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Prefeitura do Município de Itu 

A/C José Roberto Fernandes Barreira 

Secretário Municipal de Planejamento, Habitação e Gestão de Projetos 

 

Referência: Revisão do Plano Diretor, Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo, Zoneamento 

Urbano e Ambiental, Código de Obras e Código de Posturas de Itu (SP) 

Encaminhamos à V.Sa., o relatório de atividades, contendo o registro do processo participativo da 

revisão do Plano Diretor e da Lei de Parcelamento, Zoneamento, Uso e Ocupação do Solo de Itu, 

realizado no âmbito da Etapa 4. 

Esperamos que este documento, que configura o escopo orientador da atuação da consultoria, 

contenha todas as informações requeridas por V.Sa. e permanecemos à disposição para prestar 

quaisquer esclarecimentos que se façam necessários. 

Atenciosamente, 
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1. APRESENTAÇÃO 

O presente documento compõe a ETAPA 4 - PROPOSTA DE REVISÃO DO PDM, DA LPZUOS E DO PLANO 

DE MANEJO do processo de revisão do Plano Diretor, Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo, 

Zoneamento Urbano e Ambiental, Código de Obras e Código de Posturas de Itu (SP), objeto do contrato 

nº 171/2021, celebrado entre a Prefeitura Municipal da Estância Turística de Itu e a empresa Geo 

Brasilis, em 21 de dezembro de 2021.  

O objetivo desta etapa é apresentar o relatório das atividades, contendo o registro do processo 

participativo realizado no mês de outubro de 2022, no âmbito da Etapa 4, a saber: 

• Reunião com Conselho do Plano Diretor; 

• 04 Oficinas Devolutivas; 

• 01 Encontros Temáticos.  
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2. RELATÓRIO DE ATIVIDADES 

Conforme definido no Plano de Trabalho (Etapa 1) do contrato nº 171/2021, a proposta de revisão do 

Plano Diretor e da Lei de Uso e Ocupação do Solo de Itu foi debatida com a sociedade civil, através dos 

seguintes eventos: 

• Reunião com o Conselho do Plano Diretor, realizado em 11 de outubro de 2022; 

• 04 Oficinas Devolutivas, realizadas entre os dias 10 e 11 de outubro de 2022; 

• 03 Encontros Temáticos, realizados entre os dias 18 e 20 de outubro de 2022. 

O resultado do processo participativo é apresentado a seguir, cujos temas abordados e as 

contribuições recebidas ao longo dos eventos impactaram nos relatórios da “Versão 03 – PDM” e 

“Versão 03 – LUOPS”, ambos da Etapa 4. 

 

 Reunião com Conselho do Plano Diretor 

A 2ª reunião com o Conselho do Plano Diretor ocorreu no dia 11 de outubro de 2022, às 8h30, na sala 

de reunião do 1º andar do Paço Municipal. Na ocasião estiveram presentes 10 membros, conforme 

mostra a lista de presença, ilustrada na Figura 2.1-1. 

Durante a referida reunião, a equipe da Geo Brasilis apresentou a proposta de revisão do Plano Diretor 

e da Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo, cujos principais apontamentos realizados pelos 

conselheiros estão indicados a seguir: 

• Segundo Veronica (Meio Ambiente), deve-se alterar a menção às APAs, pois elas não estão 

“erradas”, já que à época havia precedente para sua classificação; 

• Os planos setoriais de educação, saúde, cultura, e primeira infância devem ser citados nos 

instrumentos de planejamento; 

• Na APA Pedregulho poderia ser permitida a criação de pequenos núcleos habitacionais, pois a 

região será ocupada por uma população de grande poder aquisitivo, que gerará empregos, e que 

demandará de espaços de moradia para as pessoas que trabalharão lá; 

• Segundo Verônica (Meio Ambiente), áreas institucionais e áreas de APP públicas poderiam ser 

consideradas no sistema de áreas verdes urbanas; 

• Deve-se incluir no texto que o Sistema de Áreas Verdes Urbanas e o Sistema de Mananciais e 

Corredores Ecológicos podem ser alterados posteriormente, com novas áreas podendo ser 

incluídas ou retiradas, à critério da municipalidade; 

• Existe uma política de proteção de mananciais em Itu (Lei Municipal nº1.079/2009, regulamentada 

pelo Decreto nº 1.628/2012), que deve ser considerada, pois a mesma auxilia na fiscalização 

ambiental; 
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• Deve-se juntar os planos de arborização urbana e da mata atlântica, englobando também as áreas 

protegidas, formando um Código de Meio Ambiente, com a indicação de ações para a fiscalização; 

• O instrumento do Direito de Preempção deve ser utilizado também para áreas de futuras represas, 

pois hoje existem 5 áreas em estudo para futuras represas; 

• Os aterros sanitários devem ser considerados no zoneamento, visto que atualmente existem dois 

aterros e se planeja mais um, e foi apontada como possibilidade de proposta a obrigatoriedade de 

alocação de áreas verdes como uma barreira entre o aterro a as habitações em novos loteamentos, 

além de se avaliar a possibilidade de faixas não edificantes; 

• Deve-se avaliar a continuidade da Lei Federal 14.285/2021, que fragiliza as APPs urbanas; 

• As regras para regularização fundiária devem necessitar de regras de APP de 30 metros; 

• Segundo Veronica (Meio Ambiente), há lei municipal proíbe a impermeabilização de área verde, 

com 50% dessa área devendo ser permeável e com vegetação nativa; 

• Deve-se inserir a obrigatoriedade de que que a doação de áreas verdes em caso de parcelamento 

do solo deve seguir o princípio da conectividade, unindo áreas verdes, APPs, e reservas legais, 

fazendo a junção de áreas de, e que as mesmas não devem ficar em fundo de lote, devendo dar 

acesso a via, e caso confrontem com APP deve-se traçar via entre as duas, margeando a APP; 

• Em relação à desafetação de áreas públicas que não cumprem sua função, deve ser incluída a 

menção também ao sistema de lazer; 

• Verônica (Meio Ambiente) sugeriu que na Reurb-E poderia haver a possibilidade de alteração de 

áreas institucionais a serem doadas. 
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Figura 2.1-1: Lista de presença da reunião com o Conselho do Plano Diretor 

 

 
Fonte: Acervo Geo Brasilis, 2022. 
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 Oficinas Devolutivas 

As Oficinas Devolutivas foram realizadas nos mesmos locais onde das Oficinas Regionais (Etapa 3), 

conforme apresenta o mapa da Figura 2.2-1. O objetivo principal dos eventos foi apresentar e debater 

sobre a proposta de revisão do Plano Diretor de Itu, de modo a permitir a coleta de propostas 

direcionadas para cada região do território municipal. 

Figura 2.2-1: Oficinas Devolutivas 

 
Elaboração: Geo Brasilis, 2022. 

Diante deste contexto, a equipe da Geo Brasilis fez uma apresentação, em formato PowerPoint, da 

síntese das demandas apontadas durantes das Oficinas Regionais, e como as contribuições recebidas 

foram recepcionadas na atual revisão do Plano Diretor. Esta metodologia teve como intuito facilitar o 

entendimento da aplicação do PDM por parte da comunidade local. 

A divulgação dessas oficinas ocorreu através dos seguintes canais de comunicação: 

• Redes Sociais (Figura 2.2-2); e 

• Site da Prefeitura (Figura 2.2-3). 
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Figura 2.2-2: Divulgação dos eventos nas redes sociais da Prefeitura Municipal (Facebook e Instagram) 

  
Fonte: Prefeitura Municipal de Itu, 2022. 

Figura 2.2-3: Divulgação das Oficinas Devolutivas no site da Prefeitura 

 
Fonte: Prefeitura Municipal de Itu, 2022. 
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A apresentação contou com a seguinte estrutura: 

• Escopo contratado, apresentando a atribuição da Geo Brasilis no processo revisão do PDM; 

• Etapas do Projeto, contextualizando as etapas passadas e qual é a atual etapa de no processo de 

revisão; 

• Resultado da Oficina Regional, sintetizando as principais demandas da oficina da Etapa 3; 

• Itu que queremos: Propostas para o novo Plano Diretor, apresentando como as demandas e 

contribuições realizadas pela comunidade no 1º ciclo de eventos foram englobadas na proposta 

de revisão; 

• Como acompanhar, apresentando os canais oficiais de acompanhamento do processo de revisão 

do PDM; e 

• Próximas agendas. 

Em média, as Oficinas Devolutivas tiveram duração de 1h30, com a presença de 47 participantes ao 

todo. A Figura 2.2-5 traz os slides que foram apresentados nas oficinas. Os munícipes tiveram a 

oportunidade de se manifestar de maneira oral e escrita. As contribuições recebidas estão 

apresentadas nos itens a seguir. 

Figura 2.2-5: Slides das apresentações das Oficinas Devolutivas 
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Elaboração: Geo Brasilis, 2022. 
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2.2.1. Oficina Devolutiva 1 – CEL 

A Oficina Devolutiva 1 foi realizada em 10 de outubro de 2022, no Centro de Experimentação em 

Linguagens - CEL, localizado na Rua Treze de Maio s/nº, no bairro Jardim Vitória. O evento teve 5 

participantes que assinaram a lista de presença (Figura 2.2.1-1). 

Figura 2.2.1-1: Lista de presença da Oficina Devolutiva 1 

 
Acervo: Geo Brasilis, 2022. 
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Figura 2.2.1-2: Participação dos presentes na oficina 

 
Acervo: Geo Brasilis, 2022. 

Após a apresentação técnica, os presentes fizeram as seguintes observações: 

• Os eventos relativos à revisão do Plano Diretor poderiam ser melhor publicizados, convidando os 

sindicatos e associações presentes em Itu, mas conforme discutido na oficina, haverá mais 

oportunidades de discussão através de encontros temáticos e audiência pública, para que estas 

entidades e a população em geral contribuía com a revisão do Plano Diretor; 

• A expansão da área urbana poderia diminuir a cobertura florestal no município, pois facilitaria a 

implantação de loteamentos, mas conforme discutido na oficina, tornar a área urbana auxilia na 

fiscalização, pois haverá mais instrumentos que auxiliarão no controle urbano; 

• A Operação Urbana Consorciada ainda não é aplicável para Itu, mas foi incluída na proposta por 

entender-se que a realidade municipal pode mudar e que caso haja a possibilidade aplicação, o 

instrumento já está permitido na lei. 

 

2.2.2. Oficina Devolutiva 2 – SASENO 

A Oficina Devolutiva 2 foi realizada em 10 de outubro de 2022, na Associação de Moradores do Setor 

Noroeste de Itu - SASENO, localizado na Av. Gomes, 7 – Jardim Convenção. O evento teve 14 

participantes que assinaram a lista de presença (Figura 2.2.2-1). 
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Figura 2.2.1-1: Lista de presença da Oficina Devolutiva 2 

 

 
Acervo: Geo Brasilis, 2022. 
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Figura 2.2.2-2: Participação dos presentes na oficina 

 
Acervo: Geo Brasilis, 2022. 

Após a apresentação técnica, os presentes fizeram as seguintes observações: 

• Foi discutida a possibilidade de regulamentação da APP urbana. No entanto, a consultoria 

informou que este tema, regulamentado pela Lei Federal nº 14.285/2021, está em trâmite no STF, 

sob pena de Ação Direta de Inconstitucionalidade, o que tornaria frágil a regulamentação deste 

instrumento na lei municipal; e 

• Possibilidade de asfaltamento de da Estrada do Açúcar por parte dos proprietários de imóveis da 

via. 

 

2.2.3. Oficina Devolutiva 3 – Subprefeitura do Pirapitingui 

A Oficina Devolutiva 3 foi realizada em 11 de outubro de 2022, na Subprefeitura do Pirapitingui, 

localizada na Rod. Waldomiro Corrêa de Camargo - Cidade Nova I. O evento teve 8 participantes que 

assinaram a lista de presença (Figura 2.2.3-1). 
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Figura 2.2.3-1: Lista de presença da Oficina Devolutiva 3 

 
Acervo: Geo Brasilis, 2022. 

Figura 2.2.3-2: Participação dos presentes na oficina  

 
Acervo: Geo Brasilis, 2022. 
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Após a apresentação técnica, os presentes fizeram as seguintes observações: 

• O trabalho de revisão foi parabenizado por englobar a maioria das demandas relatadas nas 

Oficinas Regionais (Etapa 2); e 

• Foi salientada as demais possibilidades de participação da população no processo de revisão do 

Plano Diretor, que ainda contará com encontros temáticos e audiência pública. 

 

2.2.4. Oficina Devolutiva 4 – SOMEBA 

A Oficina Devolutiva 4 foi realizada em 11 de outubro de 2022, na Sociedade Pré-Melhoramentos dos 

Bairros Leste – SOMEBA, localizado na R. Rio Grande do Sul 368, no bairro Brasil. O evento teve 20 

participantes que assinaram a lista de presença (Figura 2.2.4-1). 

Figura 2.2.4-1: Lista de presença da Oficina Devolutiva 4 
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Acervo: Geo Brasilis, 2022. 

Figura 2.2.4-2: Participação dos presentes na oficina  

 
Acervo: Geo Brasilis, 2022. 
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Após a apresentação técnica, os presentes fizeram as seguintes observações: 

• Sugestão de classificação da Av. Belo Horizonte como via coletora, ao invés da Av. Rondônia; 

• Cerca de 80% das terras presentes no município pertencem a poucas famílias; 

• Conforme relatado por alguns participantes, não há o desejo de crescimento da cidade; 

• Existem áreas enormes ociosas no perímetro urbano proposto; 

• O Bosque Alceu Geribelo foi motivo de discussão pela retirada do alambrado; 

• Alguns participantes reclamaram que não são ouvidos pela administração municipal; e 

• Houve discordância em relação aos instrumentos propostos, principalmente a outorga onerosa. 

 

 Encontros Temáticos 

Os Encontros Temáticos tiveram por objetivo apresentar e colher contribuições da população sobre a 

proposta de revisão do Plano Diretor e da Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo. Foram 

realizados três encontros, com os temas segmentados da seguinte maneira: 

• 18/10/2022: Plano Diretor; 

• 19/10/2022: Uso e Ocupação do Solo; 

• 20/10/2022: Parcelamento. 

Os encontros foram realizados no auditório da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos 

Hídricos, localizado na Av. Itu 400 anos, 77 – Pq. Ecológico Taboão. O detalhamento dos encontros, e 

das contribuições recebidas, será apresentado a seguir. 

A divulgação dos encontros ocorreu através dos seguintes canais de comunicação: 

• Redes Sociais (Figura 2.3-1); e 

• Site da Prefeitura (Figura 2.3-2). 
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Figura 2.3-1: Divulgação dos eventos nas redes sociais da Prefeitura Municipal (Facebook e Instagram) 

  
Fonte: Prefeitura Municipal de Itu, 2022. 

Figura 2.3-2: Divulgação dos encontros temáticos no site da Prefeitura 

 
Fonte: Prefeitura Municipal de Itu, 2022. 
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2.3.1. Encontro temático 1: Plano Diretor Municipal 

O encontro temático referente ao Plano Diretor Municipal contou com a participação 18 pessoas, 

conforme a lista de presença (Figura 2.3.1-1 e Figura 2.3.1-2). 

Figura 2.3.1-1: Lista de presença do encontro temático do Plano Diretor 
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Acervo: Geo Brasilis, 2022. 

Figura 2.3.1-2: Participação dos presentes no encontro temático do Plano Diretor 

 
Acervo: Geo Brasilis, 2022. 
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A apresentação contou com a seguinte estrutura: 

• Escopo contratado, apresentando a atribuição da Geo Brasilis no processo revisão do PDM; 

• Etapas do Projeto, contextualizando as etapas passadas e qual é a atual etapa de no processo de 

revisão; 

• Propostas para o novo Plano Diretor, contemplando os Eixos de Desenvolvimento Municipal, o 

Ordenamento Territorial, e os Instrumentos da Política Urbana; 

• Abertura da palavra aos interessados, para a coleta de contribuições. 

A Figura 2.3.1-3 traz os slides apresentados no encontro. 

Figura 2.3.1-3: Slides da apresentação do encontro temático do Plano Diretor 

   

   

   

   



 

  
 

Rua Paulistânia, 381 –  5º andar  
Vila Madalena - São Paulo - SP 
CEP 05440-000 - Brasil 
Tel. +55 11 3035-1490  

Inteligência Territorial 

Planejamento Estratégico 
Gestão Ambiental 

geobrasilis.com.br 

 
| 27 

   

   

   

   

   



 

  
 

Rua Paulistânia, 381 –  5º andar  
Vila Madalena - São Paulo - SP 
CEP 05440-000 - Brasil 
Tel. +55 11 3035-1490  

Inteligência Territorial 

Planejamento Estratégico 
Gestão Ambiental 

geobrasilis.com.br 

 
| 28 

   

   

   

   

  

 

Elaboração: Geo Brasilis, 2022. 
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Foram feitas as seguintes observações pelos presentes: 

• Camila F. questionou sobre o posicionamento da proposta em relação à APP urbana (Lei Federal 

nº 14.285), com a equipe técnica da Geo Brasilis informando que a mesma não foi incorporada, 

pois trata-se de uma legislação frágil, que no momento está em discussão no STF. Pontua-se 

também que a APP urbana ainda demanda a aprovação de instância estadual e municipal. 

• Renato W. questionou sobre a abrangência da APP de 50m no Sistema de Mananciais e Corredores 

Ecológicos, com a equipe técnica da Geo Brasilis informando que esta faixa será exigida 

independentemente do tamanho do rio, por de tratar de área de manancial e da necessidade de 

ampliar a função ambiental de preservar os recursos hídricos. Verônica S. (Sec. Meio Ambiente e 

Recursos Hídricos) informou que para os 20m adicionais (considerando os 30m exigidos pelo 

Código Florestal) pode ser adotada ações previstas no Programa Adote uma Nascentes, da 

prefeitura de Itu. 

 

2.3.2. Encontro temático 2: Uso e Ocupação 

O encontro temático referente ao Uso e Ocupação do Solo contou com a participação 40 pessoas, 

conforme a lista de presença (Figura 2.3.2-1 e Figura 2.3.2-2). 

Figura 2.3.2-1: Lista de presença do encontro temático do Uso e Ocupação do Solo 
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Acervo: Geo Brasilis, 2022. 

Figura 2.3.2-2: Participação dos presentes no encontro temático do Uso e Ocupação do Solo 

 
Acervo: Geo Brasilis, 2022. 
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A apresentação contou com a seguinte estrutura: 

• Escopo contratado, apresentando a atribuição da Geo Brasilis no processo revisão do PDM; 

• Etapas do Projeto, contextualizando as etapas passadas e qual é a atual etapa de no processo de 

revisão; 

• Propostas para atualização das normas de uso e ocupação do solo, contemplando os Parâmetros 

de Uso, Parâmetros de Ocupação, e Zoneamento; 

• Abertura da palavra aos interessados, para a coleta de contribuições. 

A Figura 2.3.2-3 traz os slides apresentados no encontro. 

Figura 2.3.2-3: Slides da apresentação do encontro temático sobre o Uso e Ocupação do Solo 
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Elaboração: Geo Brasilis, 2022. 
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Foram feitas as seguintes observações pelos presentes: 

• Eduardo G. questionou sobre a disponibilização do material produzido e sobre o instrumento da 

Transferência do Direito de Construir para os imóveis tombados do Centro Histórico. A equipe 

técnica da Geo Brasilis informou que o material estará disponível no site da prefeitura, e em 

relação à Transferência do Direito de Construir, o mesmo já está incluso nas propostas de revisão 

do Plano Diretor, apresentado no encontro temático anterior; 

• Guilherme P. solicitou que o material produzido fosse editado para auxiliar na impressão do 

mesmo, como também questionou se foi considerada a indústria de mineração na proposta de 

revisão. A equipe técnica informou que as áreas de mineração foram consideradas na proposta, 

sendo classificadas como ZDE-2, mas em caso de não permissão do novo zoneamento, assegura-

se a sua permanência; 

• Maria M. apontou a necessidade de ser exigida uma lagoa de contenção para a água da chuva, pois 

quando da sua inexistência, a enxurrada produzida causa transtornos para a população que mora 

em áreas mais baixas. A equipe técnica da Geo Brasilis informou que o tema será debatido no 

encontro temático seguinte, referente ao parcelamento; 

• Alfredo B. sugeriu que a proporção da testada com a área mínima do lote obedeça a proporção 

4/1, pois com a atual proposta, que pede 25m de testada, seria necessário 400m de profundidade 

do lote, com o ideal sendo 50m de testada com 200m de profundidade. A equipe técnica da Geo 

Brasilis avaliará a sugestão; 

• Cristiano A. apontou que não se criou nenhuma zona de proteção hídrica no zoneamento, com a 

equipe técnica da Geo Brasilis informando que as medidas de proteção hídrica estão abraçadas 

por meio do Sistema de Mananciais e Corredores Ecológicos, apresentado no encontro temático 

anterior, em que na abrangência das bacias indicadas haverá uma sobreposição ao zoneamento, 

devendo obedecer à uma faixa de APP maior, incremento de 10% da taxa de permeabilidade, 

recuperação de nascentes, vedação de usos específicos, entre outros. 

• Marcelo P. apontou a falta de comunicação para as ações, oficinas e encontros referentes à revisão 

do Plano Diretor e da Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo, com a comunicação devendo 

estar disponível na página principal da prefeitura, devendo a prefeitura comunicar todas as 

associações disponíveis no município. 

• Elaine B. representante do CRECI, parabeniza a proposta de revisão, colocando à disposição o 

conselho para contribuir na proposta de revisão do Plano Diretor e da Lei de Parcelamento, Uso e 

Ocupação do Solo, visto o grande material de pesquisa disponível. 

• Camila F. questionou sobre a existência de usos mistos, com a equipe técnica da Geo Brasilis 

informando que em todos os locais onde se permite comércio, serviço e habitação permite-se o 

uso misto.  
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2.3.3. Encontro temático 3: Parcelamento do Solo 

O encontro temático referente ao Parcelamento do Solo contou com a participação 34 pessoas, 

conforme a lista de presença (Figura 2.3.3-1 e Figura 2.3.3-2). 

Figura 2.3.3-1: Lista de presença do encontro temático do Uso e Ocupação do Solo 
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Acervo: Geo Brasilis, 2022. 

Figura 2.3.3-2: Participação dos presentes no encontro temático do Parcelamento 

 
Acervo: Geo Brasilis, 2022. 
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A apresentação contou com a seguinte estrutura: 

• Escopo contratado, apresentando a atribuição da Geo Brasilis no processo revisão do PDM; 

• Etapas do Projeto, contextualizando as etapas passadas e qual é a atual etapa de no processo de 

revisão; 

• Propostas para atualização das normas de Parcelamento do solo, contemplando os Tipos de 

parcelamento do solo, Requisitos Urbanísticos e Ambientais Gerais, Requisitos de Infraestrutura, 

e Licenciamento; 

• Abertura da palavra aos interessados, para a coleta de contribuições. 

A Figura 2.3.3-3 traz os slides apresentados no encontro. 

Figura 2.3.3-3: Slides da apresentação do encontro temático sobre o Uso e Ocupação do Solo 
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Acervo: Geo Brasilis, 2022. 
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Foram feitas as seguintes observações pelos presentes: 

• Segundo Cristina P., loteamentos fechados seriam conceitualmente ultrapassados, pois 

enclausuram grande parte da cidade e tornam o entorno do empreendimento inseguro. Também 

foi apontado que faltam parques, praças e demais áreas verdes para recreação da população. 

Conforme informado pela equipe técnica da Geo Brasilis, há forte demanda para a implantação de 

loteamentos fechados, e por isto, a proposta regulamenta a sua implantação, mas de modo 

diminuir os efeitos indesejados deste tipo de empreendimento, com limitação de tamanho 

máximo, e a possibilidade de implantação de comércio. A equipe técnica da Geo Brasilis também 

informou que na proposta de revisão do Plano Diretor foi criado um Sistema Municipal de Áreas 

Verdes, visando o desenvolvimento e o fortalecimento das áreas verdes. Cristina informou 

também a existência de conflitos entre os usos rurais e os usos residenciais urbanos, assim como 

Antonio I; 

• Eduardo G. tirou dúvidas sobre o porcentual de lotes de comerciais em loteamentos fechados e 

também sobre o tamanho total do empreendimento fechado, e questionou o motivo de não haver 

regulamentação do condomínio de lotes. Segundo a equipe técnica da Geo Brasilis, o condomínio 

de lotes não foi incluído como modalidade pois não há interesse da prefeitura, visto que 

futuramente poderia haver a necessidade de reintegrar o sistema viário do empreendimento à 

malha urbana da cidade, o que não seria possível por meio do condomínio de lotes; 

• Segundo Fabrício S., pela legislação atual, as áreas de proteção permanente (APP) não podem estar 

incluídas no cálculo de áreas verdes a serem doadas ao município. Foi questionado também se 

desdobro e unificação de lotes continuaria permitido. Conforme informado pela equipe técnica da 

Geo Brasilis, a proposta acordada com a prefeitura permite a mescla destas áreas, mas ressalta-se 

que em caso da junção das áreas, a área verde não pode estar enclausurada. Em relação ao 

desdobro e unificação de lotes, a equipe técnica da Geo Brasilis informou que as regras atuais se 

mantêm, com a única mudança sendo a possibilidade junção de lotes de zonas diferentes. Houve 

questionamento sobre a regularização fundiária, e a equipe técnica da Geo Brasilis informou que 

a ZEIS prevê a regularização fundiária, com as demais áreas a serem regularizadas devendo 

obedecer ao zoneamento ao qual se inserem; 

• Fernando S., indicou que a região às margens da Rod. Waldomiro Corrêa de Camargo, classificada 

pela proposta como ZR1, poderia ser classificada como ZR2, visto que ela se encontra encravada 

em uma porção do território que adentra a uma região classificada como ZR2; 

• Antonio I. informou que esteve presente no Encontro Temático anterior, e que não ouviu uma 

explicação profunda sobre o uso e ocupação nas áreas rurais do município, informando também 

que estas áreas enfrentam conflitos com a expansão urbana, em que a ocupação residencial vem 

avançando cada vez mais e conflitando com as atividades rurais, e como exemplo, foi apontado 

que o ruído produzido por animais gera reclamações dos moradores urbanos. Segundo a equipe 

técnica da Geo Brasilis, apesar de não se aprofundar na apresentação anterior, o parcelamento do 

solo na área rural para fins urbanos é proibido, devendo obedecer ao módulo mínimo delimitado 
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pelo INCRA, de 20.000m², e em relação aos usos, há uma tabela específica indicando os usos 

permitidos na área rural do município no relatório da proposta de revisão. A equipe técnica da Geo 

Brasilis informou também que os conflitos existentes entre atividades rurais e residenciais não são 

comumente fruto de regulamentação, mas a equipe técnica da concordou em pesquisar sobre 

como o tema é tratado em outros municípios, verificando se é possível propor algo para esta 

demanda; 

• Alfredo B., apontou que o tamanho dos lotes e os usos precisam ser diferenciados para a região. 

Conforme explicado pela equipe técnica da Geo Brasilis, para a APA Pedregulho haverá uma tabela 

específica indicando o uso e ocupação, que foram baseados no Plano de Manejo da APA. Alfredo 

B. ainda informou que no Plano de Manejo havia medidas para preservação da paisagem cênica 

rural, que a equipe técnica da Geo Brasilis concordou em incluir na proposta de Uso e Ocupação 

do Solo. Alfredo também questionou a existência da regulamentação do Estudo de Impacto de 

Vizinhança (EIV), e conforme informado pela equipe técnica da Geo Brasilis, a proposta traz os 

critérios de exigibilidade e conteúdo mínimo, com o processo de análise demandando posterior 

regulamentação, pois ainda está em estudo pela prefeitura como será realizada; 

• Fernando S. questionou quando haverá a disponibilização do material da proposta de revisão do 

Plano Diretor e da Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo, com a equipe da Geo Brasilis 

informando que o material produzido estará disponível no dia seguinte no site da prefeitura. 

Fernando questionou também quais as propostas para as áreas de mananciais de abastecimento 

do município, com a equipe técnica da Geo Brasilis informando que o Plano Diretor apresenta 

proposta de criação do Sistema de Mananciais e Corredores Ecológicos, com medidas que visam 

garantir a segurança hídrica do município, como faixas de APPs maiores e incremento de 10% na 

taxa de permeabilidade do zoneamento; 

• Marcelo P. questionou se a proposta levou em consideração os locais de extração de argila, assim 

como as futuras áreas de mineração no município. A equipe técnica da Geo Brasilis informou que 

muito provavelmente a maioria das áreas já está contemplada no zoneamento como ZDE-2, que 

permite a continuidade destas atividades. Destaca-se também que as atividades já permitidas, e 

que por ventura vierem a estar desconformes com o novo zoneamento terão garantidas a 

permanência de suas atividades. Marcelo atentou também sobre a importância de participação 

dos sindicatos e de associações, que deveriam ser melhor informados sobre a ocorrência das 

reuniões e encontros referentes à revisão do Plano Diretor e da Lei de Parcelamento, Uso e 

Ocupação do Solo, e também sobre a necessidade de paridade entre técnicos da prefeitura e 

representantes da sociedade civil na composição do Conselho de Revisão do Plano Diretor; 

• Paulo R. questionou o funcionamento do instrumento de Outorga Onerosa de Alteração de Uso 

do Solo na APA Pedregulho. A equipe técnica da Geo Brasilis informou que a proposta apresentada 

foi discutida com a Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, de modo a englobar o que 

está previsto no Plano de Manejo, mas possibilitando que a em caso da implantação de 

loteamentos de caráter urbano, haja a reversão de recursos financeiros para o Fundo Municipal 
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do Meio Ambiente para a realização de obras de infraestrutura na própria APA. Pela proposta, o 

valor a ser pago corresponde a 5% do valor venal do imóvel; 

• Renato W. questionou sobre o tamanho máximo de loteamentos fechados e condomínios edilícios, 

com a equipe técnica da Geo Brasilis informando que o tamanho máximo de 100.000 m² visa 

impedir a criação de enclaves fechados no meio urbano; 

• Jair de O. pontuou que o Centro Histórico deveria ter um Plano de Ação específico, com medidas 

que visem promover melhorias urbanas na região, como a padronização das calçadas, troca de 

palmeiras mortas ou enterramento da fiação. Jair também parabenizou a atual gestão municipal 

pelos recentes esforços empreendidos no município, em especial no Centro Histórico. 


