidamente 

registradas (relatos, fotos, listas de presença, etc.). 

 

Produto desta etapa: Relatório 05 contendo: (1) o relato das oficinas territoriais realizadas, com a 

prospecção de cenário desejado, acompanhadas das listas de presença, fotos, (2) a versão final do 

Texto Base, com todos os seus anexos (quadros e mapas).  
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Etapa 6 – Análise territorial para a elaboração da proposta da Lei de Uso e Ocupação 

do Solo (LUOS) 

Estabelecer o zoneamento do território municipal significa delimitar porções homogêneas no que se 

refere às intenções da política urbana, à ação pública e privada sobre as formas de uso do solo, para 

que todo o processo de desenvolvimento urbano ocorra de acordo com as estratégias definidas pelo 

Plano Diretor. As macrozonas propostas no Macrozoneamento do Plano Diretor serão divididas em 

zonas conceitualmente definidas, com seus parâmetros de uso, índices de ocupação e incidência dos 

instrumentos urbanísticos definidos no Plano Diretor.  

Para tanto deverão ser considerados(as): 

 as características gerais do território, em termos de padrões de parcelamento, uso e ocupação 

do solo; 

 os vazios urbanos e os imóveis subutilizados, públicos e privados; 

 os valores e preços do solo;  

 as principais tipologias de edificações e construções do município e respectivas 

características referentes a métodos e materiais construtivos, iluminação, ventilação, fluxos e 

segurança;  

 as características, tendências, vantagens competitivas, potencialidades e vulnerabilidades da 

economia do município, bem como a localização das centralidades e a atratividade de 

determinadas localizações para atividades econômicas; 

 as evidências da capacidade de suporte do sistema viário e da infraestrutura existente; 

 a integração e articulação de todos os parâmetros a serem estabelecidos na legislação, 

buscando-se a constituição de um sistema de regras e parâmetros coerente e eficiente.  

Combinando-se esses vários fatores, serão elaboradas simulações de zoneamento (mapa) e de 

tipologias de uso, ocupação e parcelamento do solo baseadas nos eixos estratégicos e estratégias de 

cumprimento da função social da cidade e da propriedade urbana, ao lado da capacidade de suporte 

viária e de infraestrutura. 

Os trabalhos desta etapa serão elaborados e discutidos permanentemente com o Grupo Técnico da 

Prefeitura.  

Produto desta etapa: Relatório 06, contendo a sistematização da análise territorial e as simulações 

de zoneamento (mapa) e de tipologias de uso, ocupação e parcelamento do solo. Este Relatório terá o 

caráter de um documento exploratório, elencando (com a devida fundamentação) cenários possíveis 
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em termos de usos, adensamento e ocupação do solo constituintes do ordenamento territorial do 

Município de Itapevi.  

 

Etapa 7 – Índices e parâmetros de uso e ocupação do solo  

(Validação dos Conteúdos – Plano Diretor e LUOS – Discussão Pública Final)  

Nesta etapa serão realizadas oficinas temáticas que tem como objetivo a apresentação do Texto Base 

final (construído a partir da discussão pública realizada nas oficinas da etapa 5 e detalhamento da Lei 

de Uso e Ocupação do Solo desenvolvido na Etapa 6)  à população, quando esta deverá ter a 

oportunidade de esclarecer dúvidas e apresentar sugestões relativas ao referido Texto Base, as quais 

serão apreciadas pelo governo local e, sendo aceitas, incluídas no projeto de lei a ser redigido. 

Esta etapa se inicia com uma reunião de caráter informativo e formativo com o Núcleo Gestor, na 

qual será apresentada e discutida a metodologia das oficinas e a estratégia de mobilização da 

sociedade para as oficinas temáticas. 

As Oficinas Temáticas são eventos realizados com os segmentos sociais já identificados e população 

em geral, para debater temas específicos, divulgados com antecedência, a partir da apresentação do 

Texto Base Final. Serão utilizadas para levantar os diversos pontos de vista a respeito dos temas em 

questão e para aprimoramento do Texto Base Final a partir das contribuições dos cidadãos 

participantes organizados em entidades e movimentos sociais previamente existentes. 

A realização das Oficinas Temáticas será antecedida pela elaboração de proposta metodológica, 

contendo:  

a. apresentação da estrutura das Oficinas temáticas com segmentos sociais e população (locais, 

horários, duração, etc.); 

b. definição da programação das Oficinas Temáticas que, em linhas gerais, deverão contemplar 

(1) um momento de motivação inicial, (2) a apresentação didática e resumida dos conteúdos 

do preliminares do Texto Base referentes ao tema em questão, (3) atividade em grupo, 

orientada de forma a garantir a participação de todos os presentes e (4) um breve 

encerramento da Oficina, agradecendo a participação e conclamando os presentes a 

persistirem no acompanhamento do processo de elaboração do PDP;  

c. escolha das técnicas a serem empregadas para o recolhimento e sistematização das 

contribuições dos munícipes.  

A proposta metodológica assim definida constituirá um subproduto desta etapa dos trabalhos e deve 

ser entregue para discussão e aprovação da equipe responsável pela análise e acompanhamento da 

elaboração/revisão do PDP antes da realização das oficinas.  
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Ainda antes da realização das oficinas devem ser levadas a cabo as atividades de divulgação e 

preparação de materiais, as quais consistem em:  

d. elaboração e organização dos materiais necessários à realização das Oficinas (painéis, tarjetas,  

mapas, etc, )  

e. Apoio à prefeitura na divulgação do calendário das oficinas e criação de materiais 

publicitários (criados pela consultora para ampla divulgação pelas prefeituras em diferentes 

meios, tais como jornais e rádios locais, carros de som, faixas, etc.). 

Para que as oficinas possam produzir resultados efetivos, o Texto Base Final que subsidiará as 

discussões será disponibilizado no site e na Sala do Plano Diretor com 15 dias de antecedência. 

As Oficinas serão conduzidas pela consultoria, com apoio do Núcleo Gestor, e devidamente 

registradas (relatos, fotos, listas de presença, etc.). 

 

Produto desta etapa: Relatório 07 que deverá conter (a) o texto base final, bem como (b) atas das 

oficinas participativas, acompanhadas das listas de presença e fotos.  

 

Etapa 8 – Propostas da LUOS  

(Minuta do Projeto de Lei da Revisão do Plano Diretor e da Lei de Uso e Ocupação do 

Solo – versão preliminar) 

Após as oficinas participativas desenvolvidas na etapa anterior, à Etapa 8 caberá consolidar a proposta 

sob a forma de um anteprojeto de lei e seus anexos (mapas e quadros de parâmetros).  

Projeto de Lei da Revisão do Plano Diretor e da Lei de Uso e Ocupação do Solo  

O Plano Diretor é,  essencialmente, um instrumento de ordena mento f ísico-terri torial 

que deverá prever,  de forma coerente com a realidade local e regional, os conteúdos mínimos 

determinados pelo Estatuto da Cidade, assim como obedecer às recomendações do Conselho Nacional 

das Cidades, vinculando-os aos objetivos que se pretende alcançar na construção da cidade desejada.  

Para tanto, o seu processo de revisão implicará:  

1. No conhecimento da realidade normativa do município relativa às questões de 

desenvolvimento urbano; 

2. na compreensão da impressão dos agentes públicos e sociais sobre essa realidade; 

3.  na análise de outras experiências – com realidades similares – de atualização da legislação 

urbanística de acordo com os dispositivos legais mais recentes. 
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Nesta toada, pretende-se que os anteprojetos de lei dos Planos Diretores contenham os dispositivos 

relativos ao tratamento do parcelamento, uso e ocupação do solo, evitando que a aplicação efetiva 

deste instrumento de ordenação territorial fique à mercê de regulamentação futura.  

Não se pode perder de vista que o Plano Diretor tem como objetivo constitucional a definição das 

exigências fundamentais de ordenação da cidade, a partir das quais podem ser aferidos os critérios de 

cumprimento da função social nas propriedades urbanas. Assim, a consolidação das propostas 

discutidas a partir do texto-base, devem ser detalhadas, complementadas e transcritas sob a forma de 

minuta de projeto de lei, com a seguinte estrutura básica: 

PRINCÍPIOS, OBJETIVOS E DIRETRIZES GERAIS DA POLÍTICA URBANA, que dão 

suporte à implantação, em nível municipal, à nova ordem urbanística inaugurada pelo Estatuto da 

Cidade e que visam, em última análise, estabelecer normas de ordem pública e interesse social em 

favor do bem coletivo, do bem-estar do cidadão e do equilíbrio ambiental.    

DIRETRIZES ESPECÍFICAS E AÇÕES PRIORITÁRIAS PARA AS POLÍTICAS SETORIAIS  

 Habitação, Meio ambiente, Saneamento, Infraestrutura, Mobilidade; 

ORDENAMENTO TERRITORIAL 

  Perímetro urbano; 

 Macrozoneamento; 

 Zoneamento urbano e rural, inclusive zoneamento especial; 

USO E OCUPAÇÃO DO SOLO  

 Definição dos tipos de uso do solo e das atividades compreendidas pelos usos não residenciais; 

 Parâmetros de ocupação do solo: coeficientes de aproveitamento, taxa de ocupação, taxa de 

permeabilidade, gabarito, dentre outros. 

PARCELAMENTO DO SOLO     

 Modalidades de parcelamento do solo: loteamento, desmembramento, remembramento e 

outras; 

 Dispositivos gerais e requisitos urbanísticos para o parcelamento do solo; 

 Loteamentos: padrões e dimensões de lotes, requisitos para sistema viário, equipamentos, 

restrições urbanísticas; 

INSTRUMENTOS D E  P O L Í TI C A  U RB A N A ,  previstos no Estatuto da Cidade para 

regulação do uso da propriedade urbana em prol do cumprimento das funções sociais da cidade e da 

propriedade:   

 Previsão dos instrumentos do Estatuto da Cidade adequados à realidade local e regional; 

 Delimitação das áreas e definição de critérios para aplicabilidade dos instrumentos.  
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GESTÃO DEMOCRÁTICA – INSTRUMENTOS E SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO E 

CONTROLE SOCIAL, visando o cumprimento do princípio constitucional da participação 

informada. Deverá ser composto por:  

 Sistema de informação e monitoramento da política urbana: banco de dados, espaços de 

transparência;  

 Instrumentos de participação social: conferências, audiências e consultas públicas, 

assembleias territoriais, iniciativa popular de projetos de lei, planos, programas e projetos 

de desenvolvimento urbano; 

 Critérios para formação do Conselho de Desenvolvimento Urbano ou Conselho da Cidade. 

 

Produto desta etapa: Relatório 08, que deverá conter a Minuta do Projeto de Lei da Revisão do 

Plano Diretor e da Lei de Uso e Ocupação do Solo e o registro dos eventos participativos, 

acompanhado de lista de presença, fotos e atas. 

 

Etapa 9 – Minuta do Projeto de Lei da Revisão do Plano Diretor e da Lei de Uso e Ocupação do 

Solo – Versão Final 

Nesta etapa será consolidada a versão final do Projeto de Lei da Revisão do Plano Diretor e da Lei de 

Uso e Ocupação do Solo para encaminhamento à Câmara Municipal.  A minuta deverá refletir todo o 

processo de discussão ocorrido nas etapas anteriores, observando a devida ancoragem de seu conteúdo 

com as diretrizes de ordenamento territorial do município contida no Plano Diretor.   

Nesta etapa será realizada uma Audiência Pública para a apresentação do projeto de lei à sociedade 

local e à população em geral, quando esta deverá ter a oportunidade de esclarecer dúvidas e apresentar 

sugestões relativas ao referido projeto de lei, as quais serão apreciadas pelo governo local e, sendo 

aceitas, incluídas no projeto de lei a ser enviado à Câmara Municipal.  

Para isso serão necessárias as atividades de planejamento e divulgação antecedendo a audiência, tais 

como:  

a. definição da forma como serão feitas a abertura, a exposição, os esclarecimentos e debates e o 

encerramento da audiência; 

b. preparação dos materiais necessários à realização da audiência, inclusive a confecção de um 

folheto (a ser distribuído no evento), contendo a minuta do projeto de lei; 

c. divulgação da audiência com, no mínimo, 15 dias de antecedência, fazendo constar dos 

materiais publicitários – criados pela consultoria para divulgação ampla em diferentes meios, 
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tais como jornais e rádios locais, carros de som, faixas, etc. – informações referentes à data, 

local, tema e programação da referida audiência.  

A Audiência Pública será conduzida pela municipalidade, com apoio da consultoria e do Núcleo 

Gestor, fazendo-se fundamental a presença das autoridades locais. A atividade será devidamente 

registrada (ata, fotos, listas de presença, etc.).   

Após a audiência as sugestões apresentadas na atividade serão analisadas pela consultoria juntamente 

com o Núcleo Gestor e submetidas às instâncias superiores de decisão para que, então, possa ser 

encaminhado o projeto de lei à Câmara Municipal.   

 

Produto desta etapa: Relatório 09, que deverá conter a redação final do Minuta do Projeto de Lei 

da Revisão do Plano Diretor e da Lei de Uso e Ocupação do Solo, com todos os seus anexos 

(tabelas e mapas).  

Relatório da Audiência Pública da Minuta do Projeto de Lei da Revisão do Plano Diretor e da Lei de 

Uso e Ocupação do Solo, contendo os comentários e proposições da população em geral. O relatório 

terá, em anexo, os materiais comprobatórios da ampla divulgação das oficinas com antecedência 

mínima de 15 dias e da realização das mesmas (listas de presença no formato anteriormente indicado, 

fotos, notícias na mídia local, etc.). 
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2.DETALHAMENTO DA METODOLOGIA  

O processo participativo é a base de todos os trabalhos de elaboração do Plano Diretor de Itapevi. O 

princípio fundamental da metodologia é a integração entre planejamento e gestão, considerando a 

participação social na elaboração de todas as etapas de construção do plano. A articulação entre 

planejamento e gestão se materializa no anseio pela implantação de uma gestão democrática na 

formulação e implementação das políticas públicas. Ela é o elemento estrutural para atingir o propósito 

da implementação do plano diretor com controle social. Tanto o processo de construção do plano 

quanto sua aplicação prática são considerados elementos de um campo onde deve ser firmado um 

pacto entre todos os agentes sociais, econômicos e políticos no sentido de explicitar seus interesses e, 

ao mesmo tempo, formular propostas para cuja concretização todos deverão contribuir. 

Aqui apresentaremos a proposta metodológica do processo de construção e discussão pública do 

Planos Diretor Participativo de Itapevi, processo que se desenvolverá ao longo de treze meses de 

trabalho e que visa congregar o conjunto da sociedade representada pelos distintos segmentos sociais 

que a compõem na construção coletiva dos destinos da cidade. 

 

ANTECEDENTES 

A aprovação do Estatuto da Cidade (Lei no 10.257, de 10 de julho de 2001) que regulamenta o Artigo 

182 da Constituição Federal, trouxe-nos uma nova concepção de planos diretores, como instrumentos 

importantes para a concretização da reforma urbana, propiciando a todos a possibilidade de renovação 

do planejamento de nossas cidades, estabelecendo que os novos planos devem ordenar o pleno 

desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade urbana, visando garantir o bem estar 

do conjunto de seus habitantes. 

O Estatuto da Cidade deu também outro passo importante na gestão da política urbana, dedicando 

integralmente um capítulo (Cap.IV) à gestão democrática e participativa da cidade, prevendo vários 

instrumentos para tanto. O sentido de todos estes instrumentos é ampliar a base de conhecimento, 

planejamento e sustentação da política urbana, para que ela deixe de ser um assunto restrito aos 

especialistas e passe a ser um patrimônio de toda a sociedade. Dessa maneira os pactos e acordos que 

são feitos, envolvendo a política e a gestão urbana, poderão ter bases mais includentes e públicas, 

diferentemente daquilo que vêm sendo historicamente praticado. Também devem ser consideradas as 

Resoluções número 25, 34 e 83 do Conselho das Cidades que versam sobre orientações referente a 
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elaboração e revisão participativa dos planos diretores e sobre os conteúdos e assuntos que devem ser 

tratados através desse instrumento de política de desenvolvimento urbanos.  

E é nesse sentido que será elaborado o Plano, buscando viabilizar, com a participação e a contribuição 

de todos, uma cidade com desenvolvimento econômico, justiça social e qualidade ambiental. 

PROCESSO DE DISCUSSÃO PÚBLICA DO PLANO DIRETOR DE ITAPEVI 

A coordenação do processo de Revisão do Plano Diretor de Itapevi será realizada pelos: 

 Núcleo Técnico Executivo: é responsável pela coordenação técnica e de participação do 

Plano Diretor junto com a consultoria. É responsável por fazer a articulação com os membros 

da Comissão de Revisão do Plano Diretor sempre que necessário pautando reuniões para 

levantamento de informações e ou definição de conteúdos e propostas.  

 Comissão de Revisão do Plano Diretor: é composta por representantes das diversas áreas da 

prefeitura que farão a interlocução com a consultoria para fornecer informações, analisar e 

discutir técnica e politicamente as propostas do governo a serem debatidas com a sociedade 

em cada etapa (instituído pela Portaria 5.677 2018). 

Será instituído também o Núcleo Gestor do Plano Diretor que será formado a partir da 

recomendação da 2
a 
Conferência Nacional das Cidades para os Conselhos Municipais das Cidades que 

definiu a obrigatoriedade de que pelo menos 50% de seus membros será da sociedade civil e no 

máximo 50 % será do poder público. Definiu também que os segmentos sociais que comporão o 

Núcleo Gestor são: 

 Movimentos sociais relacionados ao uso do território (habitação, associações de bairro, etc);  

 Entidades e sindicatos de trabalhadores;  

 Entidades empresarias relacionadas à produção do território; 

 Entidades técnicas, profissionais, acadêmicas e de pesquisa que refletem sobre o uso e 

produção da cidade; 

 ONGs e coletivos que defendem causas relacionas ao uso e produção do território (por 

exemplo meio ambiente, saneamento, cicloativistas); 

O número de componentes do Núcleo Gestor será definido posteriormente com a equipe da prefeitura, 

devendo ter no máximo 30 participantes. 

O Núcleo Gestor do Plano Diretor terá como atribuição a preparação, condução e monitoramento de 

todo o processo de construção do Plano, incluindo a discussão da metodologia participativa e as 
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estratégias de mobilização social. O Núcleo Gestor não deliberará sobre o conteúdo do plano diretor e 

sim sobre o processo de construção do mesmo.  

Os representantes do governo no Núcleo Gestor serão indicados pelo executivo e os representantes da 

sociedade serão eleitos por seus pares, em oficinas territoriais e oficinas com entidades representativas 

dos segmentos sociais a serem realizadas para apresentação das Leituras Técnica e Comunitária e 

Prospecção de Cenários desejados. 

O público alvo do processo de discussão pública será a população em geral e as entidades organizadas 

dos segmentos acima citados. 

A participação da sociedade no processo se dará, portanto, em oficinas de trabalho com a população 

no território, em oficinas de trabalho com entidades organizadas, oficinas de trabalho temáticas e em 

audiências públicas.  

O processo de discussão pública do Plano Diretor se dará em quatro etapas, sendo:  

I- Preparação do Processo de Planejamento,  

II- Elaboração do Diagnóstico e Prospecção de Cenário Futuro Desejado,  

III- Construção do Texto Base do Plano Diretor e  

IV- Construção do Projeto de Lei do Plano Diretor.  

Cada etapa de discussão com a sociedade será precedida por discussões internas, onde as equipes 

técnicas do governo e da consultoria construirão conjuntamente as propostas a serem debatidas na fase 

posterior. A elaboração das propostas, por sua vez, terá como base os conteúdos tratados nos debates 

da fase que a precedeu.  
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Figura 4 – Fluxograma do Processo Participativo 
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3. ESTRATÉGIAS DE COMUNICAÇÃO PÚBLICA 

O processo de revisão e elaboração do PDP utilizará mídias eletrônicas e meios de comunicação 

diversificados, voltados em conjunto para a efetivação de estratégias de comunicação, divulgação e 

interação. Para tanto, serão criadas e utilizadas plataformas para armazenamento e livre acesso à 

informação, divulgação de atividades e datas, e facilitação da interação com os cidadãos.  

As plataformas virtuais do PDP consistirão nos denominados meios digitais de comunicação, que 

serão o website oficial ou Espaço Virtual do Plano Diretor (já existente e que será adaptado), a 

página de Facebook e o(s) grupo(s) de WhatsApp. As estratégias de comunicação, divulgação e 

interação contarão também com ações realizadas através dos meios tradicionais de comunicação, que 

funcionarão de forma complementar aos meios digitais. A partir dessas estratégias diversificadas, 

espera-se lançar mão de um processo de mobilização de amplo alcance direcionado aos diferentes 

perfis de cidadãos e grupos sociais dos municípios. 

 

3.1. Meios digitais de comunicação, divulgação e interação 

O Espaço Virtual do Plano Diretor existente será o endereço eletrônico oficial do PDP. Deve-se 

ressaltar que o website oficial do município também veiculará informações e notícias referentes ao 

processo de revisão e elaboração do PDP, tanto através de sua assessoria de imprensa quanto através 

do compartilhamento de atualizações realizadas no website oficial do PDP pela consultoria.  

A página de Facebook do PDP, por sua vez, será um perfil oficial aberto, funcionando como um 

mural informativo e comunicativo, onde datas e locais de atividades a serem realizadas poderão ser 

postados e fixados por meio de posts na linha do tempo do perfil. Da mesma forma, fotos e artigos 

sobre as atividades realizadas poderão ser inseridas no mural da linha do tempo. O perfil será 

utilizado também como uma ponte para as atualizações realizadas no website oficial. Por meio de 

comentários, compartilhamentos e/ou chats, a página do Facebook tornará possível a interação com o 

público. Acredita-se que o perfil poderá ser uma plataforma de acompanhamento das ações do PDP 

com maior frequência de consultas. 

O grupo de WhatsApp do PDP consistirá num grupo de conversa oficial do PDP criado e 

administrado pela consultoria em conjunto com a equipe da prefeitura, que irá inserir os 

coordenadores técnicos e de participação designados pelo município e os membros do Núcleo Gestor. 

O objetivo do grupo é criar uma plataforma instantânea de encontro virtual para que se possa linkar 

informações disponibilizadas nas outras plataformas, multiplicando divulgações e informativos, bem 

como promover discussões específicas devidamente moderadas pelos participantes administradores. 
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Através do grupo de WhatsApp, a consultoria poderá monitorar, em tempo integral (à distância), 

atividades em andamento e assessorar os integrantes sobre ações a serem realizadas. O aplicativo 

WhatsApp funcionará de modo a facilitar a divulgação das atividades, pelos coordenadores técnicos e 

de participação, e pelos membros do Núcleo Gestor, em outros grupos da cidade, previamente 

existentes ou a serem criados, que incluam territórios específicos, diferentes segmentos sociais e 

representantes da sociedade civil de forma geral, abrangendo os mais diferentes e longínquos 

territórios distribuídos dentro do limite municipal. 

O website oficial, o perfil de Facebook e o(s) grupo(s) de WhatsApp serão ferramentas de 

comunicação interdependentes e complementares, funcionando como instrumentos fundamentais para 

a mobilização e o incentivo à participação social nas etapas de elaboração do PDP. Poderá ser criada 

também uma lista de transmissão direta via e-mail, ao coletar em listas de presença os endereços de 

email dos participantes nos eventos do PDP realizados – essa mesma estratégia de coleta servirá para 

números de telefone/WhatsApp. Por meio dessa estratégia de comunicação contínua com canais 

físicos e virtuais, será proporcionada transparência ao processo de revisão e elaboração do PDP, 

garantindo agilidade ao processo de comunicação. 

 

3.2. Meios tradicionais de comunicação 

Além das ferramentas digitais de Comunicação serão utilizados outros meios de divulgação das 

atividades do PDP como por exemplo: diário oficial do município, as rádios locais, canais abertos de 

televisão, carros de som, cartazes ou panfletos, faixas, dentre outros. 

O diário oficial do município, bem como o website oficial do município, são canais oficiais e legítimos 

que podem ser utilizados tanto para veiculação de informações ou notícias de caráter ordinário quanto 

para convocação de eventos oficiais, datas, horários e locais. 

Rádios locais e/ou canais abertos de televisão, que tenham audiência significativa e/ou representativa 

no município ou em regiões específicas do município, poderão constituir canais de amplo alcance e 

difusão e serem utilizadas com diferentes funções simultaneamente – por exemplo, informando os 

ouvintes a respeito do processo de revisão e elaboração do PDP, divulgando datas, locais e horários de 

eventos públicos relacionados, facilitando ações de sensibilização e informativas. 

Carros de som poderão ser utilizados em situações especificas, quando houver necessidade de trazer 

representantes de pontos estratégicos, territórios que concentrem alta densidade de cidadãos, hubs de 

deslocamento diário, avenidas principais, bairros residenciais e assentamentos distantes. 

Cartazes, panfletos e faixas consistem em mídias físicas que devem ser fixadas ou distribuídas em 

localidades estratégicas – considerando o fluxo de cidadãos via transporte público, automóveis 

particulares, bicicletas ou a pé – funcionando prioritariamente como convites abertos ao público para 
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participação e integração nas atividades a serem realizadas do processo de revisão e elaboração do 

PDP. A consultoria dará apoio técnico à produção do material de comunicação que será desenvolvido 

e produzido pela prefeitura.  
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4. EQUIPE DEMACAMP 

 

 

ELEUSINA LAVOR HOLANDA DE FREITAS  

Coordenador geral 

 

PAOLA PAES MANSO 

SYLVIO FLEMING BATALHA DA SILVEIRA  

Participação Social  

 

EVANGELINA PINHO 

Advogado 

 

GERALDO JUNCAL JR 

NEIDE FERREIRA 

JOANA GABOS 

CLAUDIA VIRGINIA CABRAL SOUZA 

Arquitetos Urbanistas 

 

MAURICIO GAZOLA 

NADIA ZACHARZUK 

ANDRÉ FREITAS 

Especialistas em geoprocessamento 

 

STELA GABOS 

Pesquisa 

 

Estagiários 

MARCO ARRUDA 

NAOMI FARINAZZO 
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5.DEFINIÇÃO SOBRE AS ATIVIDADES DE CAPACITAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA E DA 

COMISSÃO DE REVISÃO DO PLANO DIRETOR   
A capacitação deverá abordar conteúdos técnicos e jurídicos relacionados à revisão da legislação 

urbanística objeto do contrato, além do treinamento dos técnicos municipais no software de 

geoprocessamento QGis ou similar a ser utilizado na confecção dos mapas. 

Com relação ao QGis a proposta de curso segue no ANEXO 3.  Estão programadas 12 horas de 

treinamento, distribuídos em três dias, das 8:00 às 12:00 horas.  

Quanto à capacitação da Comissão de Revisão do Plano Diretor Participativo, agora oficialmente 

constituída, o acordado é que os técnicos apontem temas de seu interesse específico, por exemplo: a 

implementação de um determinado instrumento urbanístico; parâmetros ambientalmente adequados à 

ocupação do solo numa cidade com as características fisiográficas de Itapevi, entre outros. A equipe 

técnica de Itapevi é bastante bem estruturada e não necessita de programas genéricos de capacitação. 

Por seu lado, a contratada não se eximirá de propor temáticas para as atividades de capacitação, as 

pretende discutir com a referida Comissão, tanto quanto os temas solicitados pela mesma.  

Para que se inicie a discussão acerca das temáticas, apresentamos uma proposta preliminar de 

capacitação, desenvolvida em dois módulos. O primeiro, mais abrangente, tem como objetivo 

propiciar um nivelamento de informações a respeito de planejamento e gestão. O segundo, enfocando 

instrumentos de regulação urbana, deve voltar-se mais especificamente a questões de interesse e/ou 

relevantes para o planejamento de Itapevi, com o objetivo de garantir equidade na ocupação territorial 

e melhoria da qualidade de vida urbana. 

 

Módulo 1: PLANEJAMENTO TERRITORIAL E GESTÃO URBANA 

 O Estatuto da Cidade  

 O papel dos Planos Diretores como instrumento de reforma urbana  

 O Plano Diretor e a regulação do uso e da ocupação do solo 

 Principais temáticas relacionadas ao planejamento territorial: meio ambiente, uso e ocupação do 

solo, transporte, infraestrutura, patrimônio cultural, desenvolvimento econômico e habitação.  

 Políticas públicas e orçamento municipal 

 Principais desafios relacionados à gestão do território 
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Módulo 2: INSTRUMENTOS DE REGULAÇÃO URBANA 

A programação dos trabalhos será organizada, de forma a contemplar uma visão geral do conjunto de 

instrumentos do Estatuto da Cidade, seus objetivos, a adequação dos mesmos à realidade local e os 

critérios para sua implementação, com destaque para: 

 Zonas Especiais de Interesse Social;  

 Outorga Onerosa do Direito de Construir e Transferência do Direito de Construir;  

 Estudo de Impacto de Vizinhança;  

 Parcelamento, Edificação ou Utilização Compulsórios e IPTU Progressivo no Tempo; 

 Outros tipos de zoneamento especial  

A oficina deverá abordar estes instrumentos de gestão urbana a partir de experiências concretas de 

aplicação em alguns municípios brasileiros, utilizando-se de técnicas que permitam simular a 

implementação dos referidos instrumentos.  
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6.ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL E DA LOGÍSTICA NECESSÁRIOS AO 

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES PROGRAMADAS   

A logística para o desenvolvimento das atividades programadas é de competência da Prefeitura 

MunicipaL, cabendo-lhe: 

 Disponibilizar os locais para realização das audiências públicas e das atividades participativas 

descentralizadas; 

 Organizar esses espaços dotando-os de condições mínimas à realização das atividades, tais como 

limpeza, cadeiras, mesa;  

 Disponibilizar os equipamentos necessários, tais como Datashow, painéis, computadores, sistema 

de som e coffee break quando necessário; 

 Designar servidores públicos que apoiem a recepção dos participantes; 

 Garantir divulgação das atividades nos meios de comunicação disponíveis;  

 Produzir materiais de divulgação das atividades públicas e documentos a serem distribuídos para 

subsidiar as discussões em cada etapa (por exemplo: Texto Base e Minuta do Projeto de Lei) 
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Etapas /Produtos e Conteúdo dos Relatórios Técnicos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Etapa 01 Mobilização e Plano de Trabalho              

R1 Plano de Trabalho Detalhado              

Etapa 02 Levantamento e análise de Dados e Política 

Urbana 

             

R2 Diagnóstico Preliminar do Município              

Etapa 03 Leituras Técnica e Comunitária              

R3 Temas Estruturantes para PD Orientações e 

Resultados da Leitura Comunitária 

             

Etapa 04 Prognóstico e Proposta do Plano Diretor              

R4 Síntese das Leituras, processo participativo e 

Versão Preliminar do Texto Base  

             

Etapa 05 Consolidação do Texto Base                

R5 Versão Final do Texto Base e Oficinas Territoriais              

Etapa 06 Análise Territorial para Elaboração da Proposta 

da LUOS 

             

R6 Sistematização da Análise Territorial e as 

Simulações de Zoneamento 

             

Etapa 07 Índice e Parâmetros de Uso de Ocupação do 

Solo 

(Validação dos Conteúdos – Plano Diretor e LUOS 

– Discussão Pública Final) 

             

R7 Texto Base Final e Oficinas Participativas              

Etapa 08 Proposta da LUOS – Lei de Uso e Ocupação do 

Solo 

(Minuta do Projeto de Lei da Revisão do Plano 

Diretor e da Lei de Uso e Ocupação do Solo – 

versão preliminar) 

             

 Minuta do Projeto de Lei da Revisão do Plano 

Diretor e da Lei de Uso e Ocupação do Solo e 

Eventos Participativos 

             

Etapa 09 Minuta do Projeto de Lei da Revisão do Plano 

Diretor e da Lei de Uso e Ocupação do Solo – 

Versão Final 

             

R9 Redação final do Minuta do Projeto de Lei da 

Revisão do Plano Diretor e da Lei de Uso e 

Ocupação do Solo Relatório da Audiência Pública 
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ANEXOS 
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ANEXO 1 

 
ATAS DAS REUNIÕES COM A EQUIPE DA CONTRATANTE 

 

  



43 

 

43 

 

 

r. dirce barbieri gianese, 167 – vila são joão  campinas     cep 13084-568 sp  
Tel                                             e-mail  /fax: 19.3289.0357       demacamp@demacamp.com.br 

d .e .m .a .c .a .m .p 
planejamento, projeto e consultoria s/s ltda 

ATA DE REUNIÃO 

Data  12/09/2018 Horário de 
Início:  

09 h:40 min Horário de 
Término 

11 h:48 min 

Local Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação 

Participantes  Raquel Fogaça – Departamento de Habitação –  

 Geraldo Juncal – DEMACAMP 

 Mitchell C. S. Evangelista – Secretaria de Desenvolvimento 
Urbano 

• Evangelina Pinho - DEMACAMP  
• Paola Paes Manso – DEMACAMP 
• Eleusina Freitas – DEMACAMP 
• Denise Fonseca – Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos  
• Patrícia dos Santos Sousa Oliveira- Secretaria de Infraestrutura e 
Serviços Urbanos 

Pauta 1. Assunto 1: Apresentação dos membros da Prefeitura e da 
DEMACAMP, empresa contratada para serviços técnicos para 
revisão do Plano Diretor 

2. Assunto 2: Expor necessidades de troca de informações e definir 
data semanal para reuniões 

3. Assunto 3: |Leitura da Etapa nº 01 – Para verificação de Produtos 
a serem entregues 

 

1. Discussões do assunto 1: O Sr. Mitchell abriu a reunião com a proposição de 

que todos fizessem uma breve apresentação, iniciou-se com a Sra. Eleusina 

que comentou que já tem feito trabalhos em outros municípios brasileiros, 

citando os mais recentes que seria Jundiaí e Vinhedo, apresentou seu cartão 

com contatos telefônicos e endereços para uma maior interação de conversas 

futuras. Todos se apresentaram e a Professora Eleusina relatou a proposta da 

DEMACAMP para realização dos trabalhos e seus produtos. Aponta a 

necessidade da definição da forma de participação da sociedade civil, segundo 

a legislação, a ser definida pela Prefeitura, sendo possível ser deliberativa ou 

consultiva. Decisão: Na próxima reunião estará disponibilizado pela Prefeitura 

a forma de participação se deliberativa ou consultiva. Compromissos: De 

antemão ficou combinado entre os participantes da reunião trocar informações 

que sejam relevantes para começar os trabalhos internos e externos através 

dos endereços eletrônicos listados. Discussões do assunto 2: O Sr. Mitchell 

informou a necessidade de haver encontros semanais a pedido do Sr. 

Secretário Marcos Toledo para que sejam trocadas informações de forma 

presencial durante todo o processo de revisão entre a equipe da Prefeitura e a 

DEMACAMP e a Sra. Eleusina afirmou que muitas demandas não necessitaram 

da presença de todos da DEMACAMP e a Arquiteta Denise apresentou sua 

angústia com relação a participação democrática da sociedade. Decisão: Ficou 

estipulado entre os participantes que todas as quartas feiras no período das 

10h às 12h haverá reunião da equipe da Prefeitura e da DEMACAMP.  
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Compromissos: A equipe será elaborada mediante Portaria pela Prefeitura 

assinada e deliberada pelo Prefeito com o auxílio da Secretaria de 

Desenvolvimento Urbano e Habitação. Discussões do assunto 3: A Sra. 

Eleusina fez a leitura dos produtos que precisam ser elaborados e aprovados 

segundo a Proposta Comercial feita no edital da primeira Etapa: a) Reunião de 

partida e apresentação das equipes com a Prefeitura, b) Formação dos grupos 

de trabalho da Contratada e da Contratante. c) Definição de Estratégia de 

comunicação do Plano Diretor a ser conduzida pela Prefeitura. d) 

Detalhamento do Plano de Trabalho. e) Elaboração de Cronograma físico com 

todas as etapas, atividades, produtos e eventos. f) Validação do Plano de 

Trabalho e agenda com a Prefeitura. g) Consolidação do produto da etapa. h) 

Capacitações dos Técnicos a fim de garantir a adequada comunicação, em 

linguagem simples e acessível a diferentes níveis de formação, visando à 

apropriação de conteúdos técnicos e jurídicos que serão abordados na 

elaboração do Plano Diretor e da lei de Uso e Ocupação do Solo Ns oficinas 

participativas e audiências públicas a serem realizadas. h) Treinamentos dos 

técnicos da Prefeitura integrantes do Núcleo Gestor do PD no software de 

geoprocessamento QGis ou Similar. i) Consolidação do produto da etapa. 

Decisão: Na próxima reunião do dia 19/09/2018 será definido pela Prefeitura a 

estratégia de comunicação do Plano Diretor. Elaborado o Plano de Trabalho 

entre ambos envolvidos. Compromissos: Apresentar as equipes do grupo de 

trabalho para ser formalizada em Portaria pela Prefeitura. Não tendo mais nada 

a declarar apresento as informações para serem ratificadas mediante 

conhecimento e assinatura. 

Raquel Fogaça: __________________________________________________ 
Geraldo Juncal: __________________________________________________ 
Mitchell C. S. Evangelista: __________________________________________ 
Evangelina Pinho:_________________________________________________ 
Paola Paes Manso:________________________________________________ 
Eleusina Lavôr Holanda de Freitas:___________________________________  
Denise Fonseca:__________________________________________________  
Patrícia dos Santos Sousa Oliveira: ___________________________________ 
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ATA DE REUNIÃO 

Data  19/09/2018 Horário de 
Início:  

10 h:00 min Horário de 
Término 

11h:58 min 

Local Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação 

Participantes  Raquel Fogaça – Secretaria de Desenvolvimento Urbano e 
Habitação 

 Mitchell C. S. Evangelista – Secretaria de Desenvolvimento 
Urbano e Habitação 

• Thiago Wanderley – Secretaria de Desenvolvimento Urbano e 
Habitação   
• Paola Paes Manso – DEMACAMP 
• Eleusina Freitas – DEMACAMP 
• Denise Fonseca – Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos  
• Patrícia dos Santos Sousa Oliveira- Secretaria de Infraestrutura e 
Serviços Urbanos 

 Paula M. C. da Silva Bernardeli- Secretaria de Desenvolvimento 
Urbano e Habitação 

Pauta 4. Assunto 1: A forma de Participação para Revisão do Plano 
Diretor 

5. Assunto 2: Audiência Pública para Lançamento da Revisão do 
Plano Diretor 

6. Assunto 3: Informações para o Estudo para Revisão e 
Questionário para Pesquisa à Comunidade. 

2. Discussões do assunto 1: O Sr. Mitchell abriu a reunião relembrando 

compromissos 

da última reunião lembrando que ficou para ser decidido se a forma de 
participação para revisão do Plano Diretor seria de forma deliberativa ou 
consultiva. Ao consultar o Secretário da Secretaria de Desenvolvimento o 
mesmo decidiu que será consultiva a participação, visto que no início de 2017 
começou assim, portanto não temos porque mudar. Decisão: Participação da 
Sociedade Civil Consultiva. Compromissos: Levantar quais são os 
movimentos organizados que estejam voltados para a área da Habitação no 
Município apontado pela Paola que legalmente, se houver, fará a composição 
de 25% do Núcleo Gestor. Discussões do assunto 2: A Sra. Paola comentou a 
possibilidade de fazer uma Audiência Pública de lançamento entre os 
participantes. A Sra. Paula comentou que fizeram uma Audiência Pública há 
mais ou menos um ano atrás e não avançou, porém agora que se faz a 
necessidade de começar de novo processo. A Sra. Patrícia comentou que a 
Comunicação é muito importante e ajudou bastante nas Audiências do Plano 
de Mobilidade Urbana. O Sr. Thiago afirmou que há entidades que participaram 
do Plano de Mobilidade Urbana como Associação dos Engenheiros e 
Arquitetos (CREA), OAB entre outros pouquíssimos movimentos. A Sra. Paola 
comentou que já que será consultiva a comunicação da participação no Plano 
teremos que fazer eleições por segmentos. Decisão: Decidimos que realmente 
se faz necessária uma Audiência de lançamento. Compromissos:  Convidar 
representante da Comunicação para a próxima reunião para planejarmos a 
data, a chamativa da divulgação da Audiência e outros elementos como site, 
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grupos de transmissão, veiculação de matérias nas tvs dos departamentos 
públicos com recepção do prédio da Prefeitura, Pronto Socorro Central e mais 
departamentos. Discussões do Assunto 3: A Eleusina colocou em reunião a 
dificuldade de participar das reuniões no dia de quartas-feiras e apontamos a 
possibilidade do grupo se reunir às sextas ou segundas-feiras, o grupo em 
consenso decidiu mudar o dia da reunião semanal para segundas feiras às 10 
horas no mesmo local. A Eleusina continuou apresentando uma tabela 
elaborada pela DEMACAMP, contendo uma relação de itens para obter 
informações por parte da Prefeitura sobre Base Geral do Município em arquivo 
Vetorial, Legislação Vigente, Cultura e Esportes, Educação, Transporte, 
Serviços Públicos, Assistência Social, Obras/Saneamento/Infraestrutura, 
Finanças, Habitação, Desenvolvimento Econômico, Meio Ambiente, Gestão de 
Riscos e Uso e Ocupação do Solo. A Paula comentou que os nossos Plano de 
Saneamento e de Resíduos Sólidos já estão vencidos por condição de 
informar Plano e Programas. A Sra. Eleusina propôs pensarmos no futuro para 
revisão do Plano numa sala para atendimento e exposição de peças 
confeccionadas para divulgação pública. A Sra. Paola afirmou a necessidade 
da Mobilização e a Definição do Plano de Trabalho e a Sra. Eleusina comentou 
que está na Primeira Etapa da Proposta Técnica a capacitação dos técnicos da 
porém precisamos decidir qual o formato, citou ainda que costuma variar de 
um município para o outro mas está entre quatro aulas a oito aulas com 
pessoas tratando de assuntos diferentes , e em tempos diferentes.  
Compromissos: A equipe da Prefeitura ficou com a responsabilidade de 
colaborar com o levantamento dos dados dos itens da planilha proposta pela 
Sra. Eleusina, O Sr. Mitchell irá verificar e convidar a equipe da comunicação 
para participar da próxima reunião no dia 24/09/2018 , verificar se há condições 
de termos uma sala para atendimento para esclarecimento da população das 
propostas do Plano Diretor, a equipe  da Prefeitura tem ainda a incumbência de 
analisar o questionário a ser aplicado na cidade para levantamento através de 
pesquisa local e fechar para devolver para a DEMACAMP. Todos esses 
materiais são necessários para se olhar através dos dados do geo-
referenciamento a cidade legal, a real, a concentração ode problemas para 
serem propostas soluções. A Sra Eleusina acrescentou que a cidade precisa 
pensar num zoneamento e suas características para futura implantações. 
Raquel Fogaça: _____________________________________________________ 
Mitchell C. S. Evangelista: ____________________________________________ 
Paola Paes Manso:__________________________________________________ 
Eleusina Lavôr Holanda de Freitas:____________________________________  
Denise Fonseca:____________________________________________________  
Patrícia dos Santos Sousa Oliveira: ____________________________________ 
Thiago Wanderley __________________________________________________ 
Paula M. C. da  Silva Bernardeli ________________________________________  
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ATA DE REUNIÃO 

Data  24/09/2018 Horário de 
Início:  

11 h:00 min Horário de 
Término 

13h:16 min 

Local Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação 

Participantes  Raquel Fogaça – Departamento de Habitação –  

 Mitchell C. S. Evangelista – Secretaria de Desenvolvimento 
Urbano e Habitação  

 Thiago Wanderley – Secretaria de Desenvolvimento Urbano e 
Habitação  

 Geraldo Juncal Júnior – DEMACAMP 

 Patrícia dos Santos Sousa Oliveira- Secretaria de Infraestrutura e 
Serviços Urbanos 

 Paula M. C. da Silva Bernardeli – Secretaria de Desenvolvimento 
e Habitação 

 Vinicius B. Moraes – Secretaria da Fazenda e Patrimônio  

Pauta 7. Assunto 1: Informações dos itens da lista disponibilizadas para 
Estudo do PLano 

  

3. Discussões do assunto 1: O Sr. Mitchell abriu a reunião relembrando 

compromissos 

da última reunião lembrando que ficou decidido que a equipe da Prefeitura 
estaria levantando dados junto às equipes técnicas informações para 
disponibilizar à DEMACAMP. Cita que convidaram o Sr. Vinicius para participar 
da Reunião devido a equipe verificar a importância de um membro da 
Secretaria de Fazenda e Patrimônio para informar como está nossa situação 
quanto ao georeferenciamento. O Sr. Vinicius inicia sua fala informando que a 
base de dados da Fazenda Municipal se constitui em ortofotos, fotos de planta 
quadra, mapa de curva de nível em DWG mas destaca que esta base de dados 
são de 2006. O Sr. Geraldo comenta que existem alguns municípios que 
possuem algumas experiências baratas de atualização para esta base de 
dados. A Sra. Paula afirma que algumas ferramentas pagas emperram o 
processo de atualização, devido a forma de contratação na maioria das vezes 
não cobre a atualização periódica. O Sr. Vinicius informa que está sendo 
iniciado um novo processo de contratação de empresa via PEMATE para 
atualização da base existente. O Sr. Mitchell começou a fazer a leitura da lista 
de informações que foram levantadas pela equipe da Prefeitura para averiguar 
cada item solicitada pela DEMACAMP. A Sra. Patrícia apresenta planta da 
iluminação pública informando que será disponibilizado o Plano Municipal de 
Iluminação Pública solicitando esclarecimento que tipo peculiar seria 
necessário para a DEMACAMP. O Sr. Geraldo esclarece que seria para verificar 
qual parte da cidade necessitaria de rever a planta do Plano Diretor de 
Iluminação Pública. A Sra. Patrícia afirma que há a necessidade de atualização 
e estaremos providenciando. O Sr. Geraldo destaca a necessidade de 
atualização do registro aerofotográfico seja por voos ou por satélite objeto que 
está sendo providenciado através do termo de referência pela Secretaria de 
Fazenda e Patrimônio, porém seria necessário fazer um apelo ao Secretário da 
Fazenda e Patrimônio para registrar tal importância destas fotos 
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acrescentando que pretendem fazer uma Planta Fundiária com os loteamentos 
aprovados. Acrescenta que há problemas no nosso município como por 
exemplo da COHAB que não pode fornecer para os moradores a escritura. A 
Sra. Paula afirmou que na época não foi fornecido o habite-se para os 
moradores dificultando a regularização e destaca que há prédios que estão 
com problemas estruturais. O Sr. Geraldo informa que no passado acredita 
haver decretos municipais em Itapevi e Carapicuíba que permitia a 
regularização das moradias mediante a situação da época com relação a 
acessibilidade e AVCB (Auto de Vistoria do Corpo dos Bombeiros). Na relação 
dos itens solicitados pela empresa DEMACAMP que o Sr. Mitchell está 
conflitando com os técnicos da Prefeitura para verificar o que temos ou não 
para fornecer, consta os equipamentos da Saúde, Educação e Esportes. O Sr. 
Geraldo informa que estas informações são importantes para uma futura 
proposição de um abairramento único por unidade administrativa até mesmo 
junto ao IBGE facilitando o planejamento para futuras políticas públicas 
municipais. Com relação ao PDUI - Plano de Desenvolvimento Urbano 
Integrado da Região Metropolitano de São Paulo a Sra. Paula informa que 
haverá uma reunião com a executiva da elaboração do Plano para fechar os 
trabalhos e os participantes da Prefeitura são ela, a Patrícia e a Denise. A 
Patrícia destaca que alguns municípios não participaram efetivamente na 
discussão e proposições do PDUI como Carapicuíba e Jandira. O Sr. Geraldo 
destaca que seria importante todos da região metropolitana participar visto 
que a Comissão pode cometer alguns erros delimitando áreas sem consulta 
prévia ao município para verificar a real situação das áreas e regiões, 
cometendo assim alguns equívocos no zoneamento regional. Continuando 
com a verificação da lista de itens o Sr. Geraldo pergunta sobre haver ou não 
coleta seletiva, roteiro de coleta de lixo, roteiro de cata bagulho. O Sr. Mitchell 
informa que há este cronograma de coleta e vai solicitar por escrito a empresa 
terceirizada ESTRE para entregue uma relação com este cronograma. A Sra. 
Patrícia informa que a Cooperativa através da sua presidente Rosa informou 
que não consegue dar conta de todo material que entregam na cooperativa 
voluntariamente pela comunidade seja pela população ou empresas. Cita que 
conhece apenas um condomínio que separa o lixo e é feita a entrega voluntária 
na coleta de caminhão da cooperativa. Decisão: Dois assuntos ficaram para 
serem discutidos na próxima reunião: Audiência de Lançamento e o 
Questionário de Pesquisa. Compromissos: O Sr. Vinicius se compromete a 
fazer uma Planilha das Inscrições Cadastrais e Regularidade Fiscal para 
disponibilização para o estudo do Plano. Os itens faltantes serão 
disponibilizados assim que as Secretarias disponibilizarem. 
Raquel Fogaça: _____________________________________________________ 
Mitchell C. S. Evangelista: ____________________________________________ 
Denise Fonseca:____________________________________________________  
Patrícia dos Santos Sousa Oliveira: ____________________________________ 
Thiago Wanderley __________________________________________________ 
Paula M. C. d. S. Bernardi __________________________________________ 
Geraldo Juncal Junior_______________________________________________  
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ATA DE REUNIÃO 

Data  01/10/2018 Horário de 
Início:  

10 h:00 min Horário de 
Término 

11 h:51 min 

Local Câmara de Vereadores de Itapevi 

Participantes  Geraldo Juncal – DEMACAMP 

 Mitchell C. S. Evangelista – Secretaria de Desenvolvimento 
Urbano 

• Paola Paes Manso – DEMACAMP 
• Eleusina Freitas – DEMACAMP 
• Denise Fonseca – Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos  
• Patrícia dos Santos Sousa Oliveira- Secretaria de Infraestrutura e 
Serviços Urbanos 
.    Renato Freitas Soares dos Santos-Secretaria de Meio Ambiente e 
Defesa dos Animais 
. Maria Luiza Osakabe – Secretaira de Meio Ambiente e Defesa dos 
Animais 
. Thiago Wanderley – Secretario de Desenvolvimento Urbano e 
Habitação 

Pauta 8. Assunto 1: Questionário da Pesquisa Diagnóstica 
9. Assunto 2: Audiência de Lançamento da Revisão 
 

4. Discussões do assunto 1: O Sr. Mitchell abriu a reunião para tratarmos sobre o 

modelo do questionário entregue na última reunião para análise da equipe da 

Prefeitura, ao se reunir, a equipe na Secretaria de Desenvolvimento Urbano 

chegamos ao parecer que o Questionário para ser aplicado nas escolas e ou 

por Agentes de Saúde deverá ser remodelado porque acreditamos estar muito 

complexo e que teríamos pouca ou nenhuma adesão ou devolutiva. A Sra. 

Eleusina afirmou a importância destas pesquisas sugere fazer uma 

acompanhada com a conta de luz e aguardar a devolução voluntária e outra 

nas escolas em um público específico. A Sra. Denise acrescenta que se o 

formulário de pesquisa for muito extenso e complexo não terá uma aceitação 

pelos agentes de saúde. A Sra. Paola acrescenta então fazermos uma com a 

conta de luz e outra na escola de uma forma mais simples. O Sr. Mitchell se 

prontificou conversar com a Secretária de Educação para verificar a 

possibilidade da colaboração para que ocorra essa integração e formação para 

disponibilizar os formulários para a pesquisa. O Sr. Renato acrescenta que 

poderia ser atrelado por exemplo com a rematrícula do aluno no final do ano 

como uma forma de obter um maior retorno dos formulários respondidos 

pelos pais. A Sra. Paola sugere também uma pesquisa destinada às entidades 

técnicas do município. O Sr. Thiago sugere que seja feita também com os 

alunos dos cursos da cultura, pois atendemos mais de 4000 crianças e jovens 

nesta secretaria. A Eleusina citou a possibilidade de convidar para a próxima 

reunião a pesquisadora do instituto de pesquisa para esclarecer pontos da 

forma de pesquisa. Decisão: Serão feitas duas pesquisas: uma acompanhado 
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a conta de luz no município e outra através da escola. Compromissos: A Sra 

Eleusina convidará a pesquisadora para a próxima reunião e o Sr. Mitchell 

conversará com a Secretária de Educação para esclarecer a necessidade de 

fazer um cruzamento dos resultados das pesquisas através das amostras da 

educação. Discussões do Assunto 2: O Sr. Mitchell esclarece que com relação 

a última reunião foi conversar com a equipe da comunicação especificamente 

com a Sra. Gisele e a mesma retornou que fará a divulgação tanto da chamada 

para a Audiência como dos trabalhos executados e aguarda que seja 

apresentado um cronograma das Audiências bem com os locais para prepará-

las com infraestrutura de comunicação e registros. O Sr. Thiago afirma a 

necessidade de convocar por faixas, jornais e mídias sociais ou até ligando 

para as entidades. Decisão: A Audiência Pública de lançamento da Revisão do 

Plano Diretor Participativo de Itapevi ficou definida a princípio para o dia 24 de 

novembro de 2018 das 9 horas às 12 horas com participação das entidades 

representativas das classes e população em geral. Decidimos ainda que no dia 

19 de setembro de 2018 será entregue o Plano de Trabalho pela DEMACAMP, 

objeto inclusive da primeira etapa da Proposta Técnica quando da licitação.  

Compromissos: O Sr. Mitchell se prontificou conversar com a Sra. Secretária 

de Educação para verificar a possibilidade da distribuição dos formulários e 

dos locais para as Audiências Públicas. Disponibilizar o mapeamento dos 

bairros com as regiões, uma proposta para ajudar nas Audiências. O Sr. 

Thiago se comprometeu em verificar junto ao Legislativo, cito Câmara de 

Vereadores, a disponibilidade da data pré-definida e reservar com a gestão 

administrativa a data aqui pré-definida. O Sr. Mitchell verificará como será feito 

a disponibilização e carregamento de informações no site, ou facebook das 

matérias e materiais desta revisão em curso no site criado pelo Diego da 

comunicação.  Sem mais a tratar o Sr. Mitchell lavrou esta ata. 

Renato Freitas Soares dos Santos__________________________________ 
Geraldo Juncal Junior____________________________________________ 
Mitchell C. S. Evangelista: ________________________________________ 
Maria Luiza Osakabe:____________________________________________ 
Paola Paes Manso:______________________________________________ 
Eleusina Lavôr Holanda de Freitas:________________________________  
Denise Fonseca:________________________________________________  
Patrícia dos Santos Sousa Oliveira: _________________________________ 
Thiago Wanderley________________________________________________ 
Adriana Shizue Murate____________________________________________ 
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ATA DE REUNIÃO 

Data  19/10/2018 Horário de 
Início:  

10 h:00 min Horário de 
Término 

12 h:16 min 

Local Câmara de Vereadores de Itapevi 

Participantes  Raquel Fogaça – Secretaria de Desenvolvimento Urbano e 
Habitação 

 Mitchell C. S. Evangelista – Secretaria de Governo 
• Paola Paes Manso – DEMACAMP 
• Eleusina Freitas – DEMACAMP 
• Denise Fonseca – Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos  
• Patrícia dos Santos Sousa Oliveira- Secretaria de Infraestrutura e 
Serviços Urbanos 

 Renato Freitas Soares dos Santos-Secretaria de Meio Ambiente e 
Defesa dos Animais 

 Maria Luiza Osakabe – Secretaia de Meio Ambiente e Defesa dos 
Animais 

 Thiago Wanderley – Secretário de Desenvolvimento Urbano e 
Habitação 

Pauta 10. Assunto 1: Plano de Trabalho 
11. Assunto 2: Questionário da Pesquisa Diagnóstica 
12. Assunto 3: Formação do Profissionais no Q-GIS 
 

5. Discussões do assunto 1: O Sr. Mitchell abriu a reunião dizendo que 

conversou com a Secretária de Educação e agendou para 13/11/2018 as 14 

horas reunião para tratar da formação com todos os gestores das escolas 

municipais onde serão distribuídos os questionários da pesquisa para leitura 

popular. Após informar sobre a reunião, elencou os assuntos da pauta e 

repassou a palavra para Sra. Eleusina e a Sra. Paola para apresentação das 

Etapas do Plano de Trabalho. A Sra. Paola projetou slides com apresentação 

do Plano de Trabalho em três etapas, sendo Etapa 1: Formativo para eleição do 

Núcleo Gestor nas áreas a serem efetivadas as Audiências Públicas; Etapa 2: 

Discussão e Debates da Leitura da Cidade Real e o Idealizado pela sociedade; 

Etapa 3: Texto Base para Leituras Comunitárias Temáticas. A Sra. Eleusina 

apresentou uma reflexão sobre talvez apresentarmos o texto base no formato 

de formação. Decisão: A Sra. Eleusina prorrogou a entrega do Plano de 

Trabalho para o próximo dia 26/10/2018 após apresentação do formato das 

Etapas nesta reunião e não houve objeção. Compromissos: Aprovar o Plano 

de Trabalho no dia 26/10/2018. 

6. Discussões do assunto 2: A Sra. Eleusina apresentou o formato dos 

questionários que serão aplicados. O Sr. Mitchell reafirmou interessante a 

proposta do Sr. Renato na última reunião de atrelar a devolução do 

questionário preenchido junto no dia da rematrícula no último bimestre 

escolar, favorecendo assim o sucesso de coleta dos mesmos. A Sra. Adriana 

propôs que as pesquisas também fossem disponibilizadas nos ônibus e no 
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terminal da cidade. A Paola apresentou além dessas, outras possibilidades 

como responder on line via formulário pelo site do próprio Plano Diretor. 

Decisão: As pesquisas poderão ser respondidas das duas maneiras: no papel 

ou on line pelo site. Compromissos: A Sra. Eleusina ficou de disponibilizar os 

formulários de pesquisa para análise e sugestões por e-mail para o grupo. O 

Sr. Mitchell afirmou levantar a questão da aplicação on line pelo site com o Sr. 

Diego da Comunicação. O grupo após receber os formulários trazer propostas 

na próxima reunião. O terceiro assunto da capacitação dos profissionais no 

software Q-GIS ficou para a próxima reunião, a Sra. Eleusina lembrou que é 

importante que seja feita uma formação em bases municipais e levantou a 

questão de focar na necessidade prática dos profissionais, ou seja, nas suas 

necessidades. Decisão: Discutir na próxima reunião. Compromissos: Equipe 

local levantar com os profissionais quais são as necessidades práticas dos 

profissionais da Prefeitura. Sem mais a tratar o Sr. Mitchell lavrou esta ata. 

Renato Freitas Soares dos Santos__________________________________ 
Mitchell C. S. Evangelista: ________________________________________ 
Maria Luiza Osakabe:____________________________________________ 
Paola Paes Manso:______________________________________________ 
Eleusina Lavôr Holanda de Freitas:________________________________  
Denise Fonseca:________________________________________________  
Patrícia dos Santos Sousa Oliveira: _________________________________ 
Thiago Wanderley________________________________________________ 
Adriana Shizue Murate____________________________________________ 
Raquel Fogaça_________________________________________________ 
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ATA DE REUNIÃO 
Data  26/10/2018 Horário de 

Início:  
10 h:00 min Horário de 

Término 
11 h:50 min 

Local Câmara de Vereadores de Itapevi 
Participantes 1. Geraldo Juncal – DEMACAMP 

2. Mitchell C. S. Evangelista – Secretaria de Governo 
3. André de Freitas Gonçalves– DEMACAMP 
4. Denise Fonseca – Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos  
5. Renato Freitas Soares dos Santos-Secretaria de Meio Ambiente e 
Defesa dos Animais 
6. Maria Luiza Osakabe – Secretaria de Meio Ambiente e Defesa dos 
Animais 
7. Thiago Wanderley – Secretaria de Desenvolvimento Urbano e 
Habitação 
8. Daniel de Moraes – Secretaria de Planejamento 
9. Araceli Petrucci Pinheiro – Secretaria de Planejamento 
10. Paula M. C. Da Silva Bernardeli – Secretaria de Desenvolvimento 
Urbano e Habitação. 
11. Vinícius B. Moraes - Secretaria da Fazenda e Patrimônio 
12. Adriana Shizue Murate – Secretaria de Infraestrutura e Serviços 
Urbanos 
13. Raquel Ferreira Fogaça – Secretaria de Desenvolvimento Urbano e 
Habitação 
14. Hilário Vieira da Silva - Secretaria de Desenvolvimento Urbano e 
Habitação 

 
Pauta Assunto 1: Curso sobre Q-GIS para a equipe da Prefeitura 

 

Discussões do assunto 1: O Sr. Geraldo abriu a reunião apresentando o Sr. 
André de Freitas Gonçalves como o formador responsável pela capacitação 
da equipe da Prefeitura para utilização do software Q-GIS. O Sr. Mitchell 
questionou o Sr.  
Geraldo quanto a entrega do Plano de Trabalho que a Sra. Eleusina na 
última reunião ficou de apresentar e o Sr. Geraldo afirmou está envolvido 
na parte técnica do georreferenciamento e entraria em contato com a 
mesma para nos posicionar. O Sr. André começou apresentando uma 
proposta de curso detalhando os objetivos, geral e específico, justificativa, 
conteúdo programático, detalhando este programa por tópicos. A Sra. 
Denise afirmou que a regionalização é um anseio há tempos pelos 
profissionais da Prefeitura. O Sr. André comentou que há duas propostas m 
curso básico e outro voltado para uma aplicabilidade real das atividades 
dos profissionais da Prefeitura. O Sr. Vinícius afirma que houve anos atrás 
uma contratação para o Arc-GIS quando da contratação da empresa 
ENGEFOTO e se preocupa se for feita como nesta época, uma formação 
sem uma aplicação prática e ainda aponta que faltou a incorporação de 
dados. A Sra. Paula comentou que realmente é preciso fazer uma 
integração entre as secretarias para se obter um melhor proveito do 
material a ser disponibilizado após a elaboração e até mesmo ficar 
disponível para acesso, nem se for por direcionado por perfil. O Sr. Mitchell 
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questionou o Sr. André sobre qual seria a solução possível com a 
experiência dele sobre um formato para facilitar a disponibilização destes 
materiais. A Sra. Adriana fez o questionamento sobre o viria a ser 
aplicabilidade e a potencialidade do Q-GIS realmente, porque não estava 
claro. O Sr. André voltou a apresentar o programa fazendo considerações 
sobre programa Q-GIS, apresentando as possíveis aplicações com a 
utilização de base de dados e transformações em geral. O Sr. Geraldo 
completou que a base de dados pode ser sobreposta a outros mapas 
facilitando uma análise comparativa. O Sr. Vinícius informa que essa base 
de dados precisa ser atualizada exemplificando que há condomínios que 
não constam na base georreferenciada e ainda questiona se é possível. O 
Sr. Geraldo responde que é totalmente possível atualizar. A Sra. Denise 
destaca a importância que seja decidido quem poderá fazer alteração 
definindo os perfis de utilização. O Sr. André volta para responder a 
questão se há uma alternativa para disponibilização da base de dados 
existente e a base a ser criada com as leituras e sobreposições de dados: 
há no mercado programas livres sem custo, apenas precisando que sejam 
feitas a customização para uma utilização quem sabe em nuvem, 
exemplificando que o Google Drive, DropBox que este até pode ser definido 
os perfis para carregamento e atualização. A Sra. Paula aponta a 
necessidade de elaborarmos uma proposta de gerenciamento e propõe a 
participação dos Secretários nesta elaboração. A Sra. Denise discorre 
sobre o processo de contratação do geoprocessamento que está 
ocorrendo. O Sr. Vinícius acrescenta ser importante que outras secretarias 
estejam envolvidas para debater o nível de informação para esta 
contratação, usando o recurso do PMAT (Programa Modernização da 
Administração Tributária e da Gestão dos Setores Sociais Básicos) . O Sr. 
Daniel destaca que seria importante conversar com o Sr. Eurico Ramos 
(Secretário de Planejamento) por saber que o mesmo está envolvido com 
relação a adesão a estes programas de financiamento que serão feitos pelo 
BNDES. Decisões: O curso será realizado entre a última semana de 
novembro e a primeira semana de dezembro, sendo intercalados os dias e 
em meio período, portanto assim das 8 horas às 12 horas na segunda, 
quarta e sexta-feira da semana para não atrapalhar o trabalho normal dos 
profissionais da Prefeitura durante a semana nas Secretarias, completando 
assim 12 horas de curso. Compromissos: O Sr. Mitchell se propôs falar com 
o Sr. Eurico e irá convidá-lo para participar da próxima reunião para 
fazermos apontamentos importantes para a criação de uma sistematização 
gerencial de dados entre as Secretarias para este sistema de informações. 
O Sr. Daniel se ofereceu para acompanhar nesta conversa. O Sr. Geraldo 
junto com Sr. Daniel se colocaram a disposição para visitar o local possível 
para realização do curso de capacitação em GÍGIS. O Sr. Mitchell afirmou 
sem problemas. Sem mais a tratar o Sr. Mitchell lavrou esta ata. 
 Renato Freitas Soares dos Santos___________________________________ 

Geraldo Juncal Júnior______________________________________________ 

Mitchell C. S. Evangelista: __________________________________________ 

Maria Luiza Osakabe:______________________________________________ 

Daniel de Moraes__________________________________________________ 
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Raquel F. Fogaça__________________________________________________  
Denise Fonseca:__________________________________________________  
Thiago Wanderley_________________________________________________ 

Adriana Shizue Murate_____________________________________________ 

André de Freitas Gonçalves ________________________________________ 

Araceli Petrucci Pinheiro___________________________________________ 

Paula M. C. da Silva Bernardeli______________________________________ 

Vinicius B. Moraes_________________________________________________ 
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ATA DE REUNIÃO 
Data  01/11/2018 Horário de 

Início:  
10 h:00 min Horário de 

Término 
11 h:26 min 

Local Câmara de Vereadores de Itapevi 
Participantes 1. Mitchell C. S. Evangelista – Secretaria de Governo 

2. Eurico Ramos – Secretário de Planejamento 
3. Denise Fonseca – Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos  
4. Renato Freitas Soares dos Santos-Secretaria de Meio Ambiente e 
Defesa dos Animais 
5. Maria Luiza Osakabe – Secretaria de Meio Ambiente e Defesa dos 
Animais 
6. Thiago Wanderley – Secretaria de Desenvolvimento Urbano e 
Habitação 
7. Daniel de Moraes – Secretaria de Planejamento 
8. Araceli Petrucci Pinheiro – Secretaria de Planejamento 
9. Paula M. C. Da Silva Bernardeli – Secretaria de Desenvolvimento 
Urbano e Habitação. 
10. Vinícius B. Moraes - Secretaria da Fazenda e Patrimônio 
11. Adriana Shizue Murate – Secretaria de Infraestrutura e Serviços 
Urbanos 
12. Raquel Ferreira Fogaça – Secretaria de Desenvolvimento Urbano e 
Habitação 

 
 

Pauta Assunto 1: Georreferenciamento e a Contratação do PMAT 

 

Discussões do assunto 1: O Sr. Mitchell abriu a reunião relatando que no 
encontro anterior a equipe de técnicos apontaram a necessidade de 
pensarmos quando da contratação do Georreferenciamento uma solução 
para armazenamento da base de dados já existentes e nos dados que 
poderão ser gerados a partir da formação e serviços executados pelos 
técnicos após a formação no software Q-GIS e passou a palavra para o Sr. 
Secretário Eurico Ramos para suas considerações. O Sr. Eurico iniciou 
relatando que a contratação do PMAT (Programa Modernização da 
Administração Tributária e da Gestão dos Setores Sociais Básicos) já foi 
iniciada com a contratação de uma consultoria para elaboração de 
contratação que na primeira fase contemplará aproximadamente 30 milhões 
(trinta milhões de reais) de financiamento e que atenderá a questão 
tributária e nos trará um retorno rápido em relação às outras ações e 
resume que dentre as 13 (treze) ações possíveis de acontecer nesta fase. A 
segunda fase acontecerá no início do ano de 2019 e teremos uma 
possibilidade já em fevereiro de assinar o contrato de adesão ao PMAT. A 
Sra. Paula destacou que no encontro anterior, quando da presença do Sr. 
André responsável pela formação do Q-GIS que acontecerá no início de 
dezembro, onde o mesmo destacou a iniciativa de ter elaborado o 
GEOSAMPA e que para essa ação não foi preciso um grande investimento e 
que temos a oportunidade de realizarmos por aqui em Itapevi um formato 
parecido deste sistema e para isso nos relatou não precisar de um aporte 
muito alto para este investimento, sendo necessário customização do Q-



57 

 

57 

 

 

r. dirce barbieri gianese, 167 – vila são joão  campinas     cep 13084-568 sp  
Tel                                             e-mail  /fax: 19.3289.0357       demacamp@demacamp.com.br 

d .e .m .a .c .a .m .p 
planejamento, projeto e consultoria s/s ltda 

GIS e uma disponibilidade de centralização dos dados para acesso dos 
técnicos. E relatou ainda a Sra. Paula que se for feita uma contratação 
como a da ENGEFOTO faremos uma contratação que não produzirá um 
resultado satisfatório. O Sr. Vinicius aponta a necessidade da Prefeitura 
conseguir uma contratação de um DATACENTER. O Sr. Eurico esclarece 
que esta contratação não será possível para nossa cidade devido o alto 
investimento necessário para sua aquisição, instalação e manutenção, ou 
seja, inviável para um município com o nosso orçamento. O Sr. Eurico 
relata mais um exemplo de como as informações estavam desconectadas, 
informando que temos dois sistemas: o SIL da Fazenda e o da CONAM 
(Suprimentos) e quando perguntado aos dois prestadores de serviços 
afirmavam ter conexões entre os sistemas, porém na prática isso nunca 
aconteceu. E salienta ainda que nas próximas semanas colocará os dois 
fornecedores frente a frente e exigirá uma resolução desta integração de 
informações. A Sra. Patricia  afirma que quando da conversa com o Sr. 
André, esclareceu que nem sempre há necessidade de contratação de 
georreferenciamento, com uma base de dados já existente e as devidas 
atualizações feitas no dia a dia seria uma forma de manter o município com 
suas bases cartográficas sempre atualizadas. O Sr. Mitchell destacou 
também quando fomos disponibilizar dados da Prefeitura para a 
DEMACAMP começar a fazer seu diagnóstico para o Plano Diretor 
Participativo de Itapevi vimos como estas informações estão ilhadas e não 
compartilhadas entre os técnicos do município. O Sr. Vinícius destaca a 
importância das informações estarem disponíveis para todas secretarias. O 
Sr. Eurico compartilha a solução encontrada por sua equipe para manter  
estes dados salvos caso aconteça alguma situação de perda de dados: a 
compra de um storage para backup de informações ajuda a manter 
atualizadas e salvas, caso aconteça alguma situação adversa. Decisão: Na 
próxima reunião reunir informações para ajudar o planejamento na 
elaboração de plano futuro do PMAT. Compromisso: Convidar o Sr. André 
para ajudar esclarecer dúvidas destes detalhes junto com a DEMACAMP 
para balizar o Planejamento Municipal. Sem mais a tratar o Sr. Mitchell 
lavrou esta ata. 
Renato Freitas Soares dos Santos___________________________________ 

Eurico Ramos ___________________________________________________ 

Mitchell C. S. Evangelista: __________________________________________ 

Maria Luiza Osakabe:______________________________________________ 

Daniel de Moraes__________________________________________________ 

Raquel F. Fogaça__________________________________________________  
Denise Fonseca:__________________________________________________  
Thiago Wanderley_________________________________________________ 

Adriana Shizue Murate_____________________________________________ 

André de Freitas Gonçalves ________________________________________ 

Araceli Petrucci Pinheiro___________________________________________ 

Paula M. C. da Silva Bernardeli______________________________________ 

Vinicius B. Moraes_________________________________________________ 
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ANEXO 2 Portaria nº 5.677/2018 

 
PORTARIA Nº  5.677 /2018 

 

IGOR SOARES EBERT, Prefeito do Município de Itapevi, no 

uso das atribuições que lhe são conferidas por lei: 

Resolve: 

1º - Criar, a Comissão de Revisão do Plano Diretor 

Participativo do Município de Itapevi, composta pelos 

seguintes membros: 

Representante da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação: 

Raquel Ferreira Fogaça 

Paula Maria Cândido da Silva Bernardeli 

Hilário Vieira da Silva  

Representante da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Urbanos: 

Denise Cristiane Cardoso da Fonseca 

Patrícia dos Santos Sousa Oliveira 

Adriana Shizue Murate 

 

 Representante da Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão 

Daniel de Moraes 

Araceli Petrucci Pinheiro 

 

Representante da Secretaria Municipal de Administração e Tecnologia 

Ioshie Sasaki Neves 

Jessica Prates Rodrigues 

 

Representante da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania: 

Letícia Maria Queiroz Martins 

Maria de Lourdes dos Santos  

 

Representante da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico: 

Kleber Muniz Santos 

Eder José de Moraes Sanches 

 

 

Representante da Secretaria Municipal de Cultura e Juventude: 

Elisete Marques Rosa 

Aline Cristina Rodrigues Cândido 

 

Representante da Secretaria Municipal de Educação: 

Márcia Regina da Silva Pereira 

Patrícia Helena Peci de Jesus 

 

Representante da Secretaria Municipal de Justiça: 
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Vinícius de Paula dos Santos 

Juscelino Pereira da Silva 

 

Representante da Secretaria Municipal de Governo: 

Mitchell Christopher Sombra Evangelista 

Liliane Gonçalves Andrade 

 

Representante da Secretaria Municipal de Fazenda e Patrimônio: 

Vinicius Borges de Moraes 

Marcos Aurélio Correa 

 

Representante da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer: 

Claudio Dutra Barros 

Darci leite de Moraes   

 

Representante da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Defesa dos Animais: 

Renato Freitas Soares dos Santos 

Maria Luiza Osakabe 

 

Representante da Secretaria Municipal de Saúde: 

Geni Martins Pereira 

Ubiratan Carvalho Pereira 

 

Representante da Secretaria Municipal de Segurança e Mobilidade Urbana: 

Ester Tabha Andrade 

Vanusa Cruz de Moraes  
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ANEXO 3 PROPOSTA DE CURSO QGIS 

 

Objetivo geral:  

 Realizar treinamento de software de Sistema de Informações Geográfica livre QGIS. 

Objetivos específicos:  

 Apresentar as possibilidades da ferramenta QGIS. 

 Capacitar os alunos na operação da ferramenta. 

 Efetivar o treinamento por meio de exercícios. 

 

JUSTIFICATIVA 

A aquisição, produção e análise de dados e informações ganha relevância na sociedade 

contemporânea que procura participar cada vez mais do processo decisório e da gestão da 

coisa pública.  Os dados espaciais podem ser gerados e geridos por meio de ferramentas de 

Sistemas de Informação Geográfica, que possibilitam extrair dos dados informações 

relevantes sobre a realidade espacial dos lugares.  

Esse tipo de ferramenta tem sido popularizado nos meios profissionais tanto público 

como privado. Sobretudo na área de planejamento urbano tem sido empregada na gestão 

territorial e análise espacial das cidades a fim de obter o conhecimento necessário para agir 

assertivamente nos problemas a serem enfrentados com a implementação de políticas públicas 

eficazes e efetivas. O trabalho a partir de evidencias fortalece e legitima a ação pública.  

Portanto, dominar tais ferramentas seja de suma importância para uma administração 

que procura se atualizar e seguir boas práticas. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO (ESCOPO) 

Como funciona o curso? 

Começamos com uma exposição rápida dos conceitos básicos de dados, mapeamento e SIG. 

Em seguida conhecer a ferramenta QGIS, suas principais funcionalidades, geração de mapas, 

edição de vetores, operações espaciais, geométricas e georreferenciar um imagem. Durantes o 

curso os alunos realizaram exercícios na ferramenta, e ao final do curso terão como produtos 

mapas e análises que refletem todo conteúdo aprendido. 

 

Material didático customizado ao cliente será entregue ao aluno no inicio do curso.  
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Para quem é o curso? 

O curso se destina a todos interessados por mapeamento e visualização de dados, sobretudo 

para questões urbanas. As ferramentas e conceitos abordados no curso são relevantes para 

arquitetos, urbanistas, designers, jornalistas, gestores públicos, ativistas, programadores e 

engenheiros. 

 

O que é necessário? 

A instituição contratante do curso se compromete a providenciar local para o treinamento, com 

computadores que possuam internet e o QGIS VS. 2.18 instalado.  

Somente seu computador com o QGIS v. 2.18 instalado. 

 

Programa detalhado do curso: 

Introdução: 

1. Cartografia e SIG. 

1. Conceitos básicos 

2. Tipos de mapas 

3. Possibilidades de análise 

2. Mapeamento com QGIS: 

1. Introdução à interface 

2. Formatos de arquivos e transformação  

3. Tabela de atributos 

4. Elaboração de Mapas Temáticos 

5. Editando estilos 

1. Simples, categorizado, graduado 

2. Rótulos 

3. Cores 

2. Geração de Mapas para Impressão (Layout) 

1. Legendas 

2. Escalas 

3. Filtros e “queries” 

4. Instalação de complementos (plugins) 

5. Edição vetorial 

6. Operações Espaciais 

7. Operações Geométricas 

8. Georreferenciar imagem 

Equipe 

André de Freitas Gonçalves – Mestre em Geografia pela Universidade de São Paulo. Especialista em Cartografia com mais 

de 13 anos de trabalho profissional.  
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Gionava Santos – Mestre em Geografia pela Universidade de São Paulo. Experiência com geoprocessamento no CPTEC 

 

Curso Introdutório do QGIS: , com material didático.  
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ANEXO 4 FORMULÁRIOS DE PESQUISA 

 

PESQUISA GERAL (1) 

 
Você sabe o que é Plano Diretor? 

É uma Lei pela qual aqueles que moram e constroem a cidade planejam o seu futuro. É a base para a 

administração que, junto com a comunidade, busca o bem estar de todos num ambiente saudável. O 

Plano Diretor possibilita a realização de sonhos através do planejamento das ações no município. 

Como é feito o Plano Diretor e quem participa?  

Com iniciativa da administração municipal o plano diretor é discutido e elaborado com a participação 

da comunidade e é transformada em lei pelos vereadores da Câmara Municipal. 

O Plano Diretor planeja a realização dos desejos da população indicando assim os caminhos para uma 

cidade melhor. 

 

Por isso é muito importante a sua participação!! 

 

Responda o formulário abaixo e deposite-o até o dia xxxx em uma das urnas que estão dispostas nos 

seguintes locais: 

 

Assinale com um x na classificação que você daria para cada item em Itapevi (muito bom, satisfatório, 

ruim e muito ruim) 

 

Quantidade de emprego 

Atendimento à saúde 

Qualidade da educação 

Custo de vida 

Segurança 

Tranqüilidade 

Desenvolvimento industrial 

Comércio e serviços 

Desenvolvimento agrícola 

Trânsito 

Quantidade de ônibus 

Oferta de moradia 

Distribuição de água 
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Coleta de esgoto 

Iluminação pública 

Coleta de lixo 

Limpeza urbana 

Preservação da natureza 

Poluição 

Atividades esportivas 

Atividades de lazer 

Atividades culturais 

Qualidade de vida 

 

 

Agora responda às seguintes perguntas: 

 

Qual o seu bairro? 

 

Onde você nasceu? Estado 

 

Quanto tempo que mora em Itapevi? 

 

Que cidade você trabalha?  

 

Qual a sua idade? 

 

O que Itapevi tem de melhor? 

 

O que Itapevi tem de pior? 

 

Quais os seus desejos para Itapevi nos próximos dez anos? 
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PESQUISA AMOSTRAL (2) 
 

HOJE VAMOS CONVERSAR SOBRE NOSSA CIDADE ITAPEVI. 

1. Você já ouviu falar em Plano Diretor? 

1 não  explique o que é PLANO DIRETOR 

2 sim   Você já conversou sobre o Plano Diretor de Itapevi com outras pessoas como:          

 

 1 seus filhos 

 2 parentes / vizinhos/ amigos 

 3 colegas de trabalho 

 4 pessoas, nos ônibus/ filas de espera.... 

 5 padre/ pastor 

 6 vereador / outros políticos  

7 outras pessoas Quem? __________________ 

 8 nunca conversou sobre o Plano Diretor de Itapevi 

 

É SOBRE O PLANO DIRETOR QUE VAMOS CONVERSAR 

 

O PLANO DIRETOR É UMA LEI MUNICIPAL QUE DEFINE O QUE VAI ACONTECER 

EM CADA ÁREA DA CIDADE PARA GARANTIR, A TODOS OS CIDADÃOS, 

ACESSO À TERRA REGULARIZADA, MORADIA DE QUALIDADE E SERVIÇOS 

PÚBLICOS DIGNOS, AO MESMO TEMPO PENSAR COMO A CIDADE PODE ATRAIR 

INVESTIMENTOS PARA CADA REGIÃO, TRABALHO, GERAÇÃO DE RENDA, 

OPORTUNIDADES. ISSO SÃO ALGUMAS DAS QUESTÕES QUE SÃO DEBATIDAS NO 

PLANO DIRETOR. 

 

POR ISSO É MUITO IMPORTANTE A SUA PARTICIPAÇÃO!!  

 

VOU FAZER ALGUMAS PERGUNTAS, VOCÊ RESPONDE O QUE ACHA SOBRE O 

ASSUNTO. NÃO EXISTE RESPOSTA CERTA OU ERRADA, O IMPORTANTE É SUA 

OPINIÃO. 
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2-Comparada a outras cidades da região, você diria que Itapevi é: 

1 uma das melhores cidades da região 

2 igual a outras cidades da região 

3 uma das piores cidades da região 

 

3-Vou falar algumas frases sobre Itapevi e você diz se concorda ou discorda com  cada uma das 

frases. Este cartão vai orientar sua resposta (entrevistador: mostrar cartão1) 

 

ITAPEVI É UMA CIDADE.... 
concordo 

muito 
Concordo 

não concordo 

nem discordo 
discordo 

discordo 

muito 

Boa para viver 1 2 3 4 5 

Só para pessoas mais velhas 1 2 3 4 5 

Com poucas oportunidades para os 

jovens 
1 2 3 4 5 

Bem organizada 1 2 3 4 5 

Que cresceu sem controle   1 2 3 4 5 

Que o patrimônio cultural é o seu 

maior atrativo  
1 2 3 4 5 

Que melhorou a qualidade de vida nos 

últimos anos 
1 2 3 4 5 

Que tem bom tamanho e não deve 

crescer mais   
1 2 3 4 5 

Em que o turismo traz boa 

oportunidade de trabalho 
1 2 3 4 5 

Que tem muitos atrativos ambientais 1 2 3 4 5 

Que tem muitas oportunidades de 

empregos 
1 2 3 4 5 

Em que as pessoas vêm só para dormir 1 2 3 4 5 
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4. Agora, vou falar alguns itens e você avalia se em Itapevi é bom ou ruim, conforme este cartão 

(entrevistador entregue cartão 2) 

Itens 

     

Muito 

bom 
Bom Regular Ruim 

Muito 

ruim 

Iluminação Pública 1   2  3  4  5  

Coleta de lixo 1   2  3  4  5  

Limpeza urbana 1   2  3  4  5  

Pavimentação das ruas  1   2  3  4  5  

Calçadas da cidade 1   2  3  4  5  

Preservação da natureza 1   2  3  4  5  

Arborização dos bairros 1   2  3  4  5  

Preservação de mananciais (córregos e rios) 1   2  3  4  5  

Quantidade de áreas de lazer para criança/ família 1   2  3  4  5  

Quantidade de áreas de lazer para jovens 1   2  3  4  5  

Quantidade de áreas de lazer para adultos 1   2  3  4  5  

Quantidade de áreas para prática de esportes 1   2  3  4  5  

Quantidade de áreas para atividades culturais 1   2  3  4  5  

Quantidade de unidades/postos de saúde no seu bairro 1   2  3  4  5  

Localização dos postos de saúde 1   2  3  4  5  

Quantidade de escolas 1   2  3  4  5  

Quantidade de creches 1   2  3  4  5  

Oferta de moradia 1   2  3  4  5  

Estradas de acesso às cidades vizinhas 1   2  3  4  5  

Qualidade da água 1   2  3  4  5  

Distribuição de água 1   2  3  4  5  

Coleta de esgoto 1   2  3  4  5  

Trânsito  1   2  3  4  5  

Controle de tráfego (lombadas/ sinalização/ semáforo/ 

farol...)  
1   2  3  4  5  

Transporte urbano em geral 1   2  3  4  5  

Transporte para outras cidades 1   2  3  4  5  

Comércio de alimentos - feira/varejão/ mercado 1   2  3  4  5  

Preservação do patrimônio arquitetônico 1   2  3  4  5  

Preservação das tradições culturais 1   2  3  4  5  

 

5. Hoje, Itapevi é uma cidade que tem a economia mais voltada para: 

1 setor industrial 

2 setor agrícola 

3 setor de serviços/ comércio 

4 atividades de turismo 
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6-Pense agora nos próximos 10 anos. Itapevi deveria desenvolver mais o setor 

1 setor industrial 

2 setor agrícola 

3 setor de serviços/ comércio 

4 atividades de turismo 

 

7. Agora vamos conversar sobre  ofertas de moradias. Qual destas frases você considera a mais 

correta ( entregar cartão 3) aceitar só 1 resposta 

    

1 As novas ofertas de moradias são de vários tipos e preços e melhoraram a vida de muitas 

pessoas  

2 As ofertas de moradias são poucas, tem muita gente sem casa própria.  

3 São lançamentos de luxo e não atendem a maioria da população.  

4 São vendidas para pessoas que vêm de fora e que trabalham em municípios vizinhos. 

 

8. E o transporte público de seu bairro você considera que: (entregar cartão 4)  

1 é bom em quantidade de linhas e qualidade dos ônibus/Vans. 

2 o número de linhas é bom, mas são poucos ônibus/Vans por linha. 

3 a quantidade de ônibus/Vans é boa, mas os veículos são mal conservados.  

4 as pessoas estão insatisfeitas com a quantidade e com a qualidade dos ônibus/Vans.  

 

9- Esta casa é : 

 

1 própria  2 alugada          (pule para 12) 3 cedida             (pule para 12) 

 

10- O terreno onde você mora tem:  

 

1 escritura  2 contrato de compra e 

venda 

3 recibo de compra 3 não tem documentos 

 

11. E sua residência tem:  

 

1 habite-se* 2 só o projeto foi 

aprovado 

3 não está regularizada 4 não sabe 

 

12. Você considera que o processo de aprovação de construção pela prefeitura é: 

 

1 simples  2 complicado 3 não sabe 

 

13.Você costuma frequentar eventos/festas realizados em espaços públicos abertos (ruas/praças 

etc.) 

 

1 sempre que pode  2 algumas vezes 3 não frequenta 
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14. Os eventos (festas) realizados em espaços públicos abertos (ruas, praças etc.) são: 

 

1  bons por que movimentam 

a cidade 

2  ruins porque atrapalham a 

cidade 

3 indiferente 

 

15. Você costuma fazer compras em feiras livres e ou em mercado público? 

 

1 sim  2 não 

 

 

* Habite-se é um documento que a prefeitura emite atestando que a construção ou a reforma do 

imóvel (casa ou prédio) foi feito seguindo as leis e que pode ser habitado 

 

16.1 Desta relação, qual é o principal problema 

de Itapevi? (mostrar cartão 5) 

16.2 Agora indique  outros 2 principais 

problemas de Itapevi 

 

MAIS CRÍTICO.  outros  2 PRINCIPAIS PROBLEMAS DA 

CIDADE 

01 crescimento desordenado 01 crescimento desordenado 

02 desmatamento 02 desmatamento 

03 poluição  03 poluição  

04 rede de esgoto 04 rede de esgoto 

05 qualidade da água 05 qualidade da água 

06 distribuição de água 06 distribuição de água 

07 coleta do lixo nos bairros 07 coleta do lixo nos bairros 

08 oferta de moradia 08 oferta de moradia 

09 atendimento na área de saúde 09 atendimento na área de saúde 

10 destino do lixo 10 destino do lixo 

11 falta comércio de alimentos feira / varejão/ 

mercado 

11 falta comércio de alimentos feira / varejão/ 

mercado 

12 transporte urbano em geral 12 transporte urbano em geral 

13 segurança 13 segurança 

14 barulho/ ruído/ noturno em restaurantes e 

bares 

14 barulho/ ruído/ noturno em restaurantes e 

bares 

15  desemprego 15  desemprego 
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17.1 Da mesma forma que na questão 

anterior, dos itens deste cartão qual você 

considera o mais importante/mais prioritário, 

quando se fala em planejamento da sua 

cidade?(MOSTRAR CARTÃO 6) 

17.2 E quais são os outros 2 itens que  você  

também considera importante. 

MAIOR PRIORIDADE. APENAS 1 ITEM  assinalar os outros 2 ITENS IMPORTANTES 

01critérios rígidos para aprovação de 

loteamentos 

01critérios rígidos para aprovação de 

loteamentos 

02 programas de moradia popular 02 programas de moradia popular 

03 definição clara do zoneamento da cidade 03 definição clara do zoneamento da cidade 

04 controle sobre o corte de 

árvores/desmatamento 

04 controle sobre o corte de 

árvores/desmatamento 

05 melhoria do transito da cidade 05 melhoria do transito da cidade 

06 controle do padrão de construção 06 controle do padrão de construção 

07 melhor distribuição de serviços urbanos    

   (iluminação/ asfalto/ esgoto/água etc...) 

07 melhor distribuição de serviços urbanos 

         (iluminação/ asfalto/ esgoto/água etc...) 

08 controle da poluição ambiental 08 controle da poluição ambiental 

09  que deve ser feito com o lixo da cidade 09  que deve ser feito com o lixo da cidade 

10 melhorar o transporte entre bairros e centro 10 melhorar o transporte entre bairros e centro 

11 atividades culturais (bibliotecas/ cinema/ 

dança.) 

11 atividades culturais (bibliotecas/ cinema/ 

dança.) 

12 espaços para prática de esportes 12 espaços para prática de esportes 

13 espaços de lazer para jovens/adultos  13 espaços de lazer para jovens/adultos  

14 instalação de mais postos de saúde 14 instalação de mais postos de saúde 

15 garantir a manutenção das áreas rurais 15 garantir a manutenção das áreas rurais 

16 proteger o centro histórico da cidade 16 proteger o centro histórico da cidade 

 

 

18. Anote o bairro da residência  __________________________ 

 

19. Qual é sua idade: 

01         até 24 anos 06       de 45 a 49 anos 

02         de 25 a 29 anos 07       de 50 a 54 anos 

03         de 30 a 34 anos 08       de 55 a 59 anos 

04         de 35 a 39 anos 09        60 ou mais 

05       de 40 a 44 anos  

 

20. Até que série você estudou? 

01 até a 4ª  série 

02 da 5ª  a 8ª série 

03 ensino médio incompleto  

04 ensino médio completo 

05 superior incompleto 

06 superior completo 
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21. Gênero:  1  masculino  2 feminino 

 

22. Você trabalha em:  

Itapevi                 2  cidades vizinhas    3  não trabalha 

 

23.Você nasceu em Itapevi?    

sim                       2  não     Há quantos anos você mora em Itapevi? ____ 

 

Para finalizar: 

24. O que Itapevi tem de melhor? ____________________ 

 

25. O que Itapevi tem de pior?  _________________________ 

 

Nome do Entrevistado(a): Observações do entrevistador(a) – se 

necessárias 

 
Tel/Cel 

Endereço 

Nome entrevistador(a) 

Data 

Hora inicio : 

Hora de encerramento: 

 

Muito obrigado por sua colaboração, ela é muito importante para o Plano  Diretor  
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PESQUISA COM ENTIDADES (3) 

Questionário a ser respondido por entidades dos segmentos - organizações não governamentais, 

entidades técnicas, acadêmicas e de pesquisa; empresários ligados à produção da cidade; e 

movimentos sociais 

As entrevistas a serem realizadas têm como objetivo principal iniciar um processo de diálogo com 

alguns atores sociais coletivos que atuam na produção do espaço urbano em Itapevi procurando 

verificar os problemas que diferentes segmentos enfrentam na cidade e suas expectativas e demandas 

em relação ao Plano Diretor.  

O prazo para devolução do questionário é XX de XX de XX. 

 

QUESTIONÁRIO 

 

1. Quais as principais vantagens de Itapevi frente à atuação do seu segmento/entidade? 

 

2. Que problemas o segmento enfrenta no município (como, por exemplo, mobilidade, infra-

estrutura, ambiental, saneamento, social, entre outros)? 

 

3. Quais as expectativas em relação ao desenvolvimento do município para atender aos interesses 

do segmento? 

 

4. Quais são as expectativas em relação ao novo Plano Diretor para resolução dos problemas 

apresentados? 

 

5. Quais as regiões de Itapevi com maior potencialidade para atender aos interesses do 

segmento? 

 

6. Quais as articulações e/ou parcerias necessárias que podem se empreendidas para melhorar os 

problemas apontados? 

 

7. Qual seria a melhor forma de participação no processo do Plano Diretor? 

 


