Revisão do Plano Diretor de Itapevi
AUDIÊNCIA PÚBLICA DEVOLUTIVA

1º de outubro de 2019

OBJETIVO DESTA AUDIÊNCIA
Informar a população de Itapevi sobre os resultados das Oficinas
Temáticas realizadas no dia 31 de agosto passado sobre os temas:
1. Habitação
2. Meio Ambiente
3. Desenvolvimento Econômico
4. Desenvolvimento Social

PLANEJAMENTO DO
PROCESSO
Out - Nov

Etapa 1
Planejamento
da Preparação
do Processo

• Audiência de
Lançamento
• Preparo da aplicação da
pesquisa
• Preparo da estratégia e
ferramentas de
participação e
mobilização

A CIDADE QUE TEMOS
A CIDADE QUE QUEREMOS

COMO CONSTRUIR A CIDADE
QUE QUEREMOS
Jul - Dez

Dez - Jun

Etapa 3
Construção do
Texto Base do
Plano Diretor

Etapa 2
Diagnóstico e
Prospecção de
Cenário Futuro

• Leitura Comunitária(dez)
• Entrevista com Entidades
organizadas (abr/jun)
• Oficinas Territoriais e
com entidades com
eleição do NG (mai)
• Capacitação do NG (Jul)

•
•

•
•

Audiência oficinas temáticas
TB preliminar (Ago)
Audiência pública
devolutiva TB preliminar
(out)
Audiência oficinas temáticas
TB final (Nov)
Audiência pública devolutiva
TB final (Dez)

Out - Fev

Etapa 4
Construção
Minuta do
Projeto de Lei

• Audiência Pública para
Discussão da Minuta do
Projeto de Lei (out)
• Audiência Pública
devolutiva da Minuta do
Projeto de Lei (out)

DINÂMICA DAS OFICINAS TEMÁTICAS
Os participantes apresentaram propostas de INCLUSÃO e ALTERAÇÃO ao TextoBase e destacaram pontos com os quais concordavam.
Ao final, priorizaram duas propostas apresentadas na Oficina.

ANÁLISE DAS PROPOSTAS
Após as Oficinas, o governo municipal, em conjunto com a consultoria, analisou
as propostas e hoje apresenta as respostas, ou resultados da análise.

CLASSIFICAÇÃO DAS RESPOSTAS:
SIM – propostas aceitas e incorporadas ao Texto-Base
JÁ CONSTA – propostas que já estavam presentes no Texto-Base apresentado
em 31 de agosto
PRÓXIMA ETAPA – propostas que, por sua natureza, serão discutidas nas
etapas subsequentes (ex.: parâmetros urbanísticos)
EM ESTUDO – propostas que exigem aprofundamento ou definição da equipe
de governo
NÃO – propostas que, por diferentes razões, não serão incorporadas ao
Texto-Base

Panorama geral das propostas (por tipo) e respostas
TIPO DE
PROPOSTA

RESPOSTAS
SIM

JÁ
CONSTA

PRÓXIMA
ETAPA

EM
ESTUDO

NÃO

TOTAL

31

17

5

13

74

140

4

0

4

0

7

15

CONCORDÂNCIA

50

0

0

2

0

52

TOTAL

85

17

9

15

81

INCLUSÃO
ALTERAÇÃO

207

Panorama geral das propostas, por tema
Habitação

ZEIS, regularização fundiária, atualização do Plano de Habitação, estimativa do déficit habitacional

Meio Ambiente

Parques, proteção das áreas vegetadas, sistema de áreas verdes, IPTU Verde, educação ambiental,
construções sustentáveis

Desenvolvimento Econômico

Apoio ao turismo ecológico, divulgação do potencial econômico do município, banco do
empreendedor, profissionalização (convenio com SENAI, SEBRAE e SESI), incentivos tributários

Mobilidade Urbana

Terminal rodoviário em Amador Bueno, melhorias no viário, funcionamento de estações desativadas

Infraestrutura e Saneamento

Agua e esgoto no Monte Serrat, gestão de riscos

Equipamentos Urbanos

Ciclovias, passarela ligando a estação ao centro, calçadas acessíveis

Centralidades e corredores

Expansão do corredor urbano, criação e expansão de centros de bairro

Cultura

ZEPEC, espaços culturais, proteção do patrimônio cultural

Zoneamento

Alteração de limites de algumas zonas, criação das zonas rural e de proteção da agricultura orgânica e
criação das zonas especiais de vilas

Parâmetros e instrumentos

Verticalização, imóveis vazios e abandonados, tamanho dos lotes, reparcelamento do solo

Gestão Pública

Transparência, planos setoriais, fundos municipais, fiscalização urbana e ambiental

MEIO AMBIENTE

ZONAS ESPECIAIS DE
INTERESSE AMBIENTAL
MAPA 1
Mapa apresentado na Oficina

Zona Especial de Tombamento Cultural
e Ambiental da Serra do Itaqui
ZEIA 1 – parques urbanos
ZEIA 2 – remanescentes de mata
atlântica

ZONAS ESPECIAIS DE
INTERESSE AMBIENTAL
MAPA 2
Propostas da Oficina

1, 3, 4, 5, 5a, 5b, 5c, 5d, 5e, 5f e 5g;
demarcação de ZEIA 1, ou parques
urbanos, em vários bairros
2

“Criar nova ZEIA 2. Que sejam
respeitadas as áreas rurais anteriores à
lei que extinguiu as áreas rurais no
município (bairro Ambuitá)”
Criar parque ecológico na porção
sudoeste do Município

ZONAS ESPECIAIS DE
INTERESSE AMBIENTAL
MAPA 3
Mapa Revisado

ZEIA 1 – Parques urbanos
ZEIA 2 – Remanescentes vegetados
ZEIA 3 – Tombamento da Serra do Itaqui
ZEIA 4 – Parque Ecológico

HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

ZONAS ESPECIAIS DE
INTERESSE SOCIAL
MAPA 1
Mapa apresentado na Oficina

ZEIS 1 – Zonas Especiais de Interesse
Social formadas por Assentamentos
Precários

ZONAS ESPECIAIS DE
INTERESSE SOCIAL
MAPA 2
Propostas da Oficina
ZEIS 1 – Zonas Especiais de Interesse
Social 1
ZEIS 2 - Zonas Especiais de Interesse
Social 2 ou ZEIS de vazios, isto é terrenos
vazios ou subutilizados destinados à
produção de Habitação de Interesse
Social
ZEIS 1 proposta na Oficina

ZONAS ESPECIAIS DE
INTERESSE SOCIAL
MAPA 3
Mapa Revisado
ZEIS 1
ZEIS 2 – aproximadamente 67 ha.
destinados à produção de HIS

7.444 unidades
habitacionais
(cota de 90 m²)

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

ZONAS ESPECIAIS DE
CENTRO DE BAIRRO
MAPA 1
Mapa apresentado na Oficina
Vitápolis

Amador Bueno

Hokkaido

Centros de Bairro:
Amador Bueno
Vitápolis

COHAB

Hokkaido
COHAB

ZONAS ESPECIAIS DE
CENTRO DE BAIRRO
MAPA 2
Propostas da Oficina
Vitápolis

Amador Bueno

Hokkaido

Santa Rita

7

Inclusão de 3 novas centralidades:
Santa Rita, Suburbano, Rua da Feira

Rua da Feira

3

COHAB
Suburbano

Expansão da centralidade Amador
Bueno

Exclusão da centralidade Hokkaido

ZONAS ESPECIAIS
CENTRO DE BAIRRO
MAPA 3
Mapa Revisado
Vitápolis

Amador Bueno

Centros de Bairro
Ampliada a centralidade Amador
Bueno
COHAB

Excluída a centralidade Hokkaido
A centralidade Suburbano não foi
incluída porque está no Corredor
Urbano

DESENVOLVIMENTO SOCIAL

DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Propostas da Oficina
1
2
2e
3
3

Levar infraestrutura para Monte Serrat, pois falta água, asfalto, esgoto e possui
um sério problema com dívida e a criminalidade que está presente nessa área.
Incentivar por meio de vias de acesso estruturadas o desenvolvimento e
crescimento da área.
Zona de Expansão Urbana - Possibilitar a construção de lotes grandes de forma a
conter a expansão urbana controlada para áreas de zona de interesse
ambiental.
Utilizar esse espaço degradado por anos para instalação de um parque ou
mesmo, de uma unidade (cooperativa de tratamento de resíduos sólidos).

4

Adequação do zoneamento em relação aos loteamentos existentes.

5

Reforçar a proteção das áreas (ZEIA).

6
7
8
9
10
11
12

Expansão do corredor urbano até a fábrica de cimento Cimenrita. Devido a
infraestrutura já existente no local e reforçar a reativação de trem desativada
(Ambuitá).
Espaço educativo e cultural, articulando com a escola do futuro a ser entregue
na região.
Bairro Portela e Rainha - Possuem um grande número de residencias ociosas,
passíveis de verticalização.
Verticalização exigindo lotes maiores (anexação dos lotes menores).
Área para estação de tratamento (descarte das áreas do entorno).
Reparcelamento do solo é um problema.
Aumentar o lote mínimo de 1000m².
ZEIC - Zona Especial de Interesse Cultural: Bolinha 1 - Praça 18 de fevereiro +
Rua Viva; 2-Praça Nordestina, 3 - Praça da Estação Amador Bueno associado a
praça das escolas e terreno da cptm; 4 - Ampliação de mais um equipamento na
área indicada; 5 - Chacara com antiga capela; 6 e 7 - Escolas do Futuro; 8 Centro Esportivo do Alto da Colina; 9- Antiga Adega com espaço físico pré
existente; 10 - instalação existente para o uso; 11- CEI ; 12- Pesquisar lugar; 13Um das principais entradas do suburbano.

PROPOSTAS ACEITAS

PROPOSTAS ACEITAS
Zona Urbana Consolidada - Implantação de ciclovias exclusivas, ou seja, separada de áreas para pedestres, de modo a integrar os bairros mais distantes ao
centro da cidade. Assim diminuindo a necessidade de uso de automóvel.
Promover a regularização fundiária, respeitando as características e tipicidades consolidadas das ocupações e dos assentamentos.
Parágrafo 5 - Conscientização da população em todas as faixas etárias.
Criar projetos de educação ambiental articulando esse sistema à secretaria de educação, garantindo mudanças a curto, médio e longo prazo.
Consolidar as centralidades existentes e estimular a criação de novas garantindo a democratização dos serviços e identidades do local
A prefeitura tem que fornecer a infraestrutura para a construção e fiscalização da população (funcionários especializados, monitoramento eletrônico, etc.)
Acrescentar objetivos de Regularização Fundiária
Implantação do fundo municipal de desenvolvimento urbano.
Prevenir riscos de desmoronamento.
Incluir o corredor urbano na Avenida Rubens Caramez até a divisa com Cotia.
Aplicação do IPTU verde na Macrozona de Diversificação Ambiental, para as propriedades que preservem os remanescentes arbóreos nativos.
Combater o reparcelamento do solo e o processo de Grilagem sobre áreas públicas e particulares.
Nas áreas com proteção ambiental deve haver um monitoramento contínuo.
Fortalecer a infraestrutura e fomento financeiro para o desenvolvimento das atividades de cultura, turismo e entretenimento como fonte geradoras de
trabalho, renda e qualidade de vida.
Ampliar e distribuir áreas de lazer e cultura pelos bairros e regiões da cidade.

PROPOSTAS NÃO ACEITAS (razões)

PROPOSTAS NÃO ACEITAS

MOBILIDADE
URBANA

FISCALIZAÇÃO
URBANA E
AMBIENTAL

Incluir no Plano Diretor sistema de integração de modais em
Desenvolver meios de melhorar a mobilidade criando um terminal
Amador Bueno e região e melhorar o acesso à Rodovia Castelo
rodoviário, atendento mais as áreas ao redor. Estruturar vias de acesso do
(verificar adequação da proposta ao Plano de Mobilidade). Verificar
centro do bairro Amador Bueno até o acesso a Castelo e Ambuitá.
com Secretaria de segurança e mobilidade urbana.
Outra redação: fazer gestão junto ao governo estadual;
Reativar as estações de trem Ambuitá e Cime Rita, para promover a
Esta proposta será incorporada ao tema de mobilidade (verificar
mobilidade e adensamento nas regiões.
adequação da proposta ao Plano de Mobilidade).Verificar com
Secretaria de segurança e mobilidade urbana.
Aumentar a acessibilidade da Zona Industrial (ônibus) a partir da estação
Não é matéria de plano diretor
Engenheiro Cardoso.
Desenvolvimento econômico passa diretamente pela necessidade de
É uma observação apenas
duplicação da rodovia.
A prefeitura, o governo estadual e federal devem criar a infraestrutura
É ação. Não cabe no Plano Diretor. A fiscalização ambiental já está
necessária para fiscalizar visando a preservação com funcionários por meio
contemplada Texto-Base.
do monitoramento eletrônico.
A fiscalização já está contemplada no item 13 na Política Setorial, no
Fiscalização com funcionários treinados e monitoramento eletrônico.
que diz respeito à questão ambiental.
Atraves de fiscalização de área feita por profissionais contratados pela
Não é matéria de plano diretor
prefeitura e monitaramento eletronico entres instrumentos.
Fiscalização assídua com funcionários habilitados pela prefeitura e
Não é matéria de plano diretor
monitoramento eletrônico entre outros instrumentos disponíveis.
Fiscalização intensiva com profissionais habilitados pela prefeitura e toda a
Não é matéria de plano diretor.
infraestrutura necessária (monitoramento eletrônico e logística).
Contratação de funcionários especializados e monitoramento eletrônico
É ação. Não cabe no Plano Diretor.
entre outros mecanismos.
A prefeitura deve criar a infraestrutura para a conscientização e fiscalização
É ação. Não cabe no Plano Diretor. A fiscalização já está
contemplada no item 13, no que diz respeito à questão ambiental.
(funcionários especializados, monitoramento eletrônico).
Integrar ou definir a atuação específica das ações de interesse ambiental
entre os diferentes serviços ou equipes de fiscalização existentes no
Extrapola o alcance do plano diretor. Trata-se de organização
município (fiscalização de posturas, vigilância sanitária, secretaria do meio
interna dos serviços.
ambiente e polícia ambiental).

PROPOSTAS NÃO ACEITAS
Reforçar a proteção das áreas (ZEIA).
Não é matéria de plano diretor
Incluir a criação de um departamento de fiscalização ambiental
Extrapola o alcance do plano diretor. Trata-se de reforma administrativa.
(com fiscais ambientais).
Criar métodos de controle na zona de expansão urbana para
manter a cobertura vegetal e preservar os fragmentos
A ZEIA pressupõe o controle desejado.
existentes.
Mecanismos de restrição (uso e ocupação do solo e meio
Atividades de impacto não serão permitidas na Macrozona de Proteção
ambiente) em relação a implantação de pedreiras e outras
Ambiental. Não é necessário citar explicitamente as pedreiras.
QUESTÃO AMBIENTAL
atividades de grande impacto.
Incluir neste Item "intensificando a fiscalização específica e
É ação específica, não cabe no Plano Diretor.
alinhar à legislação municipal existente".
Maior conscientização de preservação de áreas ambientais.
Educação ambiental já consta das diretrizes da politica ambiental.
Democratização desses espaços.
Criar modalidade de incentivo de parques ambientais em que o
proprietário, em consonância com a lei municipal, faça desta
Definir outras ZEIA 2 para criação de praças e parques públicos.
uma atividade econômica.
A prefeitura deve criar o banco do povo para estimular o
Fora do ambito do PD.
microempreendedorismo.

DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO

Criar o banco do empreendedor e investimentos para
incrementar/diversificar a economia local.

Não é matéria de plano diretor

Criar o banco do empreendedor de Itapevi.

Não é matéria de plano diretor

Criar convênios com empresas visando aumentar o trabalho
home office entre os municípios "rendas agregadas".
Divulgar o plano diretor e os projetos em desenvolvimento da
atual administração para empresas de todo o Brasil e exterior
"publicidade".
Divulgar o potencial do município atráves das grandes mídias
do Brasil e exterior.

Não é matéria de plano diretor

Criação do parque temático.

Não é pertinente aos objetivos da política de desenvolvimento econômico.
Essa proposta pode vir a ser uma diretriz, desde que devidamente
estudada.

Não é matéria de plano diretor

Não é matéria de plano diretor

PROPOSTAS NÃO ACEITAS
Bairro Portela e Rainha - Possuem um grande número
de residencias ociosas, passíveis de verticalização.

PARÂMETROS DE
USO,OCUPAÇÃO E
PARCELAMENTO DO SOLO

Verticalização exigindo lotes maiores (anexação dos
lotes menores).
Compatibilizar o uso do solo para fruição cultural,
turismo e lazer com a preservação ambiental.

Esta região não é passível de adensamento pois é APP, área alagável e
possui sérios problemas fundiários, moradores não tem documentação
(loteamento irregular)
Local de topografia inadequada para verticalização
Desnecessário incluir fruição cultural.

Reparcelamento do solo é um problema.

O reparcelamento do solo nem sempre é um problema, considerando-se
a dimensão oficial dos lotes na legislação atual. A questão reside na
regularização das situações existentes, sempre que possível.

Acho interessante o desdobro do IPTU para quem tem
meio lote.

O cadastro imobiliário deve ser uniformizado: a base para fins tributários
com a base para fins urbanísticos. Solicitar revogação/ substituição do
artigo 29 e 30 do Código Tributário

Que nesta área se instalem empresas com conceitos
No sentido geral, já está contemplado nos objetivos da Zona de Restrição
sustentáveis e, no caso de condomínios, que tenham
à Ocupação. Os parâmetros serão discutidos na próxima etapa.
mecanismos de construção sustentável. Exemplo: reuso
CONSTRUÇÕES SUSTENTÁVEIS
de água, placas solares, etc.
Pensar em construções sustentáveis também para
habitação de interesse social.

Fora do âmbito do Plano Diretor. Mas pode ser indicada na revisão do
Plano de Habitação (PLHIS).

Definir o número de moradias que deverão ser
construídas por ano para reduzir o déficit.

Deve ser definido na revisão do PLHIS.

Buscar recursos financeiros para contratação de
projetos e execução de obras e/ou outras alternativas
para minimizar o programa instalado.
HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
Primeiro regularizar as habitações que precisam ser
regularizadas.
Construção de conjuntos verticais (prédios de quatro a
nove andares) para reduzir o déficit habitacional.

É ação e/ou diretriz do PLHIS e não objetivo do plano diretor.
A ser definido na revisão do PLHIS.
É matéria do Plano Local de Habitação de Interesse Social

PROPOSTAS NÃO ACEITAS
Reduzir a área da Macrozona Urbana. Justificativa: Está ocupando uma área acima de 60% do total.
Zona de Expansão Urbana - Zona não adequada, área com muita vegetação de florestas.
Zona Urbana em Estruturação - Parcelamento do solo
Zona de Expansão Urbana - Possibilitar a construção de lotes grandes de forma a conter a expansão urbana
controlada para áreas de zona de interesse ambiental.

ALTERAÇÕES NO
ZONEAMENTO

Justificativa puramente matemática.
É a área mais adequada para expansão urbana, pois tem média aptidão à urbanização,
segundo a Carta Geotécnica. As áreas vegetadas nesta Zona serão ZEIA-2, isto é, terão
diretrizes para sua proteção.
Proposta pouco clara.
Proposta pouco clara

Zona de Urbanização Controlada - Reestruturar e incentivar novos projetos de microempreendedores com o Estímulo ao microempreendedorismo está previsto na política setorial de Desenvolvimento
apoio da prefeitura para gerar empregos e renda, e arrecadação no município.
Econômico. É uma diretriz geral, não para uma zona em especial.
Está previsto percentual expressivo de áreas vazias para novas indústrias. A localização não
Zona de Expansão Urbana - Incluir uso industrial
é adequada para uso industrial, dada a acessibilidade não favorável. A Zona em questão foi
reservada para o uso predominantemente residencial.
Zona de Contenção Urbana - Uso residencial verticalizado com prédios de 9 pavimentos. Lote mínimo: 500m²;
Em desacordo com objetivos da Zona.
Lote máximo: 1.000m²
Zona de Contenção Urbana - Cadastro de empresas para fins turísticos visando à preservação ambiental,
É ação específica, não cabe no Plano Diretor.
geração de empregos e fiscalização.
Zona de proteção da Serra do Itaqui - fiscalização com infraestrutura (funcionários especializados,
É ação específica, não cabe no Plano Diretor.
monitoramento eletrônico, dentre outros mecanismos).
Zona de proteção da Serra do Itaqui e Zona de Restrição a Ocupação - Não permitir a implantação de
mineração (pedreira) uma vez que no limite dos municípios já existem várias pedreiras.

Desnecessário. A zona já não permite

Zona de Proteção da Serra do Itaqui - Caberia incluir se haverá um ponto de referência, quem serão essas
pessoas e que infraestrutura será necessária? Justificativa: Sempre bom detalhar quem fará.

Compete ao CONDEPHAAT.

Incuir um espaço maior na área de preservação ambiental, dentro da Macrozona de Diversificação Ambiental,
de forma a ampliar a área de preservação da cidade.

Não há justificativa para tal ampliação.

Criar Zona de Proteção da Agricultura Orgânica

Colocar incentivos à produção orgânica nas diretrizes de Desenvolvimento Econômico

Ampliar área da Macrozona de Diversificação Ambiental. Justificativa: Está ocupando apenas 30% da área
total.
Expandir um pouco a área industrial.

A justificativa não é plausível.
Há vazios suficientes na Zona Predominantemente Industrial

Junção das ZEIAS com as ZEPECS (proposta de uma nova zona especial).

A função das ZEIA é de proteção ambiental (em maior ou menor grau). Não foi identificado
interesse cultural que justifique classificá-las, também, como zona de proteção cultural.

Demarcação de Zonas Especiais de Vilas, com lotes que possuam em média 120m² e flexibilidade de usos, para
o apoio a atividade residencial/Rural da região. (Quatro Encruzilhadas, Três Encruzilhadas, Nova Cotia, Ruas
das Pedras e Bar do Gringo).

Será incluída como ZEIS de área ocupada.

PROPOSTAS NÃO ACEITAS
CENTRALIDADES

Zona Urbana em Estruturação - Unir a zona de estruturação das
Faz-se necessária a reserva de áreas vazias para
centralidades Amador Bueno e Ambuitá. Efetuando uma compensação expansão industrial e o local presta-se perfeitamente
a quem já é proprietário da área industrial que divide essa zona.
a essa finalidade.

Consolidar áreas de transição entre as centralidades. Implantando
áreas de lazer e melhorando o saneamento.

Qual o conceito de áreas de transição entre
centralidades? Se fizermos isso diluímos a
centralidade.

Criação de um fundo municipal específico, para uso da população, para
É objeto da próxima etapa do PD - Texto base final criação de editais, leis fomento e projetos que possam dar suporte
fundos serão tratados no Sistema de Gestão do PD .
financeiro direto para atuaçõa popular nas polítcas públicas.
FUNDOS E PLANOS

TRANSPARÊNCIA E
COMUNICAÇÃO

Criação de planos municipais de diversos setores, como: educação,
cultura, esportes, etc. visando o diálogo com a comunidade,
transparência e participação direta da mesma, nos mecanismos de
gestão e decisão.

O Plano Diretor trata do território. Disporá sobre
equipamentos e não sobre as políticas sociais
específicas. Itapevi já tem tais planos.

Inserir sobre a transparência no uso de recursos .

A garantia da transparência será garantida no
Sistema de Gestão do Plano Diretor.

Link permanente com a população por mídias e assembleias nas
escolas e prédios públicos.

Não é matéria de plano diretor

Canal de Comunicação entre pupulação e prefeitura para denúncias.

Não é matéria de Plano Diretor.

Em todos os bairros e não apenas na região central.

O parágrafo citado diz respeito à redução das
desigualdades socioespaciais. Por isso, não se refere
a todos os bairros.

Questionar a real extensão da área tombada pelo CONDEPHAAT
reconhecendo áreas ocupadas atualmente.

Extrapola governabilidade municipal

OUTROS ASSUNTOS

PROPOSTAS EM ESTUDO

PROPOSTAS EM ESTUDO
Proposta

Área próxima ao centro e com fácil acesso a diversos serviços (comercio, saúde, escola). Todavia todos esses serviços são
acessados por meio de transporte público ou privado, pouquíssimo a pé, o que aumenta um outro problema da cidade –
a mobilidade.
Criação de uma nova zona especial - ZEPEC - Zona de Proteção e Preservação Cultural. Preservar o patrimônio e valorizar
as iniciativas culturais.
Espaço educativo e cultural, articulando com a escola do futuro a ser entregue na região.
Garantia de recursos financeiros para criação das ZEPECs: Criação de fundos municipais; Fomentos; Acesso da população
aos recursos (controle e participação).
Construção de passarelas da estação de trem para o centro sob o corredor oeste com acesso para a praça Carlos de
Castro com objetivo de segurança aos usuários.

Tema
Habitação de Interesse
Social

Desenvolvimento Social

Zona Especial de Proteção e Preservação
Cultural
Zona Urbana Consolidada

Desenvolvimento Social

Política Setorial

Desenvolvimento Social

Corredor Urbano

Desenvolvimento Social

Ampliação de mais um equipamento na área indicada. Equipamento cultural que atenta aos objetivos das ZEPECs.

Desenvolvimento Social

Criação de parques ecológicos que visem a conscientização da população.

Meio Ambiente

Criação de mais uma zona especial -ZEPEC- Zona Especial do Patrimônio Cultural.

Meio Ambiente

Área para estação de tratamento (descarte das áreas do entorno).

Desenvolvimento Social
Desenvolvimento
Econômico
Meio Ambiente

Incluir políticas de incentivos tributários.
Cancelar loteamentos aprovados mas ainda não implantados e sob áreas ambientais.
Criação de diversas ZEIC - Zona Especial de Interesse Cultural – ou ZEPEC - Zona Especial de Proteção ao Patrimônio
Cultural

ZEIS 2

Desenvolvimento Social

Zona Especial de Proteção e Preservação
Cultural
Macrozona de Proteção Ambiental
Zona Especial de Proteção e Preservação
Cultural
Política Setorial
Macrozona de Diversificação Ambiental
Zona Especial de Interesse Cultural

PROPOSTAS PARA A PRÓXIMA ETAPA
TODAS AS QUE DIZEM RESPEITO A PARÂMETROS URBANÍSTICOS:
TAMANHO DE LOTES, ALTURA DOS PRÉDIOS, ATIVIDADES PERMITIDAS EM CADA ZONA, ETC.

ZONEAMENTO

MAPA APRESENTADO NA OFICINA

MAPA PÓS-OFICINA

Ampliado do CORREDOR URBANO até à Cimenrita e
em direção à divisa com Jandira e Cotia

ZONAS ESPECIAIS

MAPA APRESENTADO NA OFICINA

MAPA PÓS-OFICINA

Criadas as ZEIS-2 (de vazios)
Criadas duas ZEIS-1 – Parques (Pedreira e antigo lixão)
Delimitada a ZEIA 4 – Parque Ecológico
Ampliado o Centro de Bairro Amador Bueno

obrigada!

