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POR QUE ESTAMOS AQUI?

• Para apresentar a leitura da 
cidade para a população de 
Itapevi – A cidade que temos

• Para escutar a população de 
Itapevi sobre o futuro da 
município – Qual a Cidade 
queremos?



Essa atividade faz parte da revisão 
do Plano Diretor do Município de 

Itapevi 

O Plano Diretor é uma lei que organiza o 
crescimento e o funcionamento do município.

No Plano Diretor está o projeto de cidade que 
queremos construir para os próximos 10 anos. 

Ele define a função de cada parte da cidade: o que
pode e o que não pode ser construído

Mas, o que é e para que serve o PLANO DIRETOR?

O Plano Diretor vale para todo o território
municipal, incluindo as áreas urbanas e as áreas
que devem ser preservadas.



ITAPEVI não tem um plano diretor?

- Tem sim, Itapevi tem um plano diretor aprovado em 2008

Então, por que fazer um novo plano diretor?
- Porque o plano diretor deve ser revisto a cada 10 anos 
- E, principalmente, porque o plano diretor de 2008 não 

cumpria as exigências do Estatuto da Cidade, a lei federal 
que rege a política urbana nacional. 

Mas o que diz o Estatuto da Cidade? 
- Diz que a política urbana deve ter como objetivo as funções 

sociais da cidade e da propriedade e que cabe ao Plano 
Diretor definir as exigências e as ferramentas para que 
essas funções sejam alcançadas



vamos ver qual será a programação de 
hoje

Mas, antes de continuar essa conversa, 



PROGRAMA

• 9h – Boas Vindas  e apresentação da 
Leitura da Cidade

• 10h – Conversa em grupos sobre 
potencialidades, dificuldades e sobre o 
futuro que queremos para a cidade e 
apresentação à plenária

• 11h40 – Comentários da prefeitura

• 12h - Encerramento



QUAIS AS ETAPAS DE CONSTRUÇÃO DE UM 
PLANO DIRETOR?

1. Identificar a realidade da cidade e seus problemas - a 
cidade que temos

2. Definir os temas e os objetivos a serem trabalhados - a 
cidade que queremos

3. Escrever a proposta do Plano Diretor com os instrumentos 
previstos no Estatuto da Cidade incorporados - como 
construir a cidade que queremos

4. Enviar proposta de lei para a Câmara Municipal para ser 
discutida e aprovada

IMPORTANTE: é obrigatória a participação da população em todas 
as etapas de elaboração e aprovação do Plano Diretor



Etapas e Cronograma do PD de 
Itapevi



ESTATUTO DA CIDADE

Plano Diretor que define 
a função social da 

cidade e da propriedade 
e estabelece 

instrumentos da política 
urbana

No Capítulo Gestão Democrática são estabelecidos mecanismos que 
garantem condições para a população participar do planejamento e 

da gestão da política urbana

Plano Diretor deve ser 
construído e implementado

com participação da 
sociedade e técnicos da 

prefeitura

LEI “QUE PEGA"



POR QUE O PD DEVE SER ELABORADO COM 
PARTICIPAÇÃO DE TODA SOCIEDADE?

• A  participação social permite que os interesses de todos os atores 
sociais se expressem publicamente. 

• A ampliação dos espaços e do alcance da participação favorece que 
sejam explicitados os conflitos de interesse, e as negociações e 
soluções podem ser tratadas de forma pública.

• A participação e o controle social são fundamentais para romper 
com os privilégios para poucos.

• A participação, para ser efetiva, deve se dar como processo 
contínuo e não como um evento.



QUEM FARÁ A COORDENAÇÃO 
GERAL DO PLANO DIRETOR?

• O NÚCLEO GESTOR fará a coordenação geral
do PD, ele é um grupo composto pelo poder
público e sociedade civil, diretamente
responsável pela preparação, condução e
monitoramento do processo, incluindo a
discussão da metodologia participativa e as
estratégias de mobilização social.



COMPOSIÇÃO DO NÚCLEO GESTOR
O Núcleo Gestor do Plano Diretor que será formado por:

• 14 representantes de Movimentos sociais relacionados ao 
uso do território (habitação, associações de bairro, 
moradores das regiões da cidade); - 2 por região da cidade

• 2 representantes de Entidades e sindicatos de trabalhadores; 
• 2 representantes de Entidades empresarias relacionadas à 

produção do território;
• 2 representantes de Entidades técnicas, profissionais, 

acadêmicas e de pesquisa que refletem sobre o uso e 
produção da cidade;

• 2 representantes de ONGs e coletivos que defendem causas 
relacionas ao uso e produção do território (por exemplo meio 
ambiente, saneamento, cicloativistas);



ELEIÇÃO DO NÚCLEO GESTOR

Os  representantes do Núcleo Gestor serão ELEITOS por seus 
pares durante a 1ª rodada de oficinas, na Oficina com 
Entidades – dia 8/6, das 8h30 às 14h, Escola Benvindo Moreira 
Neves.

O REGIMENTO INTERNO DA ELEIÇÃO DOS REPRESENTANTES 
ESTÁ DISPONÍVEL NO SITE!

https://novoplanodiretordeitapevi.wordpress.com



LEITURA TÉCNICA



CONTEXTO METROPOLITANO: 
Sub-Regiões da Região Metropolitana de São Paulo (RMSP)

Sub-
Região 

Oeste

ITAPEVI

A RMSP é o maior polo de riqueza nacional. É integrada por 39 municípios, 
organizados em 5 sub-regiões, além da capital. 

ITAPEVI faz parte da Sub-Região Oeste, junto com outros 6 municípios: Barueri, 
Carapicuíba, Jandira, Osasco, Pirapora do Bom Jesus e Santana de Parnaíba.

Sub-Região 
SudesteSub-Região 

Sudoeste

Sub-Região Leste

Sub-Região 
Norte

População (2018)

RMSP: 21.571.281

S.R. Oeste: 1.879.721

Itapevi: 234.352

Distância da capital: 
40 km. 

https://www.emplasa.sp.gov.br/RMSP%23popupRMSP
https://www.emplasa.sp.gov.br/RMSP%23popupRMSP


PERFIL SOCIOECONÔMICO



A população de Itapevi:

• praticamente dobrou em 20 anos (1991-2010);

• foi a que mais cresceu na Sub-Região Oeste entre 2010 e 2018. 

O ritmo de crescimento populacional de Itapevi – 1,66% ao ano – é 
superior ao da RMSP e ao do Estado de São Paulo

Área: 82,66 km²
População: 234.352 habitantes (100% urbana)
Densidade populacional: 2.835,20 hab./km²

DEMOGRAFIA 

População residente e crescimento populacional: Itapevi, RMSP e ESP: 1991-2018

1991 2000 2010 2018 TGCA 
2010-2018

ITAPEVI 105.771 162.433 200.769 234.352 1,66% aa

RMSP 15.444.941 17.878.703 19.683.975 21.571.281 1,15% aa

Estado SP 31.548.473 38.989.476 41.262.199 45.538.936 1,24% aa



ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO HUMANO MUNICIPAL (IDHM): 1991-
2010

Evolução do IDHM de Itapevi

Indicador 1991 2000 2010

IDHM Longevidade 0,712 0,758 0,855

IDHM Educação 0,209 0,467 0,677

IDHM Renda 0,612 0,641 0,687

IDHM 0,450 0,610 0,735

Posição no ranking 1595º 1373º 897º

O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) é uma medida composta 
por 3 dimensões do desenvolvimento humano: longevidade, educação e renda. 

O IDHM mede a oportunidade de viver uma vida longa e saudável, de ter acesso ao 
conhecimento e ter um padrão de vida que garanta as necessidades básicas, 

representadas por saúde, educação e renda.

O índice varia de 0 a 1. Quanto mais próximo de 1, maior o desenvolvimento 
humano.

Houve avanços nas 3 dimensões: 
longevidade, educação e renda

Educação foi a dimensão que 
apresentou maior avanço; ainda 
assim, é a dimensão com menor 
IDHM 

A alta longevidade “puxa” o índice 
para cima



ECONOMIA MUNICIPAL
A força da economia de Itapevi encontra-se nas atividades de comércio e serviços e 

na indústria de transformação, principalmente a indústria de produtos 
farmacêuticos, a 2ª mais importante do Estado de São Paulo (Seade). Também se 

destacam as indústrias química e a de alimentos. 

Comércio e serviços representam a maior parte da riqueza gerada em 
Itapevi: 68% em 2016

Indústria vem aumentando sua participação nos últimos anos: 
de 23% em 2010 para 32% em 2016 



O PIB representa a soma de todos os bens e serviços finais produzidos por
um país, estado ou município a cada ano. Todos os países calculam o seu
PIB nas suas respectivas moedas.

PIB per capita
O PIB per capita (ou por pessoa) mede quanto, do total produzido, “caberia” a
cada residente se todos tivessem partes iguais. Dividindo o PIB total pela
população total encontramos o PIB per capita.

Em 2016 o PIB per capita de Itapevi foi de R$ 53.634,91

Mas o salário médio dos trabalhadores formais foi de 3,6 salários mínimos!

Reflexo da desigualdade social. Muitos com pouco, poucos com muito. 

PRODUTO INTERNO BRUTO - PIB

Itapevi foi o município da RMSP que apresentou o maior crescimento
real do PIB nos últimos anos: 163% entre 2008 e 2016. Na RMSP a variação
real foi de 14%. O PIB total de Itapevi em 2016 alcançou R$ 13.071.579.



FINANÇAS MUNICIPAIS
RECEITAS
Receitas Próprias (tributos municipais: IPTU, ISSQN, ITBI, taxas) + 
Receitas de Transferência (ICMS, FPM, FUNDEB) + Receitas de capital

Em 2018 a receita própria representou 35% do total. 
A média do país é de 30%.

DESPESAS REALIZADAS - 2018
Função %

EDUCAÇÃO 31

SAUDE 24

URBANISMO 12

SANEAMENTO 1

CULTURA 0,95

ESPORTE E LAZER 0,67

COMÉRCIO E SERVIÇOS 0,32

GESTÃO AMBIENTAL 0,01

HABITAÇÃO 0

Para assegurar as várias funções sociais que 
a cidade deve desempenhar é vital pensar 
estratégias de desenvolvimento econômico 
que propiciem recursos para os 
investimentos públicos necessários. 

Para assumir papel de liderança na economia 
regional, Itapevi deve assegurar as medidas 
necessárias ao desenvolvimento 
economicamente sustentável e socialmente 
justo de seu território. 



HABITAÇÃO



Habitação







EQUIPAMENTOS DE 
SAÚDE, EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E 

LAZER



SAÚDE

A sobreposição dos 
raios de 

atendimento das 
unidades de saúde 

indica que a 
localização física 

das unidades 
atende a 

praticamente toda 
a população, o que 
não quer dizer que 

a demanda seja 
plenamente 
atendida. 

Há uma 
concentração de 
equipamentos na 

região central, 
deixando a 

descoberto a região 
ocupada por 

chácaras, próxima 
à divisa com o 

município de São 
Roque 



EDUCAÇÃO

Praticamente 
toda área 
urbana é 

atendida por 
unidades 

escolares, nos 
níveis de 
educação 

infantil, ensino 
fundamental e 
ensino médio



CULTURA 
ESPORTE E 

LAZER



USO DO SOLO
O território de Itapevi 
apresenta urbanização 

compacta a leste, 
conurbada com o município 

de Jandira. Essa porção, 
também conurbada com o 
município de Barueri ao 

norte, é densamente 
povoada.   

Núcleos de urbanização 
dispersos em meio a 

diversas e extensas glebas 
não ocupadas estendem-se 
em direção à divisa com o 
município de São Roque, a 

oeste. 

As porções menos ocupadas 
apresentam significativos 
fragmentos de cobertura 

vegetal. 

As rodovias estaduais que 
cortam Itapevi exercem 

atratividade econômica, o 
que é positivo, mas também 

atuam como fortes 
indutoras da expansão 
urbana, impactando  o 

tecido urbano. 



APTIDÃO À URBANIZAÇÃO
Onde e como é possível urbanizar



A CARTA GEOTÉCNICA, 
elaborada em 2017, identificou 

tipologias de urbanização e 
classes de aptidão à 

urbanização

Classes de aptidão à urbanização

Tipologias de urbanização

62,29% do território compõe-se de 
áreas não urbanizadas

No entanto, somando as áreas com 
alta aptidão às áreas com média 

aptidão à urbanização, temos que 
apenas 23,08 km² (27,94% do 

território) são áreas que podem ter 
aproveitamento sem comprometer o 

meio e sem exigir grandes 
investimentos



Alta aptidão: Áreas predominantemente de baixa declividade 
(inferior a 15%) com baixa suscetibilidade

Média aptidão: Áreas de meia encosta onde predominam 
inclinações suaves (entre 15 e 30%) com baixa e média 
suscetibilidade

Baixa aptidão: Áreas de vertentes íngremes onde predominam 
declividades entre 30 e 48%, com suscetibilidade média

Inaptas em encosta: Áreas de alta declividade (superior a 48%) 
com suscetibilidade média e alta

Inaptas – zona úmida em planície: Fundos de vale adjacentes aos 
cursos d’água, com declividade predominante de até 6¢ e 
suscetibilidade média e alta

Inaptas – zona úmida em encosta: Áreas com declividades 
variadas em vertentes predominantemente côncavas em 
terrenos adjacentes aos cursos d’água, com alta suscetibilidade. C
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Alta Aptidão 

Média 
Aptidão 

APTIDÃO À 
URBANIZAÇÃO

Baixa
aptidão

Inapta: Zona 
úmida em 
planície

Inapta: em 
encosta

Inapta: zona 
úmida em 
encosta



SANEAMENTO:
Água, esgoto, drenagem, resíduos 

sólidos



SANEAMENTO
AGUA: A rede de distribuição atende 95,5% da população. Os 4,5% restantes são
atendidos por caminhão-pipa. A meta para 2020 é o atendimento com abastecimento
abastecimento de água para 98% do município. A universalização está prevista para
para 2024.

ESGOTO: O índice de atendimento de 49,8% e o índice de tratamento é de apenas
24,9%. São necessários investimentos na implantação de coletores-tronco ao longo
dos córregos que cruzam a malha urbana.

DRENAGEM: O Município possui áreas críticas de inundação com recorrência anual.
As obras de canalização e aprofundamento do leito dos rios que cortam a área central
central são insuficientes para a resolução do problema que requer medidas não
estruturais como o aumento da permeabilidade do solo.

RESÍDUOS SÓLIDOS: São gerados 63.336 mil ton./ano de resíduos sólidos, o que
equivale a 0,74 kg/pessoa/dia. Há 2 ecopontos no Município, que não conta com coleta
coleta seletiva porta a porta. Vários pontos irregulares de descarte de resíduos de
construção civil espalhados pelo município.



MOBILIDADE URBANA



Mobilidade
As regiões divergem na avaliação 
do transporte urbano:
• regiões 7 Ambuitá e 11 Alto da 

Colina – mais de 50% avaliam 
como ruim ou muito ruim

• regiões 1 Boa Esperança, 4 São 
Carlos, 5 Vitápolis, 8 Jd Paulista,  
9 Amador Bueno e 10 Vila Santa 
Rita além de ruim e muito ruim, 
aproximadamente 1/3 
consideram este serviço regular 

• regiões 2 Dr Cardoso, 3 Rosimeire 
e 12 Suburbano além de regular, 
1/3 consideram muito bom ou 
bom.

Trânsito

Transporte urbano em
geral

Transporte para outras
cidades

Estradas de acesso às
cidades vizinhas

Controle de tráfego

2%

5%

5%

9%

5%

9%

22%

29%

36%

20%

25%

35%

35%

32%

33%

23%

17%

15%

10%

19%

35%

17%

10%

8%

18%

6%

4%

6%

5%

5%

muito bom bom regular ruim muito ruim sem resposta



RODAS DE CONVERSA

Vocês agora em grupos refletirão sobre 
duas questões: 

• Quais as principais dificuldades que 
Itapevi deve se propor a enfrentar no 
Plano Diretor?

• Quais as principais potencialidades de 
Itapevi, o que deve ser valorizado e 
fortalecido no Plano Diretor?



Como serão os trabalhos nos grupos?

• Vocês se dividirão em grupos de até 8 pessoas.
• Escolherão uma pessoa para registrar as 

propostas.
• Escolherão uma pessoa para ser guardião do 

tempo, pois vocês terão 20 minutos para esta 
atividade.

• As dificuldades devem ser registradas nas folhas 
cor de rosa.

• As potencialidades devem ser registradas nas 
folhas azuis.



• Quais as principais dificuldades que 
Itapevi deve se propor a enfrentar 
no Plano Diretor? – cor de rosa

• Quais as principais potencialidades 
de Itapevi, o que deve ser valorizado 
e fortalecido no Plano Diretor? -
azul



Fechem os olhos. 
Se imaginem em 2029. 



Você está passeando na rua e encontrou 
aquele seu querido amigo que você não via 
há muito tempo, que saiu de Itapevi há 10 
anos, em 2019 e vocês nunca mais se 
falaram. 

Quando ele te viu, depois do longo abraço, 
ele pediu que você contasse as boas novas, 
como estava a sua querida cidade, que ele 
percebeu estar muito diferente agora.



Reflita agora com seus botões:

Que boas notícias que você gostaria de 
para seu amigo sobre a Itapevi de 2029? 

Escreva a notícia na folha amarela, vocês terão 
mais 20 minutos para esta atividade, e redija como 
você estivesse lá em 2029 contando pra ele a notícia, 
por exemplo:

• Muitas favelas de Itapevi foram urbanizadas
• A maioria da população agora tem a escritura de 

sua casa
• Foram implantados 10 novos parques na cidade
• Agora temos integração dos ônibus em Itapevi



APRESENTAÇÃO DAS 
REFLEXÕES DOS GRUPOS



OBRIGADA!
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