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INTRODUÇÃO 

Este relatório tem como objetivo apresentar a leitura comunitária elaborada como 

subsídio à elaboração do Plano Diretor para São Bento do Sapucaí (SP). 

De acordo com o Termo de Referência, a Leitura Comunitária – Atividade A04-  deve 

abranger o seguinte conteúdo:  

a) Oficinas de diagnóstico com o Núcleo Gestor 

b) Oficinas A Cidade que Queremos, em que, além do Núcleo Gestor envolveu-se também a 

população, tendo sido realizadas como reuniões abertas à comunidade, tanto para expor o 

que se viu na síntese técnica, quanto para se apresentar propostas preliminares para o Plano 

Diretor que foram Oficinas de capacitação “Política Pública de desenvolvimento e a reforma 

urbana”. 

 

Atendendo ao art. 5º da Resolução nº 25 do Conselho das Cidades (CONCIDADES), nessa fase 

do projeto também foram realizadas reuniões setoriais, especificamente: 

• Uma com o Conselho Municipal de Turismo (COMTUR), 

• Uma com o Conselho do Monumento Natural Estadual da Pedra do Baú (MONA) 

• Uma com a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente e diversos órgãos 

ambientais convidados, como Política Ambiental, DAEE – Departamento Estadual de 

Água e Esgoto, Fundação Florestal, Comitê de Bacias e Cetesb, em que foram dirimidas 

algumas dúvidas a respeito das políticas para a região. 

• Uma reunião na Sabesp com o Sr. Luiz Donizetti Pires no dia 04 de fevereiro de 2015, 

em que foram levantados dados sobre os serviços de abastecimento de água e coleta 

e tratamento de esgoto sanitário, cujos dados foram apresentados no Produto 3 - 

Leitura Técnica. 

Foram planejados dois encontros para discussão do diagnóstico com o núcleo gestor 

e, em momento posterior, três oficinas nas comunidades rurais, que tiveram como objetivo 

levantar opiniões quanto a alguns parâmetros a serem adotados, tais como aspectos gerais 

em relação ao macrozoneamento, uso e ocupação do solo, atividades possíveis nos  bairros, 
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o adensamento desejado e elementos a serem preservados, sejam eles naturais ou 

edificados. Todos esses tópicos integrarão o Plano Diretor. 

 

Foto 1. Município de São Bento do Sapucaí. IPPLAN, 2014 
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1. PLANEJAMENTO DAS OFICINAS 

Para ministrar o conteúdo exigido no Termo de Referência, a fase de Leitura 

Comunitária foi dividida em partes. As oficinas de diagnóstico tiveram como intuito colher 

informações junto ao Núcleo Gestor quanto à situação de São Bento do Sapucaí, tanto em 

aspectos gerais, quanto em relação à caracterização dos bairros, de forma a complementar a 

leitura técnica realizada pelo IPPLAN. Todo o conteúdo apresentado foi disponibilizado por 

e-mail aos membros do Núcleo Gestor. Nesses encontros os presentes também 

apresentaram algumas sugestões e propostas gerais para a cidade, tanto no aspecto físico 

territorial, tanto nos aspectos sociais, econômicos e ambientais. 

Paralelamente às oficinas com o Núcleo Gestor foram realizados encontros com 

setores entendidos como essenciais ao município, especialmente apontados pela Prefeitura. 

Nesses encontros foram abordados pontos sobre os quais havia dúvidas ou que se gostaria 

que fossem explorados – como no caso do MONA, em que se tentou compreender junto aos 

conselheiros pontos mínimos a serem garantidos no Plano Diretor até que seja feito do 

Plano de Manejo para a unidade de conservação.  

Adentrando em 2015, partiu-se para uma nova fase do projeto, ainda na fase de 

leitura comunitária, porém com enfoque mais no futuro desejado para São Bento do Sapucaí 

– por isso o nome “A Cidade que Queremos”. Atendendo a uma demanda do Núcleo Gestor 

e da própria Prefeitura Municipal, o IPPLAN optou por fazer três encontros nas comunidades 

rurais, em bairros mais representativos e que pudessem atrair pessoas de outros locais mais 

distantes, tendo se escolhido o Paiol Grande, o Serrano e o Baú do Centro como os 

representantes de grandes porções do território para acolher as oficinas. Assim, esses 

encontros foram para envolver a parcela da população que não consegue participar do 

Núcleo Gestor e que por isso acaba não sendo representada nessa fase de estudos.  

Vale ressaltar que além dos encontros com a comunidade e das oficinas como Núcleo 

Gestor, a equipe do IPPLAN buscou conhecer as várias regiões do município, para assim 
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formular sua própria visão sobre o município, tendo sido parte da leitura técnica 

apresentada no Produto 3. 

Nos tópicos a seguir se vê o conteúdo e dados apresentados em cada momento, bem 

como as informações coletadas junto à população. 

 

Foto 2. Discussão em grupo na oficina de Diagnóstico1. 
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2.  OFICINA DE DIAGNÓSTICO 1 – 13/11/2014 

A Oficina de Diagnóstico 1 foi realizada no Espaço Pátio São Bento, edifício antigo da 

cidade hoje utilizado com local para eventos. Contou com a presença de 40 pessoas, 

conforme se observa na lista de presença constante no ANEXO 1. 

Primeiramente foram apresentados os resultados da Oficina de Capacitação 2, com 

perguntas elaboradas sobre o que as pessoas observaram de mudança no município nos 

últimos 10 anos e qual era a impressão que tinham do município quanto a alguns assuntos 

selecionados. Logo após foram apresentados os resultados prévios da leitura técnica do 

município (em elaboração na ocasião) com dados vindos de fontes oficiais, especialmente do 

IBGE (Censo 2010), e claro que se somando à visão técnica da equipe, pelo que já tinha 

vivenciado nos encontros anteriores. A íntegra do material apresentado na Oficina de 

Diagnóstico 1 consta no ANEXO 2. 

Após a apresentação, foram feitas duas atividades com o Núcleo Gestor, ambas em 

grupos. A primeira foi a Análise FOFA – Forças, Oportunidades, Fraquezas e Ameaças; a 

segunda foi uma atividade de personificação dos bairros. Ambas serão explicadas nos 

tópicos a seguir. 

 

Foto 3: Participante do Núcleo Gestor expondo o que foi discutido no grupo durante atividade realizada na 
Oficina de Diagnóstico 1. 
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Foto 4: Núcleo Gestor ouvindo a exposição do conteúdo. 

 
 
 

2.1.1.  ATIVIDADE 1 – ANÁLISE FOFA – FORÇAS, OPORTUNIDADES , 

FRAQUEZAS E AMEAÇAS 

A primeira atividade foi o que chamamos de Análise FOFA, que é uma análise em que as 

questões são divididas em uma matriz de nome FOFA, sigla para as palavras Forças, 

Oportunidades, Fraquezas e Ameaças. Dessa forma, mapeiam-se aspectos positivos e 

negativos dos ambientes interno (município) e externo (fora do controle do município, da 

conjuntura).  A ideia é que se fortaleçam as forças e que se minimizem as fraquezas, assim 

como que se acolham as oportunidades do ambiente externo (sobre o qual o município 

individualmente não tem controle) para que se tornem realidade ao município. De outro 

lado, mapeiam-se as ameaças (do ambiente externo, ou seja, aspectos negativos sobre os 

quais não se tem controle) para que se minimizem as interferências no município. O 

esquema gráfico da FOFA é apresentado na Figura 1. 

A contabilização das palavras-chave que apareceram nos grupos foi apresentada na 

Oficina de Diagnóstico 2, após a análise da equipe técnica do IPPLAN, como se vê na Figura 

3. 
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Figura 1 Esquema gráfico da Análise FOFA utilizada na Atividade 1. 

 

2.2. ATIVIDADE 2 – PERSONIFICAÇÃO DOS BAIRROS/REGIÕES DA  

CIDADE 

Esta atividade foi desenvolvida com o objetivo de saber como a população imaginaria 

uma região da cidade se fosse uma pessoa, utilizando critérios como sexo, idade, ocupação e 

renda, origem, personalidade, atividades que essa pessoa realiza, quais lugares frequenta, 

como ocupa o tempo livre, sonhos dessa pessoa, coisas que não fez e gostaria de ter feito e 

expectativas para o futuro. O objetivo dessa atividade foi entender aspectos subjetivos que 

estão no imaginário da população quanto ao que o bairro ou região representa, pois a partir 

disso é possível identificar – com dados qualitativos – tendências ou aspectos específicos de 

um determinado lugar. 

A Figura 2 apresenta a divisão regional feita para os grupos trabalharem. Pediu-se 

para as pessoas se dividirem em grupos de até 5 pessoas. Alguns grupos ficaram no que 

denominamos Bloco A, enquanto outros ficaram no Bloco B. Isso significa que os grupos do 

Bloco A discutiriam a personificação de três agrupamentos de bairros, cada um em uma 

folha, a saber: 
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• 1A - Serranos/Pinheiro/Dias/Bairro do Sítio 

• 2A Centro/Quilombo 

• 3A – Cantagalo e Bocaina 

As pessoas do Bloco B discutiriam sobre os seguintes bairros: 

• 1B - Paiol Grande/Monjolinho/Campista 

• 2B - Zé da Rosa/Baús/Torto/Cantagalo 

 

 
Figura 2. Mapa apresentado para a Atividade 2 – Personificação das regiões da cidade. 

As perguntas constantes nas folhas entregues para a Atividade 2 eram: 

1. Sexo 

2. Idade 

3. Renda 

4. Forma de sustento (trabalho) 
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5. Estado civil (solteiro / casado / divorciado / viúvo) 

6. Tem filhos? Quantos? 

7. Forma de locomoção 

8. Nível de escolaridade 

9. Origem – é de SBS ou é de fora? Se de fora, é de onde? 

10. Personalidade – Exemplo: sério, extrovertido, calmo, agitado, dinâmico, tímido, 

autoritário. Escreva abaixo seus comentários.  

11. O que a atrai ao bairro?  

12. O que o diferencia dos demais bairros? 

13. Atividades que participa 

14. Que lugares frequenta? 

15. Como ocupa o tempo livre? 

16. Sonhos dessa pessoa – coisas que não fez e que gostaria de ter feito/expectativas 

para o futuro. 

Com as respostas apresentadas será possível pensar no tipo de tratamento a ser 

dado a cada região da cidade, especialmente em termos de urbanização e adensamento, 

permitindo entender também questões sobre o trabalho e renda da população. De acordo 

com os relatos também será possível entender o envolvimento da população na gestão 

participativa a partir do envolvimento das pessoas com outras atividades coletivas, como 

igreja, associações de bairro, grupos setoriais organizados e afins. 

Os resultados desta Oficina de Diagnóstico 1 foram apresentados para o Núcleo 

Gestor na Oficina de Diagnóstico 2 e está descrita no próximo capítulo deste documento. 
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3. OFICINA DE DIAGNÓSTICO 2 –04/12/2014 

Na Oficina de Diagnóstico 2 – dessa vez realizada no Rincão São Benedito – foram 

apresentados os resultados da oficina anterior, que consistiu em duas atividades – Análise 

FOFA e personificação das regiões do município. Diferentemente das demais oficinas, em 

que os participantes foram reunidos em grupos para trabalhar, nessa foi feita uma roda para 

que todos apresentassem seus questionamentos, em especial, para que apontasse qual seria 

a tendência futura para os bairros. O intuito foi colher opiniões sobre o que se imagina para 

cada bairro ou região da cidade, tanto de forma geral, quanto de forma específica, pois a 

partir dos diversos depoimentos foi capaz de se entender a essência do que planejar para 

cada local. 

 
Foto 5: Equipe do IPPLAN apresentando os resultados da Oficina de Diagnóstico 1 na Oficina de Diagnóstico 2. 

 

Foto 6: Estavam presentes 23 pessoas na Oficina de Diagnóstico 2, conforme lista de presença em Anexo.3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

14 

Rua Augusto Edson Ehlke, 181 - Jd. Apolo II - São José dos Campos - SP - CEP 12243-110 - Tel.: (12) 3928-2600 - www.ipplan.org.br  

Todos os direitos autorais do conteúdo deste documento pertencem ao Instituto de Pesquisa, Administração e Planejamento de São José dos 
Campos – IPPLAN, não podendo ser reproduzido ou divulgado, no todo ou em parte, ou utilizado para fins diferentes daqueles para os quais é 
fornecido, sem prévia e expressa autorização do IPPLAN. 

3.1. APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS DA ANÁLISE FOFA 

Primeiramente, foram apresentados os resultados da Análise FOFA, que tinha sido 

feita em grupos de 4 a 5 pessoas na Oficina de Diagnóstico 1. A Figura 3 mostra o resumo 

apresentado. 

 

Figura 3. Contabilização das palavras-chave citadas na atividade 1 da Oficina de Diagnóstico 1, e apresentada 
ao Núcleo Gestor na Oficina de Diagnóstico 2. 

Do que foi levantado pelos grupos, o IPPLAN verificou quais dessas questões se 

adequavam ou não ao conteúdo de um Plano Diretor, destacando o que segue na Figura 4.  

O turismo/turismo rural é visto como uma força, ou seja, uma vocação natural do 

município, que ocorre principalmente como consequência da beleza paisagística, do clima e 

da natureza. Em termos práticos isso significa que esses três itens – paisagem, clima e 

natureza – devem ser preponderantes nas definições de uso e ocupação do solo, sendo 

necessário combater a proliferação de ocupações desordenadas, que ocorrem de forma 

irregular e degradam o ambiente. Em relação a isso, destacou-se a falta de fiscalização para 
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fazer com que a lei se cumpra, o que acaba sendo um problema geral de todos os assuntos, 

seja na garantia da não degradação ambiental (por ocupações próximas aos corpos d’água e 

desmatamento), seja no cumprimento de medidas básicas que deveriam entrar num código 

de posturas, como os horários para colocação de lixo na rua (ou em lixeiras, que seria mais 

adequado).  

 
Figura 4. Aspectos da Análise FOFA pertinentes ao Plano Diretor. 

 

Somando-se à questão da degradação ambiental resultante da proliferação de 

ocupações ocorrendo de forma desordenada – sem controle de adensamento e sem se 

cumprir a área mínima do módulo rural – outro aspecto intrínseco à preservação do meio 

ambiente identificado apenas por um grupo é que as atividades agropecuárias adotam 

práticas inadequadas, como queimada de solo para plantio, uso de agrotóxicos, 

monocultura. O Plano Diretor não é exatamente a lei que vai determinar o tipo de cultura 

possível em cada lugar, mas uma vez existindo uma vontade geral de que se incentivem 
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práticas mais sustentáveis, como o manejo orgânico na produção de alimentos, isso pode ser 

pensado na forma de uma política articulada com outros setores, como o de turismo (rural), 

portanto integraria as políticas complementares à política de planejamento territorial. 

Por fim, o tema eventos culturais e lazer foi visto como uma oportunidade, haja vista 

que o município atrai eventos de diversos tipos, como houve em 2014 de associação de 

dentistas do Estado de São Paulo. Uma coisa pontuada pelos grupos é que deveria haver 

melhor estrutura para receber eventos de grande porte. Sugeriu-se a construção de um local 

especial para eventos, como um centro de convenções, que receberia feiras de diversos 

setores, festas culturais, eventos que de alguma forma se identificam com o município e 

para os quais o município proporciona uma boa estadia. Nesse sentido é possível prever uma 

área para eventos no Plano Diretor, que seria de interesse público para se construir um 

centro de eventos. Isso porque se comentou que os eventos que ocorrem são feitos em 

praças ou em locais cedidos pela igreja, com estrutura provisória que deve ser montada a 

cada evento. Não há sanitários adequados, por exemplo, e os eventos que atraem grande 

público geram problema no trânsito local. 

 

3.1.1. APRESENTAÇÃO DA COLHEITA DA ATIVIDADE DE 

PERSONIFICAÇÃO DOS BAIRROS 

Abaixo encontram-se os resultados obtidos dos grupos através da atividade de 

personificação dos bairros, desenvolvida na Oficina de Diangóstico 1, já com a análise 

técnica do IPPLAN, com os resultados mais objetivos que podem interferir no Plano Diretor. 

Para os bairros do Serrano, Pinheiro, Dias e Sítio, agrupados como 1A, os grupos 

apontaram a existência de uma população migrante, cuja renda advém da agropecuária e do 

turismo. É uma extensão natural da cidade, acessível ao Centro e com pouca infraestrutura. 

Tem por necessidades algumas coisas básicas como: educação, saúde, comércios e 

segurança. São os únicos que sonham com indústria limpa e com gastronomia para o futuro. 
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Tem carência de área de lazer e dá indícios de que quer continuar com o processo de 

urbanização. 

Já para o Centro e o Quilombo (2A), observou-se que a população locomove-se mais 

de bicicleta ao ser comparado com outros bairros da cidade, devido à maior proximidade 

dos pontos de interesse. A escolaridade das pessoas é maior e a renda é de média a alta. 

Esses bairros atraem mais pessoas pela quantidade e opção de escolha para bares, 

restaurantes, artesanato e comércios. Possui grande concentração urbana e para o futuro 

espera ter mais educação para as próximas gerações e melhor aproveitamento dos espaços 

públicos, dando indícios de que as pessoas desejam se manter no município. 

Fechando o Bloco A, no bairro do Cantagalo (3A) a renda é obtida por meio do 

artesanato e do turismo rural. A população residente neste bairro é migrante do estado de 

Minas Gerais (MG) devido à proximidade maior com o Estado. Segundo os participantes, o 

espaço da vila é convidativo, sendo que para o futuro o bairro deseja ser uma referência 

para o turismo e empreendedorismo. 

Para os grupos do Bloco B, nos bairros do Paiol Grande e Campista (1B) o sustento 

vem de construções, sendo que esses bairros, especificamente o Paiol Grande, tem maior 

relação com o meio urbano. Se fosse uma pessoa, seria um patriarca que sustentaria seus 

muitos filhos, indicando possíveis parcelamentos futuros por motivo de herança. Essa pessoa 

tem mais condições, pois possui estrutura de serviços domésticos, como motorista, e 

embora componha uma grande família, mostra-se individualista com certo autoritarismo em 

relação aos outros bairros. Seu diferencial é a Pedra do Baú, marco natural do município. 

Para o futuro, pensa em ver os filhos formados, mantendo a mesma propriedade familiar. É 

uma população que frequenta cidades vizinhas, conta com um turismo sustentável, e 

incentivo à agricultura. 

Como houve dificuldade dos grupos de personalizar o bairro do Monjolinho junto 

com Paiol Grande e Campista, alguns separaram as respostas. O mesmo ocorreu com os 
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bairros Zé da Rosa, Baú e Torto, agrupados como 2B, mas que foram separados por alguns 

grupos. Do que foi apresentado, os grupos identificaram que a renda do Monjolinho é obtida 

por meio da agricultura e serviços de diarista. Existem deslocamentos da população para o 

Centro, porem é tido como um bairro isolado. As pessoas possuem baixa escolaridade, 

podendo-se dizer que é a pior do município, mas apesar das dificuldades, desejam se manter 

neste local. 

No bairro Zé da Rosa a renda da população é baixa, e tem proximidade com o 

município de Santo Antônio do Pinhal. A existência do núcleo rural, especialmente com a 

presença da igreja, é fundamental para a manutenção das pessoas no bairro. As pessoas 

frequentam Santo Antônio do Pinhal e Campos do Jordão e a distância da praia faz com que 

conhecê-la passa a ser um sonho, assim como pensam em ter mais condições materiais e 

uma caminhonete 4x4. 

Por fim, nos bairros do Baú e do Torto segue o perfil do morador típico de São Bento 

do Sapucaí, ou seja, agricultor de renda média. Tem ligação com o esporte, sendo que 

descansa nas horas vagas. Segundos os grupos, há um lado cultural forte que atrai ao bairro, 

embora o sonho seja fortalecer a agropecuária.  

A íntegra do material apresentado na Oficina de Diagnóstico 2 consta no ANEXO 4, 

em que são mostrados o resumo das visões dos grupos, com a personificação dos bairros, 

bem como a análise feita pelo IPPLAN a partir disso. 

  



 

19 

Rua Augusto Edson Ehlke, 181 - Jd. Apolo II - São José dos Campos - SP - CEP 12243-110 - Tel.: (12) 3928-2600 - www.ipplan.org.br  

Todos os direitos autorais do conteúdo deste documento pertencem ao Instituto de Pesquisa, Administração e Planejamento de São José dos 
Campos – IPPLAN, não podendo ser reproduzido ou divulgado, no todo ou em parte, ou utilizado para fins diferentes daqueles para os quais é 
fornecido, sem prévia e expressa autorização do IPPLAN. 

3.1.2. COMENTÁRIOS GERAIS DO NÚCLEO GESTOR SOBRE O QUE FOI  

APRESENTADO NA OFICINA DE DIAGNÓSTICO 2 

Após a apresentação dos resultados, foram levantadas algumas questões chave para 

serem debatidas, a saber: 

• Qual a população que se imagina para o futuro? 

• Onde essas pessoas vão morar? 

• Como desenvolver o município sem expandir a área urbanizada? (premissa: 

população não quer que a mancha urbana cresça) 

• Que dinâmicas existentes hoje nos núcleos rurais devem ser preservadas? 

Quais devem ser alteradas? 

• Qual o perfil que os núcleos rurais terão no futuro? Ou seja, qual será sua 

“cara”? 

A ideia inicial era que para cada conjunto de bairros se construísse uma visão única, 

entretanto, como se viu na Oficina de Diagnóstico 1, alguns grupos optaram por fazer a 

personificação de alguns bairros de forma isolada, com agregados de forma diferente da 

proposta. Portanto, debater considerando o agrupamento proposto pelo IPPLAN não 

funcionaria bem, motivo pelo qual se optou, na hora, por apresentar os resultados para 

todos os bairros para depois abrir para o debate de forma unificada, o que foi mais fácil 

considerando o baixo número de participantes (23 pessoas – vide lista de presença no 

ANEXO 3). A pergunta lançada para isso foi:  

“Dado hoje a dinâmica diária nesses bairros, qual a tendência futura?  

Algo precisa mudar?” 

Esperou-se, com isso, ter uma percepção do que as pessoas imaginam para o futuro 

desses lugares que foram personificados em uma pessoa mais velha, ou mais nova, ou em 

que a estrutura familiar é mais marcante, ou que sonha em ser uma referência ao restante 
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do município. Ou seja, se foi possível imaginar o passado e o presente como são, o momento 

seguinte foi de projetar o que se imagina para o futuro e o que disso pode ser aproveitado e 

previsto no Plano Diretor. 

 

Foto 7. Parte expositiva da Oficina de Diagnóstico 2. 

Os comentários das pessoas podem ser agrupados tanto por bairro, como por 

assunto geral que diz respeito ao município todo, e não especificamente a algum lugar. De 

forma geral, houve uma grita quanto à existência de construções desordenadas no 

município, bem como parcelamento irregular nas áreas rurais, seja por herança (questão 

familiar), em que os herdeiros vendem suas frações ideais e concretizam um parcelamento 

de solo, seja por pessoas de fato mal intencionadas que pretendem obter lucro com a venda 

de lotes menores do que o módulo rural, de 30.000 m². O parcelamento por questões 

familiares é visto como algo cultural de difícil proibição e justo para as pessoas que têm suas 

terras, desde que as mantenham no campo ao invés de vender suas terras. 

Destaca-se que já há leis que tratam das medidas mínimas a serem respeitadas, ou 

seja, o Código Florestal, que trata das áreas de proteção permanente (30 metros ao longo 

dos corpos d’água); o módulo rural mínimo de 30.000,00m² exigido pelo INCRA na área rural, 



 

21 

Rua Augusto Edson Ehlke, 181 - Jd. Apolo II - São José dos Campos - SP - CEP 12243-110 - Tel.: (12) 3928-2600 - www.ipplan.org.br  

Todos os direitos autorais do conteúdo deste documento pertencem ao Instituto de Pesquisa, Administração e Planejamento de São José dos 
Campos – IPPLAN, não podendo ser reproduzido ou divulgado, no todo ou em parte, ou utilizado para fins diferentes daqueles para os quais é 
fornecido, sem prévia e expressa autorização do IPPLAN. 

e a Lei Federal 6.766/79, que trata do parcelamento do solo para fins urbanos e das 

exigências mínimas. Por outro lado, uma restrição muito forte ao parcelamento do solo na 

área rural poderá gerar um efeito reverso, expulsando as pessoas do campo para a cidade e 

causando impactos sociais, ao mesmo tempo em que atrairia pessoas de fora para essas 

áreas rurais, que passariam a ser menos produtivas ainda. Argumentou-se que a 

continuação da urbanização dos bairros rurais só é bem vista em um sistema misto, ou 

seja, nem tudo só rural, nem tudo só urbano. 

Ao se pensar na manutenção das famílias nas áreas rurais, a grande questão 

debatida foi as opções de trabalho e renda para a população jovem, que não vê 

oportunidades no município, embora seja um local muito agradável para morar. Nesse 

sentido, foi apontado que faltam políticas para qualificação dessas pessoas para que 

permaneçam no município, exercendo atividades preferencialmente na sua área de origem.  

Além dos tópicos citados, o descarte irregular do lixo é tido como algo preocupante 

devido ao mau cheiro que fica próximo às residências. Tanto para a questão do 

planejamento territorial, quanto para os aspectos relacionados à preservação do meio 

ambiente, a fiscalização foi apontada como insuficiente para garantir que se cumpram as leis 

e para que se estabeleça a ordem pública. Ainda, a cultura foi apontada como pilar do 

desenvolvimento do município, a ser valorizada desde as escolas, no setor turístico, na 

agricultura, pois é ela que atraia as pessoas ao município. Também foi mencionado que, ao 

se pensar no tamanho de lote, se pense no que cada bairro pode promover para a cidade, 

lembrando que os bairros (e sua configuração, sua paisagem) devem fazer sentido para 

quem mora lá, e não apenas para a visão de quem é de fora. 

Muito da discussão ocorreu em torno de questões que fogem da alçada do Plano 

Diretor, como a falta de planejamento para eventos festivos como o Carnaval – cujos 

trabalhos deveria ocorrer durante o ano todo - e a necessidade da Prefeitura apoiar os micro 

e pequenos empreendedores, especialmente aqueles com menor poder aquisitivo, que 
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necessitam de mais orientações. Entretanto destacam-se algumas que podem ser previstos 

para o futuro.  

Para o Bairro do Sítio houve queixa quanto à carência de áreas verdes. As pessoas 

reclamaram da falta de uma praça, do crescimento desordenado e de algumas ruas estreitas 

dificultando o acesso a determinados locais.  

No Paiol há falta de planejamento para os eventos culturais e a segurança pública 

não tem preparo suficiente para atender a demanda da população. Citou-se, de forma 

generalizada, que a polícia tem barrado qualquer tipo de festa (festa de rodeio em 

pesqueiro, por exemplo), diminuindo as opções de lazer da população. Assim, uma vez se na 

vocação turística do município é fundamental que a cidade esteja estruturada, com um 

centro de eventos, por exemplo.  

Já no Bairro do Monjolinho a situação é vista como crítica, devido à presença de 

construções irregulares e à distância que as pessoas têm que percorrer – muitas vezes a pé – 

até o Centro da cidade.  

A Secretária Márcia contou o caso do Cantagalo, bairro em que se mobilizou um 

grupo de mulheres com mais de 40 anos em torno da questão do turismo rural, com apoio 

da Associação Brasileira de Turismo Rural. Comentou que no Quilombo – bairro mais 

estruturado – isso ocorreu em 2001 – e que para 2015 o trabalho será feito no Baú. Isso 

porque os proprietários têm um grande atrativo, com trilhas e cachoeiras, de forma que o 

turismo é capaz de promover o desenvolvimento econômico. 

Para a área urbana foi sugerido que o lote mínimo seja de 250m², devendo haver um 

controle das edificações. A urbanização foi vista por uma das pessoas como um caminho 

para aumentar o IPTU e gerar receita – portanto algo positivo. Questionados sobre os locais 

onde hoje é possível obter um lote, os presentes não souberam responder locais, pois 

disseram que faltam lotes legais, entretanto citaram alguns valores como referência, sem 
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especificar os bairros. Disseram que um alqueire legal hoje custa R$75.000,00, o que é caro 

comparado com Luminosa (MG), onde um alqueire mineiro de 40.000m² custa R$20.000,00. 

Na área urbana um lote (quando tem) custa cerca de R$80.000,00, o que foi avaliado como 

muito caro para a renda da população local. Já uma casa de 125m² custa em média 

R$150.000,00. Citaram que no Morro do Cruzeiro existe uma ocupação irregular, em que os 

residentes passam fome, não têm trabalho e as moradias são precárias, com mofo e chão de 

terra batida. Logo, é uma área que deve ser vista como especial para a provisão de programa 

de habitação. 

 

Foto 8. Roda de discussão da oficina de Diagnóstico 2. 
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4. REUNIÃO COM ÓRGÃOS AMBIENTAIS – 18/11/2014 

A pedido da Secretária de Meio Ambiente e Agricultura Marília Souza, o IPPLAN 

realizou uma reunião com diversos órgãos ambientais - Secretaria do Meio Ambiente; Polícia 

Ambiental; CETESB; Fundação Florestal; DAEE; APA Federal da Serra da Mantiqueira; APA 

Estadual Sapucaí-Mirim e o Comitê da Bacia Hidrográfica da Serra da Mantiqueira - 

convidados por meio de ofício pela própria secretária. O intuito da reunião foi exatamente 

abrir aos demais órgãos responsáveis pela gestão dos aspectos ambientais - proteção de 

matas, gestão de recursos hídricos, licenciamentos e fiscalização - um diálogo quanto às 

diretrizes a serem previstas no Plano Diretor, seja para esclarecer pontos conflitantes, seja 

para compreender os processos atuais que envolvem o uso e exploração dos bens naturais e 

que devem ser identificados para se definir diretrizes coerentes com a realidade do 

município. 

 

Foto 9. Reunião da reunião com órgãos ambientais realizada em 18/11/2014. Da esquerda para a direita: 
Waldir Martimiano (Fundação Florestal), Sargento Paulo (Polícia Ambiental), Marília Souza (Secretária de Meio 
Ambiente e Agricultura), Nazareno Mostarda (DAEE) e Maria Ligia N. G. Vianna (IPPLAN). 

A reunião foi realizada na Prefeitura de São Bento do Sapucaí no dia 18 de Novembro 

de 2014, estando presentes apenas 6 pessoas, sendo 2 técnicas do IPPLAN (Maria Ligia 
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Vianna e Lívia Tomás), a Secretária de Meio Ambiente e Agricultura (Marília Souza), um 

representante da Fundação Florestal (Waldir), um representante da Polícia Ambiental 

(Sargento Paulo) e um representante do DAEE – Departamento de Água e Energia Elétrica 

(Nazareno Mostarda). O representante da CETESB não compareceu, assim como das APAs. 

Para pautar a reunião foi feito uma questionário com dúvidas da equipe técnica do IPPLAN a 

serem sanadas junto aos representantes dos orgãos, especialmente quanto ao material 

sobre a bacia hidrográfica da Serra da Mantiqueira, como o plano de bacias, em que há 

diversos mapas temáticos. Entretanto, quando a reunião foi iniciada observou-se que se 

tratavam de dúvidas muito pontuais que não seria esclarecidas pelos gestores presentes. 

Assim, embora passadas todas as questões, optou-se por entender a função de cada órgão 

em termos de atuação local do que analisar individualmente os mapas levantados.  

A Fundação Florestal é a gestora das APAs do Estado e fiscaliza os projetos. De modo 

geral, a sociedade civil faz propostas de projetos para as bacias, o Comitê de Bacias analisa e 

passa para a FEHIDRO financiar.  

A Polícia Ambiental trabalha fiscalizando as áreas de várzea e APP, atendendo a 

solicitações dos órgãos ambientais, vistoriando denúncias, autuando e multando. Também 

trabalha com educação ambiental, porém atua mais sob demanda do que de forma 

preventiva, devido à falta de um programa anual que consiga atingir escolas e produtores 

rurais. Caso um cidadão necessite de orientação, o próprio interessado entra em contato 

com a Polícia Ambiental e faz a solicitação. O grande problema é que como tudo é feito 

online, dificulta o acesso às pessoas que não têm acesso a computador e internet.  

A DAEE trabalha para atender aos interesses dos municípios, sendo sua função 

controlar a demanda de água através da outorga para uso (da água). O Plano de Bacias foi 

revisado em 2011, o que mostra que o plano é dinâmico, está sempre se atualizando, 

diferente do que ocorre com os projetos, que são estáticos. O DAEE contribui com o uso 

racional das águas, estudando a parte de disponibilidade hídrica.  
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Foi citado que para as construções dentro de APA a multa deve ser dobrada, afinal é 

uma unidade de conservação. A questão crítica dos recursos hídricos se deve à perfuração 

de poços artesianos sem a devida outorga da DAEE. Comentou-se muito sobre o limite de 

construções e o que deve ser feito para que não esgote a água no futuro, sendo esse o 

principal resultado da reunião, ou seja, um alerta para que o adensamento siga o limite de 

capacidade de suporte dos recursos naturais. Entretanto, não há dados que possibilitam 

complementar essa análise além daqueles apontados no Plano de Bacias. 

Complementando o que foi falado, o representante do DAEE informou que existe um 

Grupo Técnico de Operação Hidráulica (GTOH), composto pelo DAEE, ANA, CEIVAP, ONS – 

Organização Nacional do Sistema e CESP, que faz teleconferência uma vez por semana e 

avalia o nível de água, de forma integrada, online e em tempo real. Fica claro que o limite de 

capacidade depende do manancial, sendo que a avaliação da disponibilidade hídrica natural 

depende da característica do manancial em cada caso. Quando o DAEE licencia o uso da 

água, faz um balanço hídrico, em que se levantam as captações à montante e verifica-se a 

disponibilidade hídrica efetiva. A outorga é válida por 5 anos, sendo necessário renová-la 

caso haja interesse, momento em que é feita nova avaliação. A água que abastece o 

município de São Bento do Sapucaí é a da Cachoeira dos Amores (a mesma do Toldi) e vem 

de manancial superficial, sendo este local o que tem tido mais intervenções – no Paiol São 

Pedro. Por isso, urge a necessita de se controlar as ocupações nesta região. 

O estudo da disponibilidade hídrica considera a classe dos corpos d’água, que varia 

de 1 a 3 conforme o grau de comprometimento da qualidade da água. Isso significa que 

partículas em suspensão, esgoto, e a análise química definem a poluição existente na água. 

Segundo informações do representante do DAEE, todos os cursos d’água de São Bento do 

Sapucaí são Classe 1 e não pode haver o descarte irregular de efluentes. O esgoto coletado 

do Centro e Quilombo é totalmente tratado. O restante, ou seja, aquilo que não é tratado é 

de difícil mensuração no que diz respeito ao comprometimento do corpo d’água. Estão 

tentando instalar uma Estação de Tratamento do Esgoto (ETE) para o Cantagalo e fossa 
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séptica para os demais bairros rurais através de projetos para serem financiados pelo 

FEHIDRO e pelo Programa Água e Vida. Acredita-se que até final de 2015 o município terá 

90% do esgoto tratado. 

A Polícia Ambiental sugeriu que haja compensação ambiental para as queimadas e 

desmatamento na região, que têm ocorrido com frequência devido ao maior interesse para 

construções nessas áreas. 

A íntegra do que foi discutido na reunião encontra-se no ANEXO 5. 

 

Foto 10. Rio Sapucaí Mirim. IPPLAN, 2014. 
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5. REUNIÃO COM CONSELHO DO MONA – MONUMENTO 

NATURAL ESTADUAL DA PEDRA DO BAÚ – 28/11/2014 

Como já tratado no relatório do Produto 3, o MONA é uma unidade de conservação de 

proteção integral criada no âmbito estadual com o objetivo de preservar a paisagem cênica ao redor 

da Pedra do Baú, que é um acidente geológico bastante significativo no município. Embora ainda não 

possua Plano de Manejo, o MONA possui um Conselho Gestor, composto por proprietários de 

terrenos na área do monumento, bem como pela Secretaria de Meio Ambiente e Agricultura e pela 

Fundação Florestal, administradora da área. 

A reunião foi solicitada pela Secretária Marília, exatamente para que o IPPLAN ouvisse as 

demandas dos conselheiros e para que se discutissem propostas a serem incluídas no Plano Diretor 

no que diz respeito a essa unidade de conservação. 

 

Foto 11. Pessoas se organizando em grupos para a atividade na reunião com o Conselho do MONA. 

 

O espaço cedido para a reunião foi no mesmo dia da reunião ordinária do conselho, 

estando presentes 18 pessoas, conforme a lista de presença constante no ANEXO 6. Por isso, 

no início foi feita a reunião do MONA e depois foram feitas duas atividades com os 

conselheiros presentes. A reunião ordinária teve como pauta a definição do Termo de 
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Referência para a contratação de empresa para a elaboração do Plano de Manejo. Além 

dessa parte formal, os presentes também apresentaram dúvidas quanto ao cadastro 

ambiental rural e quanto ao georeferenciamento dos imóveis. Isso foi discutido 

especialmente pela dificuldade que a Sra. Mônica estava tendo para formalizar a doação de 

uma área para a construção do Centro de Atendimento ao Turista da Pedra do Baú. Tal 

Centro é onde ocorrerá o receptivo e onde será cobrada a Taxa de Preservação e 

Conservação Ambiental (TPCA), definida na Lei 1.705/2014. 

Terminada essa primeira parte, a equipe do IPPLAN fez uma breve explanação sobre 

o motivo do encontro e, já de início, solicitou que as pessoas se dividissem em grupos de 5 

pessoas para responder a algumas questões sobre como é o MONA hoje e o que se pensa 

para o futuro. A apresentação feita ao conselho do MONA consta no ANEXO 7. 

Posteriormente, pediu-se para os presentes se reunirem em grupos para responder às 

seguintes perguntas, divididas em duas folhas: 

• Folha 1 - O MONA HOJE: O que no MONA hoje não é sustentável? Pense nos 

seguintes aspectos: uso do solo, atividades econômicas, propriedade da terra, 

acesso, relações com o entorno, questões institucionais. 

• Folha 2 - O FUTURO:  

o O MONA NO PLANO DIRETOR: Como o MONA deve ser tratado no 

Plano Diretor, ou seja, quais, os aspectos, definições, regrais mais 

importantes de serem definidas até que saia o Plano de Manejo? 

Penso nos seguintes aspectos: abrangência, compartimentação, usos 

possíveis, acessos, forma de controle, etc. 

o MONA X ENTORNO: o que se imagina par ao entorno do MONA em 

termos de usos, acessos, relação entre bairros, paisagem? Haverá 

mudanças em relação ao que é hoje? 
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Como suporte às respostas foram entregues dois mapas, sendo um de cobertura do 

uso do solo e o outro com as edificações no entorno do MONA.  

Foi feita a colheita das folhas e, além disso, foi feito um debate com todos os 

presentes, sendo que os principais pontos críticos apresentados foram: 

• Parcelamento do solo ocorrendo de forma irregular; 

• Uso inadequado dos recursos naturais, havendo reflorestamento com 

espécies exóticas e captação de água das nascentes sem qualquer controle e 

sem haver o retorno do excesso não utilizado por quem captou; 

• Turismo desordenado, sem controle da quantidade de pessoas que 

frequentam a Pedra do Baú e às vezes ocorrendo conflitos entre turistas e 

proprietários de terra por onde passam trilhas; 

• Áreas de pastoreio em excesso, que causam impacto tanto na topografia, 

quanto na poluição dos recursos hídricos, além de serem áreas não 

vegetadas; 

• Acesso para transportes, não havendo consenso quanto à necessidade ou não 

de pavimentação; 

• Aumento de pessoas em temporadas, principalmente na região da Pedra do 

Baú. 

Dentre os aspectos listados pelos grupos que devem ser tratados no Plano Diretor na 

área do MONA estão: 

• Regularizar o solo ocupado e o congelar os núcleos rurais, evitando o 

parcelamento no futuro; 

• Manter da vocação turística,  

• Evitar que o entorno seja usado como área de expansão urbana, 

• Preservar topo de morro; 

• Reflorestar áreas degradadas; 
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• Referenciar que o Plano de Manejo é o plano que detalhará o uso e atividades 

que podem ser desenvolvidos no MONA. O Plano de Manejo, portanto, 

poderá definir os tipos de culturas e espécies permitidos e a forma de 

manejo, por exemplo, com a adoção de agricultura orgânica ou de produção a 

partir de agroflorestal. 

 

 

Foto 12. Vista da Pedra do Baú e chegada das crianças no Acampamento Paiol Grande. IPPLAN 2014. 
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6. REUNIÃO COM CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO 

(COMTUR) – 25/11/2014 

O Conselho Municipal de Turismo (COMTUR) é um órgão consultivo e de 

assessoramento do Poder Executivo Municipal, que tem por objetivo opinar, sugerir, indicar 

e propor medidas para o turismo. A pedido do conselho foi realizada uma reunião, com o 

apoio da Secretária de Turismo e Desenvolvimento Márcia Azeredo, para que fossem 

apontadas questões que preocupavam os conselheiros, ainda mais em se pensando que o 

turismo é uma das vocações do município, juntamente com a agricultura.  

A reunião foi realizada no dia 25 de Novembro de 2014 nas dependências da Pousada 

do Quilombo, haja vista que um dos componentes é gerente do local e que lá havia espaço 

para conversarmos. Estavam presentes Walquíria, representando a secretária de Turismo e 

Desenvolvimento Márcia, Carlos Alves (conhecido como Charlie) da Pousada do Quilombo, 

Marcelo e José Carlos pelo COMTUR, e as técnicas do IPPLAN Maria Ligia N. G. Vianna e 

Luciana Lins de Melo. Uma das preocupações apresentadas pelo COMTUR era exatamente o 

envolvimento das comunidades rurais que, conforme explicado pelas técnicas, ocorreria em 

momento futuro – no caso, nas Oficinas A Cidade que Queremos, em fevereiro de 2015.  

Um dos conselheiros explicou a atuação do Conselho, identificando alguns trabalhos 

que vêm sendo desenvolvidos, como novos projetos nos bairros do município de São Bento 

do Sapucaí visando melhorias no desenvolvimento da atividade turística. 

Segundo os conselheiros, há pré-requisitos aprovados por lei sobre o que as 

pousadas e restaurantes devem ter para oferecer aos visitantes e também para obtenção do 

alvará, e, uma vez atendendo os critérios dessas exigências, obtém-se o selo de 

conformidade, que garante maior confiabilidade na hora da escolha. O COMTUR é o 

responsável para a visita técnica e devida verificação. 
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Comentaram que no bairro do Cantagalo existe o projeto de turismo rural e há 

propostas de levar este mesmo projeto ao bairro do Baú. O interesse pelo turismo no 

Cantagalo foi despertado por ser uma área bastante agrícola, ter hospedaria, fábrica de 

doces, micro indústria do azeite e monitores para o turismo rural. Hoje eles recebem 

diariamente peregrinos, visitantes e realizam uma atividade chamada de Caminho da Fé (sai 

de Águas de São Pedro e vai até Aparecida). Existe também a Rota da Alegria (definida pelo 

Estado), que é um destino turístico que o município oferece. As atividades citadas acimas 

são divulgadas no município no portal, no Leite na Pista (estabelecimento comercial junto à 

SP-123), nas pousadas, na Vanguarda (jornal regional) e no rádio. Para participar as pessoas 

podem ir por conta própria ou agendar com monitores.  

Além disso, o SENAR – Serviço Nacional de Atividade Rural desenvolve um projeto de 

Turismo de Base Comunitária no bairro do Baú que desde 2010, atuando em conjunto com 

SEBRAE, Secretaria de Turismo e COMTUR. 

A íntegra do que foi tratado na reunião está na ata constante no ANEXO 8. 

A partir da reunião foi feito contato com Fabrício, do Baú Ecoturismo, para visitar as 

cachoeiras do bairro do Serrano e também para levar a equipe do IPPLAN para conversar 

com Eliseu Frechou, que fez um vasto mapeamento das trilhas de mountain bike no 

município e que tem muitas informações e contribuições quanto ao turismo no município, 

em especial sobre escalada. Ele citou que há conflitos entre proprietários de terra e 

escaladores, pois alguns desrespeitam as regras e fazem com que o proprietário feche 

acesso ao ponto de escalada. Também defendeu que a estrada para a Pedra do Baú seja 

pavimentada para melhorar o acesso dos turistas e que haja um investimento da Prefeitura, 

especialmente com a instalação de guard rail junto à SP-42, num local conhecido como 

Campo Escola – constitui-se de duas grandes pedras que servem de local para aprendizado 

em escalada. Ressaltou que deve ser valorizada essa vocação do município para escalada, já 

que ali está um dos principais picos (de escalada) do Estado de São Paulo.  
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7. REUNIÃO COM PREFEITURA – 13/01/2015 

A reunião foi realizada com o objetivo de alinhar o andamento do projeto, assim 

como para tirar dúvidas de ambas as partes – IPPLAN e Prefeitura Municipal. Estavam 

presentes o prefeito Ildefonso Mendes, a Secretária de Turismo Márcia Azeredo, a Secretária 

de Meio Ambiente e Agricultura Marília Souza e as técnicas do IPPLAN Maria Ligia Vianna e 

Luciana Lins. 

Inicialmente as técnicas do IPPLAN explicaram como o trabalho vem sendo 

desenvolvido. Apontaram algumas dificuldades nas respostas para elaboração do Plano 

Diretor por parte da Prefeitura, especialmente quanto à delimitação dos bairros e suas 

denominações, e diversos setores, com dados referentes a habitação, transporte, sistema 

viário.  

Maria Ligia e Luciana explicaram que paralelamente ao trabalho de levantamento de 

dados (inconcluso) estão sendo feitos diversos mapas, especificamente apontando as 

edificações no município, os lotes ocupados ou não, que servirão de base para o 

macrozoneamento, juntamente com a delimitação dos núcleos rurais. Também estão 

tentando identificar questões ambientais que limitem o adensamento e os locais que 

ganharam ou perderam população. Há uma dificuldade em entender e definir o que é 

urbano e o que é rural. Pensa-se em facilitar a vida da população rural para que ela possa 

deslocar-se à área urbana sem tanta dificuldade, ou para que não necessite se deslocar. 

Maria Ligia comentou sobre a existência do Plano Nacional de Habitação Rural, definido em 

lei, e que pode ajudar a população rural hoje sem moradia própria, ou de forma irregular. 

Ainda é necessário entender se as áreas rurais devem ou não ser delimitadas como ZEIS para 

serem atendidas por esse plano. Apontaram a possibilidade de regularizar áreas na zona 

rural (hoje irregulares), seja com o instrumento da usucapião, seja com a delimitação de 

ZEIS. Foi falado também sobre a programação das Oficinas A Cidade que Queremos, que 

envolveria as comunidades rurais, estando programadas 2 antes do Carnaval e 2 após. 
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O Prefeito, por sua vez, apresentou diversas demandas, sendo a principal delas a 

redução do prazo do projeto para maio para que o município possa ser beneficiado por uma 

verba de R$2 milhões pelo FEHIDRO. Isso porque a existência de Plano Diretor no município 

é pré-requisito para a liberação dessa verba. 

Em relação à perda de população, argumentou que há muitas pessoas que se 

mudaram para São Bento querendo que a cidade fique de um jeito diferente daquele e as 

pessoas da cidade querem.  

Márcia falou da necessidade de ter mais pessoas da Prefeitura envolvidas nas 

oficinas e que os secretários deveriam ser os responsáveis por isso. O Prefeito ratificou a 

opinião de Márcia e disse que isso seria frisado na reunião do secretariado. 

Em relação às oficinas, os presentes forma unânimes em afirmar que na área rural 

não é possível fazer a oficina de manhã porque as pessoas estão trabalhando, e sugeriram 

que as oficinas ocorressem nos bairros do Paiol Grande, Serrano e Baú.  

Quanto à demanda de habitação de interesse social (HIS), o prefeito disse que o 

máximo é de 400 pessoas (entenda-se, domicílios), que de fato moram no município. 

Afirmou que para 23 famílias retiradas de área de risco está sendo pago o aluguel social, de 

aproximadamente R$ 500,00. 

Segundo o Prefeito, o IBGE em 2000 fez um levantamento sobre o número de 

edificações fechadas e comparado a agora, diminuiu o numero de habitantes, mas isso se 

deve à saída de muitas pessoas da zona rural, havendo, em 2000, cerca de 130 moradias de 

veraneio, contra 900 identificadas no Censo de 2010, lembrando que, por estarem em área 

rural, não pagam IPTU. Ainda nessa lógica, apontou que a população rural vem crescendo 

devido à compra irregular de chácaras, sítios e afins, sempre perto da estrada, o que 

motivou a elaboração da Lei que declara de interesse urbano os imóveis na faixa lindeira de 
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500 metros das estradas. Essa lógica de mercado fez com que 20 famílias que moraram na 

produção saíssem da área rural. 

Comentou um pouco sobre o processo de elaboração do plano diretor em 2004 para 

afirmar que existe já uma cultura de participação na cidade e que, portanto, algumas etapas 

poderiam ser diminuídas. Disse que as ideias para o Plano Diretor devem partir do corpo 

técnico, de forma que para as oficinas sejam levadas ideias pré-concebidas sobre o que se 

deseja para a cidade, ou seja, o que será melhor para o futuro. 

Quanto à ocupação da Zona Urbana, o Prefeito disse que hoje o lote mínimo 

obedece os 125m² previstos na legislação federal (Lei Federal 6.766/79), entretanto 

defendeu que o mínimo seja de 250 m², pois permite construções com mais qualidade, mais 

ventiladas e não tão próximas. 

Quanto às construções, comentou que há questões de código de obras que poderiam 

ser inseridas no Plano Diretor, como por exemplo a exigência de banheiros em 

restaurantes, recuos, etc. Mencionou como exemplo o Código de Obras de Santo Antônio 

do Pinhal.  

Quanto à possibilidade de projetos futuros, o Prefeito expôs que a Prefeitura não 

tem recursos para desapropriação, pois isso defende que seja maior a porcentagem de área 

de gleba a ser doada para uso institucional nos novos loteamentos. Ou seja, os bairros que 

estão se expandindo necessitam absorver essa visão de futuro. Comentou que no Bairro 

Serrano e Campestre, na saída da vila, por exemplo, há diversos lotes com várias casas 

dentro, sempre ao longo da estrada, que ocorrem de forma irregular quanto à área e ao uso 

do solo, ou melhor, diferentes do desejado. Se os lotes forem maiores, ele acredita que se 

dificulta a ocupação. 

Mencionou a questão do descarte irregular de efluentes diretamente nos córregos, 

que ocorre também onde há construções irregulares. 
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Para a área do MONA, sugeriu que tudo seja submetido ao plano de manejo, que 

continua da mesma forma a 3 anos, ou seja, não foi feito ainda. Deveria ser baseado o plano 

diretor e no código florestal, por isso deve-se prever o mínimo. 

Ele explicou que há diferença de desejo entre as populações do Serrano e do Paiol 

Grande. Segundo ele, enquanto no serrano as pessoas querem comprar casa e sentir-se 

totalmente na natureza, no Paiol isso não ocorre. 

A Secretária de Meio Ambiente e Agricultura Marília sugeriu que se pense em um 

modelo de calçada ecológica com largura de 2,20 metros para os novos loteamentos e que 

se preservem os topos de morro, pois uma vez ocupado diminuem a capacidade de recarga 

de água subterrânea. 

Sobre a infraestrutura de iluminação pública, explicou que por determinação federal 

os municípios são responsáveis agora pela manutenção das luminárias, sendo que as 

concessionárias permanecem com a responsabilidade de fazer a manutenção dos postes e 

da rede, entretanto o município não tem capacidade para fazer esse tipo de serviço. 

Mencionou a existência de um consórcio - CODASP – que pode ser utilizado com essa 

finalidade, pois engloba vários municípios pequenos que, juntos, poderiam contratar o 

serviço. Isso porque, para viabilizar uma equipe de luz é necessário que o contrato considere 

pelo menos 12 mil pontos de iluminação, entretanto no município há menos de 4.000 – por 

isso a necessidade de se juntar com outros municípios para contratar o serviço. Para se ter 

idéia citou que é de praxe que essas empresas (que fazem manutenção de iluminação 

pública) invista durante 8 anos, sendo 25 o prazo do contrato. Para isso, teria que mudar as 

lâmpadas para LED. A prefeitura hoje gasta R$ 30.000,00 por mês com consumo de energia 

(cerca de RS 12,00 por ponto). 

Explicando a formação do CODASP, o prefeito informou que foi formado para os 

municípios serem beneficiados por um programa do Governo Federal para doação de 

maquinário de auxílio à manutenção da área rural. Eram necessário 6 municípios juntos, 
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entretanto conseguiram receber o benefício juntando-se com Santo Antônio do Pinhal e 

Campos do Jordão. Cada município ficou com uma máquina (esteira e carregadeira), 

funcionando como leasing para quem pretende utilizar a máquina. 

Em relação ao turismo, a Secretária de Turismo e Desenvolvimento Márcia informou 

que o governo trabalha dentro do Circuito da Mantiqueira, em que há monitores, uma 

estrutura de recepção ao turista, e que também se articula para comercialização de 

produtos, promoção, elaboração de eventos e participação de feiras. Os representantes de 

cada município são os secretários no Consórcio Intermunicipal da Mantiqueira, entretando, 

devido à dificuldade de um município ou de uma pessoa se responsabilizar pela gestão, 

estão estudando contratar um gestor. 

Questionado sobre a capacidade financeira e institucional do município – item 

obrigatório no Termo de Referência e sobre o qual a equipe do IPPLAN ainda não tinha 

recebido as informações solicitadas – o prefeito explicou que menos de um terço da 

população paga IPTU. Por isso, a arrecadação vem do IPTU da área urbana (90%) e do ISS, 

lembrando que as pousadas pagam ICMS, ou seja, tributo Estadual. Assim, apenas 20% dos 

recursos próprios vêm de receita tributária, 50% vem do Fundo de Participação dos 

Municípios (FPM) e os outros 30% vêm do repasse de ICMS. Ele afirmou que a forma como 

é cobrado o IPTU é injusta, se se comparar a condição de um morador da zona urbana, que 

às vezes não tem condição de pagar, com a de um morador de um bairro rural próximo à 

cidade, que usufrui dos serviços prestados pela Prefeitura. No Paiol Grande ninguém paga 

IPTU, embora tenha condições. Um imóvel rural pagaria R$1.500,00 de IPTU, enquanto na 

cidade o IPTU é de aproximadamente R$180,00 para uma casa. 

Quanto à coleta de lixo, a secretária Marília disse que é feita a coleta duas vezes na 

semana, sendo que a coleta seletiva atualmente atende 90% dos domicílios. 

Pensando nos projetos futuros, contou que pretende colocar UBS e centro 

poliesportivo na área a norte do futuro conjunto habitacional da CDHU, de forma a tornar 
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mais independentes as pessoas que moram lá e evitando que seja necessário ir ao centro. 

Essa nova UBS e centro poliesportivo atenderiam uma população de aproximadamente 

2.500 pessoas, localizadas tanto nos conjuntos da CDHU, quanto nos bairros do Dias, 

Serrano e Barreira. 

Outras propostas e estudos em andamento de questões ainda não resolvidas são a 

proposta para um novo cemitério e a retirada de cachorros das ruas (atualmente só há 

castração, mas segundo o prefeito, não tem sido suficiente para resolver o problema). O 

município tem duas piscinas públicas desativadas, mas que se pretende que sejam 

integradas com a escola, pois facilita a manutenção e controle de acesso. A ideia é que sejam 

abertas aos finais de semana para toda a população. 

Sobre o Centro disse que há alguns problemas, como a falta de vaga para estacionar. 

Sobre o aspecto mobilidade, disse que existe sistema de transporte na zona rural, que é 

utilizado toda semana – com micro ônibus pelo programa Transporte Cidadão, em condição 

melhor do que antigamente, em que as pessoas iam ao centro para receber aposentadoria e 

voltavam com táxis clandestinos, sendo comum se cobrar R$ 80,00. Está tramitando na 

Câmara um projeto de lei para regulamentar o serviço de táxi no município, que hoje conta 

com apenas 6 carros, mas que, segundo ele, seriam necessários 40 para atender à demanda 

atual. 

Na saúde, o prefeito afirmou que o sistema de UBS está mais organizado, tendo 

agendamento para consultas e fornecimento de remédios, por isso, o transporte circular 

rural interno está sob coordenação da Secretaria de Saúde e não há qualquer custo ao 

munícipe. Os transportes para pacientes que fazem tratamento de radioterapia, 

hemodiálise, quimioterapia, é feito à parte, com um ônibus novo. Na prefeitura não há um 

sistema de transportes (nem um departamento que cuide especificamente disso), 

enquanto que a Secretaria de Obras está mais relacionada com os maquinários. O 

transporte escolar é destinado apenas a alunos, por isso está vinculado à Secretaria de 

Educação. O Estado paga 80% desse valor. Quanto a outro tipo de sistema de transporte 
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no município, informou que está firmando parceria para implementação de circular, que 

será cobrado. O modelo em estudo é o de concessão. 

Quanto aos investimentos, afirmou que São Bento do Sapucaí tem para 2015 uma 

verba de R$ 2,682 milhões para execução dos projetos pelo DADE, ou seja, é uma verba 

carimbada, que já vai para o município, bastando para isso que o município apresente 

projetos. Um das dificuldades é que o dinheiro do DADE é uma verba extraordinária, e isso 

causa problemas quando há auditoria, afinal, os projetos costumam custar 6% do valor da 

obra, mas o terreno para a implantação de obras não pode ser pago pelo DADE. 

Dos projetos em andamento, afirmou que R$101.205 mil são de investimentos 

externos (Estado) e R$1 milhão é do Governo Federal. Foi feito projeto para nova drenagem 

no município no valor de R#3 milhões, tentados junto à FUNASA, entretanto não conseguiu 

viabilizar o projeto. 

Junto à Secretaria de Meio Ambiente foi conseguido uma verba para o MONA. Há 

projetos em andamento para ampliação da cidade, mas faltam terrenos, documentação e 

verba para adquirir as áreas. 

Márcia disso que na maioria das reuniões as pessoas mostraram críticas quanto ao 

que querem para a cidade, mas de um jeito muito particular, diferente da visão da 

Prefeitura. Também defendeu que a ocupação do solo deve seguir as leis já existentes e o 

restante deve ser regulamentado, para haver maior fiscalização. Como exemplo, citou que 

no Paiol São Pedro há formas distintas de ocupação, pois, por um lado, há casas de veraneio, 

enquanto que por outro lado há pessoas que trabalham na zona rural, por isso é importante 

entender essa distinção. 

Em relação à população rural, o prefeito comentou que estão pensando em um 

projeto de habitação rural, sendo que uma das dificuldades é a prefeitura fiscalizar a real 

área do terreno. Já tentou no passado, mas não funcionou, dado que o grande empecilho 
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era a documentação do terreno, item necessário para regularizar qualquer tipo de 

construção, com o tamanho de terreno correto, titularidade da área, registro no INCRA (no 

caso dos imóveis rurais). A falta de documentação é uma dificuldade da população rural. A 

isso, Marília comentou que o ITESP – Instituto de Terras do Estado de São Paulo – foi 

contratado para fazer o mapeamento cadastral dos imóveis, sendo que o Paiol São Pedro 

será o primeiro. Ressaltou que o trabalho estava no início e que possivelmente o ITESP não 

teria nenhuma informação1.  

Foi ressaltado que a Prefeitura necessita do apoio da Câmara dos Vereadores para 

conseguir realizar os projetos, ou seja, para aprovar as leis propostas pelo Executivo, como a 

que permite à prefeitura cobrar o IPTU de mais imóveis e o Plano Diretor em elaboração, 

afinal, sem arrecadação não é possível investir. O prefeito afirmou que hoje o custei da 

prefeitura equivale a 103% da receita. Atualmente a prefeitura gasta 46% com folha de 

pagamento, 32% com educação, 21% com saúde e 4% vão para a Câmara (valor menor do 

que o exigido, de R$6%, entretanto foi reduzido para que o município consiga cumprir com 

seus compromissos). 

Quanto à organização administrativa da Prefeitura, os presentes informaram que a 

Prefeitura estava se adequando ao PMAT – Programa de Modernização Administrativa e 

Tributária, sendo que um dos resultados até o momento foi a criação da Secretaria da 

Fazenda. Além dessa há outras 9 secretarias: Educação, Planejamento, Turismo, Finanças, 

Jurídico, Saúde, Meio Ambiente, Esporte e Promoção Social. Respondendo ao 

questionamento de número de funcionários, o prefeito informou que quando assumiu o 

governo, em 2009, havia 42 cargos comissionados, mas hoje há no total cerca de 400 

funcionários. Comparou com outros municípios, como São Luis do Paraitinga, em que há 800 

funcionários públicos, e Santo Antônio do Pinhal, que conta com 400 funcionários também. 

                                                      

1
 Foi passado ao IPPLAN o contato do responsável pelo projeto no ITESP, entretanto a equipe do IPPLAN não 

conseguiu contato com a pessoa. 
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Até o momento já realizou aproximadamente 100 obras, como pavimentação de ruas, 

escolas, UBS, três escolas novas, quadra poliesportiva, centro de convivência do idoso.  

Quanto às questões sociais, o prefeito informou que quadruplicou o número de 

famílias cadastradas para receber o benefício do programa Bolsa Família do Governo 

Federal, de 200 para atuais 800 famílias beneficiadas (comparou com Sapucai Mirim (MG), 

onde esse valor é de 400 famílias). Isso porque ele entende que a população merece ter mais 

condições e se há esse programa do Governo Federal, que as pessoas devem usufruir dele. 

Há uma Casa Abrigo cujo custo é de R$20.000,00, mas não há previsão de arrecadação para 

fazer a manutenção e operação desse equipamento. 

Para responder à questão de justiça social comentada pelo prefeito, Maria Ligia 

sugeriu que seja feito um estudo de alíquotas diferenciadas de acordo com o tipo de imóvel 

– urbano ou rural. Sobre esse aspecto o prefeito informou que será contratada uma empresa 

para fazer um levantamento e verificar as alíquotas mais coerentes com a realidade. Ele 

citou, por exemplo, que uma pessoa gasta R$300,00 para roçar um terreno e que os imóveis 

vazios pagam só R$ 50,00 por ano. Ou seja, havendo problema de saúde pública, em que a 

Prefeitura tenha que assumir a limpeza do terreno, o valor pago de IPTU não cobre os 

gastos necessários. O ITR – Imposto Territorial Rural, por exemplo, atualmente é 

municipalizado: a Prefeitura fiscaliza e, em troca, recebe o repasse de 100% do valor 

arrecadado. Uma propriedade produtiva paga R$48,00 por ano de ITR. Segundo ele, há um 

cobrança feita indevidamente pela CNA, que cobra um imposto sindical de R$480,00 por 

ano, referente tanto a quem paga ITR quanto aos associados à Federação Nacional da 

Agricultura. Entretanto, o que atua junto à CNA é o Sindicato Rural Patronal, ou seja, 

sindicato de patrões/grandes proprietários, cujo perfil é bastante distinto do existente em 

São Bento do Sapucaí. Segundo ele, 90% é formado de pequenos produtores e 10% apenas 

são os patronais, portanto há uma distorção a ser corrigida. 

Segundo ele, essa agricultura familiar dos pequenos produtores é comprada 

diretamente com eles pela Prefeitura para a merenda escolar. O que vem de produção 
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familiar representa mais de 50% da merenda escolar. O Estado de São Paulo repassa 

R$0,80/aluno e a União R$0,40/aluno, sendo que o município paga R$1,30 aos produtores 

locais, totalizando um custo de R$2,80/aluno. 

O prefeito sugeriu que nas oficinas se levassem algumas propostas do que se 

imagina para o futuro, como os tamanhos de lote, e que na lei do Plano Diretor se defina 

que as obras ou compromissos previstos só poderão ser feitos se a prefeitura tiver condições 

de investir, pois caso contrário, isso se volta ao prefeito – ele ou seu sucessor.  

Assim, a reunião foi bastante proveitosa para que o IPPLAN tivesse acesso a algumas 

informações do que tem ocorrido no município, balizando os próximos passos do projeto. 
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8. OFICINAS A CIDADE QUE QUEREMOS 

O objetivo das oficinas A Cidade que Queremos foi construir coletivamente uma 

visão de futuro, ou melhor, entender junto à população – especialmente das comunidades 

rurais – quais são suas expectativas para o futuro, de modo a nortear as propostas para o 

Plano Diretor e seu detalhamento, em especial no que diz respeito ao macrozoneamento e 

de tratamentos específicos aos núcleos das comunidades rurais. Ou seja, as oficinas não 

foram exclusivas ao Núcleo Gestor, mas abertas a toda a população sambentista. 

Foram feitas três oficinas de igual teor em três localidades distintas, escolhidas pela 

sua representatividade em termos de população e que tivessem condições de acolher 

moradores de bairros vizinhos para as discussões, seguindo um pouco a linha adotada na 

atividade de personificação dos bairros/regiões feita na Oficina de Diagnóstico 1. Os locais 

escolhidos foram Paiol Grande, Serrano e Baú do Centro.  

A divulgação das oficinas foi feita com o apoio dos líderes das comunidades que 

sediariam os eventos, nas missas, com cartaz na Prefeitura e também por meio do site da 

Prefeitura Municipal. Cada encontro foi feito nos salões das comunidades junto às igrejas, 

tendo sido bastante variado o número de participantes em cada local. Optou-se por iniciar 

pelo bairro do Paiol Grande por ser este um local onde há mais pessoas interessadas no que 

será definido no Plano Diretor, haja vista ser este um local que tem sido mais adensado e 

onde existe maior preocupação em se limitar o crescimento em função da visão para a Pedra 

do Baú, da instituição do MONA e da captação de água para abastecimento, que é feita 

junto ao Ribeirão do Paiol Grande, junto à Cachoeira dos Amores. Na sequência viria o 

Serrano, por estar bem próximo à área urbana e ser um local de mais fácil acesso – tanto em 

termos de locomoção, quanto em termos de comunicação (a informação chega lá de forma 

mais fácil). A oficina do Baú do Centro seria a última das oficinas em comunidades rurais 

porque lá um local mais afastado da área urbana, onde há menos pessoas com acesso a 
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internet, onde não há sinal de celular, portanto onde a informação sobre as oficinas poderia 

demorar mais a chegar.  

As oficinas tiveram a seguinte programação: 

• Introdução – o que é um Plano Diretor: foram apresentadas definições gerais 

para explicar à população que nunca teve acesso a esse tipo de informação no 

que consiste um plano diretor e qual sua finalidade. 

• Exemplo de outros municípios: nessa parte foram apresentados exemplos de 

planos diretores de outros municípios que tivessem alguma semelhança com 

São Bento do Sapucaí, seja por serem municípios turísticos, ou estâncias 

climáticas, ou municípios com grande parte do território rural. Os municípios 

para comparação foram: Bonito (MS), Itapecerica da Serra (SP), Nova Friburgo 

(RJ), Campos do Jordão (SP) e Atibaia (SP). 

• São Bento do Sapucaí hoje: nesse momento, foram apresentados diversos 

mapas elaborados na fase de leitura técnica, que apontam questões como o 

crescimento do município, a localização e número de construções, os locais 

com restrição a ocupação, assim como o cruzamento de informações 

constantes em lei – como a de expansão da área de interesse urbano, definida 

pela Lei 1687/2014, de forma a embasar a proposta preliminar elaborada. 

• São Bento do Sapucaí no futuro: foi o momento da equipe do IPPLAN 

apresentar uma proposta esquemática do que imagina para o 

macrozoneamento do município, apontando-se uma macrozona urbana, uma 

macrozona de preservação e uma macrozona rururbana, que foi a maneira 

encontrada para interpretar o que se vê no local, pegando como exemplo o 

Plano Diretor de Itapecerica da Serra. Nessa macrozona rururbana teriam 

ainda (1) uma zona rururbana ao longo das estradas, em que se imagina 
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permitir algum tipo de parcelamento, com áreas menores do que as exigidas 

atualmente pelo INCRA, e que seria uma transição para outra zona rururbana 

(2) menos densa, que permitiria também usos turísticos, alinhando-se com a 

necessidade de fomentar o turismo no município e de estruturar de alguma 

forma esse segmento. Também teria a zona dos Núcleos de Apoio Rural (3), 

que são as áreas ao redor das igrejas, onde há posto de saúde e escola, no 

geral mais densas e com alguma infraestrutura e comércio. 

• Vamos pensar juntos? – nesse momento as pessoas eram convidadas a se 

reunir em grupos de 3 pessoas para responder a 5 questões, sendo 3 sobre a 

paisagem futura do bairro (folha 1) e 2 sobre o dia-a-dia do bairro para as 

próximas gerações (folha 2), usando como base a proposta preliminar 

(esquemática) de macrozoneamento. 

A seguir apresentam-se as perguntas e o objetivo de cada. 

FOLHA 1: QUAL PAISAGEM DESEJA PARA O SEU BAIRRO NO FUTURO? 

1.1. Construções afastadas uma das outras ou perto? Por quê? 

O objetivo dessa primeira pergunta era extrair da população se há um desejo 

maior em se adensar o bairro ou o desejo é que se mantenham lotes maiores, de 

forma a embasar os limites de crescimento que imaginam e o tamanho mínimo 

de lotes de cada local. 

1.2. Na área perto da igreja e escola, deveria ter pequenos terrenos para 

moradia? Deveria ter mais comércio? 

O objetivo da segunda pergunta era entender se os núcleos devem continuar se 

adensando, ou seja, se faltam terrenos para moradia, que poderiam ser supridos 

no próprio lote e, ainda se os núcleos devem ter mais comércio e serviços. O 
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intuito da segunda parte da pergunta era entender qual a mescla de atividades 

que as pessoas sentem necessidade que tenha no bairro.  

1.3. Quais as riquezas do bairro que precisamos preservar para o futuro? Alguma 

construção com história, nascentes, mata, alguma vista especial? 

A terceira pergunta objetivava identificar quais os patrimônios a serem 

preservados, não apenas em aspectos gerais, como a natureza, mas aspectos 

específicos, como construções históricas, que poderiam ter um zoneamento 

específico ou para as quais se teria um tratamento diferenciado no Plano Diretor, 

inclusive com o uso de instrumentos do Estatuto da Cidade, como o tombamento, 

transferência do direito de construir e direito de preempção. 

FOLHA 2: O DIA A DIA NO BAIRRO DAQUI A 10 ANOS 

2.1 Em quais atividades as próximas gerações irão trabalhar: agricultura, 

turismo ou indústria? (exemplos) No bairro ou em outro lugar? 

A segunda folha teve objetivo de entender como seria o funcionamento do 

bairro no futuro. Para facilitar o tipo de resposta, a pergunta foi formulada 

sob o ponto de visto das atividades que as próximas gerações exerceriam, 

pois facilitaria às pessoas se colocarem no lugar e de fato pensar nos seus 

filhos e netos. Com isso, buscou-se entender se de fato pensam que o bairro 

vai mudar no futuro ou se as pessoas é quem se mudarão para procurar 

trabalho. Outro objetivo foi complementar a resposta da pergunta 1.2, de 

forma a captar se de fato pensam que novas atividades podem fazer parte da 

vida no bairro. 

2.2 . Gostaria que seu bairro tivesse todos os benefícios de um centro: asfalto, 

transporte público, comércio, serviços? Ou preferem manter a vida simples 

no campo, mais afastada e características rurais? 
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De forma mais incisiva, a última pergunta buscou obter informações sobre o 

desejo da população enquanto comunidade, ou seja, se querem manter a vida 

simples do campo ou entendem que o bairro deve continuar se urbanizando 

(é aceitável que se urbanize). Também foi perguntado isso como forma de 

argumentar, no futuro, a decisão de se cobrar IPTU nessas áreas. Deve ficar 

claro que foi apresentada uma proposta esquemática de macrozoneamento 

em que se pontuaram os núcleos e se questionou o que se imaginava para 

esses núcleos. 

Os modelos das folhas de perguntas utilizadas estão no ANEXO 9. 

A íntegra do material apresentado consta no ANEXO 10. Nos tópicos a seguir são 

apresentados os resultados colhidos em cada uma das comunidades. 

 

8.1. PAIOL GRANDE – 03/02/2015 

Na oficina do Paiol Grande estavam presentes moradores das comunidades São 

Paulo, São Pedro, São Sebastião e São Lázaro, totalizando 42 pessoas (ANEXO 11). Na 

atividade em grupo foram apresentadas contribuições constantes às Tabela 1 eTabela 2. 

 
Foto 13: Oficina A Cidade que Queremos realizada no Paiol Grande no dia 03/02/2015. O local ainda não estava 

cheio no início da apresentação. 
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Foto 14: População do Paiol dividida em grupos para a realização das atividades propostas. 

Na avaliação sobre como as pessoas gostariam de ter suas construções (pergunta 

1.1), todos os grupos responderam que queriam afastadas para ter melhor privacidade e 

preservar as características rurais como: conforto, tranquilidade, agricultura e a criação de 

seus animais No campo, alegaram não ter tantas construções aglomeradas como nas 

cidades, existe maior disponibilidade hídrica e as pessoas moram em construções com 

imensa área verde, podendo assim preservar a natureza. O campo é livre de poluição, as 

pessoas possuem maior qualidade de vida, embora não se tenha tanta tecnologia.  

Na questão sobre qual paisagem as pessoas gostariam no futuro (pergunta 1.2), 

sugeriram que deveria ter pequenos terrenos para moradia perto da igreja e das escolas, 

mais comércios essenciais à população, áreas de lazer, maior segurança, mais transportes e 

um local para o recebimento do lixo. 
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Tabela 1: Tabulação dos resultados das oficinas a cidade que queremos – Paiol Grande – Folha 1 

 

Construções 

afastadas 

ou próximas?

Motivo

Comentários 

sobre moradia 

nos núcleos

Comentários sobre 

comércio/serviços nos 

núcleos

Aspectos gerais Bens especificados

1 São Pedro Afastadas  - Disponibilidade hídrica Sim

 - Nascentes

 - Natureza

 - Escola

 - Igrejas

2
São Pedro / 

Paiol
Afastadas

 - Produção rural

 - Privacidade 

 - Conservação das águas 

 - Contempração natural

 - Segurança

- Preservação da natureza

Sim, pequenos 

terrenos 

 - Segurança (polícia)

 - Saúde

 - Cooperativas

 - Áreas para lazer 

 - Espaço para oficinas

 - Cachoeiras

 - Nascentes

 - Casa Sr. Tarcisio na 

estrada da Cachoeira dos 

Amores

 - Pedra do Baú

 - Acampamento Paiol 

Grande

3

Comunidade 

de São 

Sebastião

Afastadas
 - Preservar a característica 

de zona rural

Não deveria ter 

pequenos 

terrenos

 - Mais comércios

 - Escola

 - Igreja

4

São Lazáro 

(km 3 Estrada 

do Paiol)

Afastadas
 - Preservar a característica 

de zona rural

Sim, terrenos 

grandes
 - Mais comércios

 - Paisagem

 - Rios 
 - Casarão do Grilo

 - Casa do Km 4

5
Paiol São 

Paulo
Afastadas

 - Liberdade

 - Disponibilidade hídrica

 - Esgoto

Sim, pequenos 

terrenos 
 - Mais comércios

 - Mata

 - Água

  - Cultura

  -Encostas

 - Cachoeiras

 - Cachoeira do Toldi

6
Paiol São 

Sebastião
Afastadas

 - Preservar a paisagem

 - Preservar a condição 

residencial do lugar

 - Evitar a fragmentação 

territorial  - evitar a super 

população

 - Saturação da estrutura 

urbana 

 - Água, esgoto e 

transporte.

 - Mais serviços como : 

educação, saúde e 

transporte

 - Local para 

recebimento de lixo

  - Matas nativas

 - Água 

 - Riquezas 

naturais

 - Tradições locais

7
Paiol São 

Sebastião
Afastadas  - Privacidade

Não deveria ter 

pequenos 

terrenos

 - Matas

 - Nascentes

 - Cachoeiras

 - Cachoeira dos Amores

8
Paiol São 

Sebastião
Afastadas  - Privacidade

Sim, pequenos 

terrenos 

  - Matas

 - Nascentes

 - Cultura

9 Paiol Grande Afastadas

 - Preservação da paisagem

 - Nascentes
Sim, pequenos 

terrenos 

 - Incentivar o comércio 

do centro ou criação de 

postos de utilidade 

pública

 - Nascentes

 - Tombamento 

de construções 

antigas                          

- Preservação das 

minas

  

10
Paiol São 

Sebastião
Afastadas

 - Preservação da paisagem

 -  Privacidade

Não deveria ter 

pequenos 

terrenos

 - Comércios limitados e 

que sejam essenciais a 

população

 - Água

 - Matas

 - Nascentes

 - Agricultura 

familiar

11 São Pedro Afastadas  - Posto de saúde

 - Matas

 - Nascentes

 - Cachoeiras
 - Mata da Pedra do Baú

B
ai

rr
o

G
ru

p
o

QUAL A PAISAGEM QUE DESEJA PARA O SEU BAIRRO NO FUTURO?

1.1. Adensamento/tamanho de terreno 1.2. Uso do solo nos núcleos 1.3. Riquezas a serem preservadas
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Tabela 2. Tabulação dos resultados das oficinas a cidade que queremos – Paiol Grande – Folha 2 

 

Na pergunta sobre as riquezas a serem preservadas (3.3), a preservação da natureza 

foi citada como assunto principal, destacando se as cachoeiras, nascentes, paisagens, 

agricultura familiar e a Pedra do Baú, que é o principal ponto turístico de São Bento do 

Sapucaí. 

Atividades  Local Resposta Descrição

1 Paiol São Sebastião
 - Turismo

 - Indústria

 - Turismo rural

 - Indústrias em 

cidades vizinhas

 - Não
 - Já possui quase todos 

benefícios

2 Paiol São Pedro
 - Turismo

 - Agricultura
 - No bairro  - Não

 - Já possui quase tudo menos 

saneamento básico

3
Comunidade de São 

Sebastião

 - Agricultura

 - Turismo
 - Próprio bairro

 - Tratamento de esgoto

 - Posto de saúde

 - Praça de lazer

4 Paiol Grande  - Indústria
 - Atividade indústrial 

em outros locais
 - Não  - Maior fiscalização ambiental

5
São Lazáro 

 - Turismo 

 - Agricultura

 - Microindústrias

 - Não

 - Manter vida simples com 

qualidade urbana 

 - Sem novos comércios

 - Sem novas vias pavimentadas

 - Com transporte público

6 Paiol São Sebastião
 - Turismo

 - Agricultura
 - Não  - Maior fiscalização ambiental

7 Paiol São Paulo
 - Turismo

 - Serviços
 - No bairro  - Não  - Manter a tranquilidade

8 Paiol São Pedro
 - Turismo

 - Agricultura
 - No bairro  - Sim

 - Asfalto somente em seus 

principais eixos e rodovias

 - Melhora nos serviços públicos

9 Paiol São Sebastião  - Agricultura  - No bairro  - Sim

 - Para que produtos possam ser 

vendidos no próprio bairro

 - Maior acessibilidade

10 Paiol São Sebastião
 - Turismo

 - Agricultura
 - No bairro  - Não  - Apenas melhorias básicas

11 Paiol São Pedro  - Outro Lugar
 - Melhores estradas

 - Transporte
 - Tranquilidade

B
ai

rr
o

G
ru

p
o

O DIA A DIA NO BAIRRO DAQUI A 10 ANOS

2.1. Atividades para  as próximas gerações
2.2. Gostaria que seu bairro tivesse todos os benefícios de 

um centro?
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Pensando sobre em que atividades as próximas gerações trabalhariam no futuro 

(pergunta 2.1), foram citados por algumas pessoas indústrias e comércios no próprio bairro 

e outras sugeriram outro lugar. Para exemplo, foram colocadas atividades como: agricultura 

(plantação de banana), pecuária, turismo rural e ecológico mais otimizado e expandido, 

pousadas, produção de produtos alimentícios e artesanato. No geral, responderam pela 

permanência dos jovens trabalhando no próprio bairro. 

Por fim, na pergunta 2.2, mais incisiva sobre as características do bairro e facilidades 

de centro, observou-se que a maioria (7 grupos) respondeu que não gostaria de perder as 

características rurais, porém quer ter transporte público, boas condições para acesso nas 

estradas, postos de saúde, praças de lazer. Apenas 2 grupos responderam que querem as 

melhorias de um centro, pois é uma maneira de permitir que os produtores possam vender 

os produtos no próprio bairro. Um dos aspectos mais citados pelos grupos é que se houver 

melhorias, devem ser básicas, como o saneamento, acompanhado de mais fiscalização 

ambiental, para que se mantenham as características do campo. 

Já no momento do debate, foram apresentadas as seguintes colaborações: 

• Célia – Paiol São Pedro: falou do que tem ocorrido atualmente, de nativos saindo de 

suas terras e fazendo pousadas. Citou que não há água suficiente para todos e que 

para se pensar no futuro deve-se pensar junto na questão ambiental. 

• Binho – disse ser necessário se melhorar a captação de água, já que hoje é insuficiente 

para todos. Também defendeu que seja feito um reservatório para abastecimento de 

água, pois a captação atualmente é de manancial superficial. Também ressaltou a 

necessidade de tratamento de esgoto. Disse que no Paiol São Paulo o jovem não tem 

opção de trabalho e lazer e acaba no bar, por isso é necessário mais cultura e esporte 

local para os jovens. 
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• German – disse que mesmo com agricultura tem que evoluir. Questionou se a 

existência de muita área de pasto é viável ao meio ambiente, se é ecológico, ou seja, 

se isso não é prejudicial. Sugeriu que se tivesse áreas mais rentáveis, que ao mesmo 

tempo fossem ecologicamente corretas. 

• Júlio: Comentou que a paisagem é um conjunto e que as pessoas precisam poder 

continuar no campo. Para isso, deveriam receber um incentivo para permanecer no 

campo, com uso racional do espaço. As pessoas no campo conseguem sobreviver (ter 

seus alimentos e satisfazer suas necessidades básicas) com a terra. 

• Hermes: o que se espera para daqui a 10 anos? Disse que é fator social é o que mais 

pesa, pois os proprietários estão vendendo as terras e, uma vez isso ocorrendo, 

permanecem na terra como caseiros. Disse que o Paiol é o bairro mais antigo de São 

Bento. Precisa fazer as pessoas do bairro ficarem, mesmo as qualificadas. 

• Mateus: é do Serrano, mas sua contribuição foi dizer que é necessário se pensar o 

presente. A sociedade mais solidária poderá construir um mundo melhor. Por 

exemplo: preservar nascentes deve ser visto como uma atividade para o bem coletivo. 

As pessoas devem trabalhar em grupo. 

• Célia: falou sobre a falta d’água como uma questão de permeabilidade, e não de 

consumo. Ressaltou, portanto, que a agricultura e o turismo devem preservar a água 

de fato. 

• German: na questão da água, acrescentou que a água deve ser pensada não só para 

São Bento, mas para o Estado como um todo, sugerindo que haja um retorno pela 

atividade de preservação (da água). 

• Luis Felipe: disse que estão ocorrendo loteamentos a toque de caixa e que as 

definições (limitações) não podem demorar a ocorrer, pois esse adensamento 

prejudicará ainda mais a falta de água pelo maior uso. Disse que as nascentes estão 
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secando, pois a água está indo para os proprietários mais próximos (das nascentes).  

Defendeu que haja faixas de mata e que o planejamento para o futuro considere a 

capacidade das nascentes para limitar onde pode ou não construir. Comentou que na 

década de 1950 São Bento teve uma grande enchente, sugerindo que se observasse a 

curva de chuva para adequar o máximo a ser impermeabilizado. 

• Célia: comentou que o município de Extrema (MG) tem um projeto de Conservador 

das Águas, em que se remunera a população da roça para que permaneça no campo 

conservando a água que serve a todos. O dinheiro dessa remuneração advém de uma 

taxa de água paga por usuários de água da cidade. 

• Mateus: disse que na revista Science (USA) a Serra da Mantiqueira foi avaliada como o 

oitavo melhor lugar do mundo para sobreviver, mas para se manter essa condição é 

necessário que as leis sejam seguidas. Caso contrário, será tempo perdido. 

• Hermes: defendeu que haja uma política de investimento para fazer São Bento do 

Sapucaí (e a Serra da Mantiqueira como um todo) esse oitavo melhor lugar do mundo 

para sobreviver. Um dos fatores é a água, questionando que há uma política de médio 

e longo prazo para esse recurso e afirmando que todos estão nas mãos da Sabesp. 

Defendeu que houvesse uma política municipal para gerenciar a água, otimizando o 

uso para quem é do município. Disse que seriam necessários instrumentos atrativos 

para quem puder investir no município, pois caso não tenha, permanecerá igual. 

• Luis Felipe: comentou sobre a existência do MONA e disse que as pessoas têm que 

seguir as leis que já existem: módulo rural de 30.000,00m², APP de 30m ao longo dos 

cursos d’água e de 50m ao redor das nascentes. Disse que a polícia sozinha não vai 

fazer cumprir a lei, mas sim quem compra ou vende terrenos deve ter essa 

consciência. Ou seja, deve haver uma autofiscalização. 
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• Nelson: disse que uma possibilidade é criar regras próprias independentemente das 

leis, ou seja, que as pessoas preservem suas propriedades rurais, cada vez mais 

valiosas, pois isso trará riquezas que não são imediatistas. 

• Marília Souza: a Secretária de Meio Ambiente e Agricultura disse que São Bento tem 

um Programa Municipal de Recuperação de Nascentes e Mata Ciliar e que está aberto 

para cadastro até final de fevereiro. Para quem se cadastrar, a Prefeitura vai ao local, 

identifica a nascente, coloca mourão, cerca, planta mudas nativas e faz a manutenção 

por dois anos, portanto já há uma iniciativa municipal no sentido do que foi debatido. 

• Márcia Azeredo: a Secretária de Turismo e Desenvolvimento Econômico contou o caso 

do programa de turismo rural que tem sido feito no bairro do Cantagalo e que já levou 

benefícios aos proprietários locais, que têm permanecido no local e recebem turistas 

para conhecer a vida no campo. Disse que para que isso ocorra em outros locais, que 

os proprietários abram suas porteiras e deixem as pessoas conhecerem essas riquezas. 

• Gilberto Donizeti: anunciou que a prefeitura reformou a Escola Nova Conquista (Paiol 

Grande) e que será reaberta no sábado, dia 07 de fevereiro de 2015. 

Verificou-se que o assunto de maior peso nessa oficina foi a falta de água, apontada 

tanto nas folhas, quanto nas falas durante o debate, apontando a necessidade de regular o 

uso do solo a partir dessa limitação. Não foram apresentadas rejeições à proposta 

esquemática de macrozoneamento exposta. 
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8.2. SERRANO – 04/02/2015 

Logo na abertura da reunião, antes da equipe do IPPLAN iniciar a apresentação, o 

vereador José Donati Nunes, conhecido como Zé Linguiça, ressaltou a importância do 

encontro, afirmou ter participado do processo de elaboração do Plano Diretor em 2004 e 

entregou um conjunto de folhas contendo uma publicação que escreveu no Facebook e um 

excerto do Estatuto da Cidade – Lei Federal 10.257/2001. Registrado isso, iniciou-se a 

apresentação da forma como ocorreu no dia anterior. Na oficina estavam presentes 24 

pessoas, conforme se vê na lista de presença no ANEXO 12. Após, houve a atividade em 

grupos, tendo sido colhido o resultado a seguir resumido e esquematizado nas Tabela 3 e 

Tabela 4. 

 

 

Foto 15: Parte expositiva da Oficina A Cidade que Queremos realizada no Serrano. Os presentes ficaram 
atentos aos exemplos apresentados e à proposta preliminar do macrozoneamento. 
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Fotos 16 e 17: População do Serrano discutindo as questões propostas em grupos. Até mesmo as 

crianças participaram das atividades e responderam às questões. 

 

Para a questão sobre como as pessoas gostariam que fossem as construções 

(pergunta 1.1), 6 grupos preferem que sejam afastadas, pelos seguintes motivos: maior 

privacidade, manutenção das características rurais, preservação da paisagem e da natureza, 

e maior disponibilidade hídrica, que tem sido um grande problema na zona rural devido às 

pessoas captarem água de forma inadequada. Apenas 2 grupos (um deles da Comunidade 



 

58 

Rua Augusto Edson Ehlke, 181 - Jd. Apolo II - São José dos Campos - SP - CEP 12243-110 - Tel.: (12) 3928-2600 - www.ipplan.org.br  

Todos os direitos autorais do conteúdo deste documento pertencem ao Instituto de Pesquisa, Administração e Planejamento de São José dos 
Campos – IPPLAN, não podendo ser reproduzido ou divulgado, no todo ou em parte, ou utilizado para fins diferentes daqueles para os quais é 
fornecido, sem prévia e expressa autorização do IPPLAN. 

Serrano São José) citaram que preferem ter construções próximas e menores para evitar o 

deslocamento à zona urbana. 

Tabela 3. Tabulação dos resultados das oficinas a cidade que queremos – Serrano – Folha 1 
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Tabela 4. Tabulação dos resultados das oficinas a cidade que queremos – Serrano – Folha 2 

 

 

Na questão sobre qual paisagem as pessoas gostariam no futuro (pergunta 1.2), não 

houve consenso quanto à necessidade de pequenos terrenos para moradia. Embora parte 

dos grupos se disse contra a existência de terrenos menores para moradia, 7 de 8 grupos 

preferem que haja mais comércio e serviços na área dos núcleos, pois isso minimizaria o 

deslocamento até o Centro. Curioso que um dos grupos afirmou na pergunta 1.1 que prefere 

construções afastadas, ao mesmo tempo em que respondeu na pergunta 1.2 que deveriam 

Atividades  Local Resposta Descrição

1
Serrano/ 

Comunidade São José

 - Turismo

 - Indústria

 - Agricultura

 - Maioria agroindustria

 - Pequena parte em outros 

lugares

Sim

 - Asfalto

 - Estradas de terra conservadas

 - Esgoto

 - Água tratada

 - Transporte/iluminação público

 - Tudo isso sem perder as características rurais

2
Serrano/ Sagrada 

Família

 - Agricultura

 - Indústria
 - No bairro Não  - Manter a simplicidade

3
Serrano Sâo José/ 

Serrano Rennó

 - Turismo

 - Indústria

 - Agricultura

 - Na cidade Não

 - Manter características rurais

 - Mais transporte escolar

 - Mais segurança 

4 Serrano São José  - Agricultura  Não  - Manter a simplicidade

5
Serrano Sâo José/ 

Serrano Toca

 - Agricultura familiar

 - Turismo sustentável

 - Pequenas indústrias

 - Agroindústria 

Parcial

 - Transporte público

 - Asfalto ou conservação de estradas de terra

 - Preservar suas características rurais

6
Serrano São José/ 

Serrano Toca

 - Turismo

 - Agricultura

 - Querem que as condições 

básicas sejam atentidas pelo 

município para que os jovens 

possam ficar em SBS

Sim
 - Permanecendo com as características 

rururbanas

7  - Turismo  - Trabalhar em horta orgânica Não
 - Estradas de terra bem conservadas

 - Pontos mais dificeis com calçamentos naturais

8
Serrano/ Comunidade 

Sagrada Família

 - Agricultura

 - Turismo

 - Indústria de maior 

porte

 - Agricultura e turismo no bairro

 - Indústria de maior porte na 

área urbana

 Não

 - Calçamento dos piores trechos

 - Transporte público apenas em horários 

comerciais

 - Apenas comércios básicos
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O DIA A DIA NO BAIRRO DAQUI A 10 ANOS

2.1. Atividades para  as próximas gerações
2.2. Gostaria que seu bairro tivesse todos os benefícios de um 

centro?



 

60 

Rua Augusto Edson Ehlke, 181 - Jd. Apolo II - São José dos Campos - SP - CEP 12243-110 - Tel.: (12) 3928-2600 - www.ipplan.org.br  

Todos os direitos autorais do conteúdo deste documento pertencem ao Instituto de Pesquisa, Administração e Planejamento de São José dos 
Campos – IPPLAN, não podendo ser reproduzido ou divulgado, no todo ou em parte, ou utilizado para fins diferentes daqueles para os quais é 
fornecido, sem prévia e expressa autorização do IPPLAN. 

ter pequenos lotes para moradia, o que faz ressaltar que deve haver uma diferenciação 

entre a área imediata à igreja, posto de saúde e escola e os demais lotes rurais. Assim, 

entendeu-se que as pessoas desejam construções mais afastadas no que diz respeito às 

propriedades que estão logo após o núcleo, mas não adjacentes, ao passo que na área do 

núcleo deseja-se mais comércio, com ou sem pequenos lotes para moradia.  

As respostas dadas à pergunta 1.3, sobre quais riquezas devem ser preservadas, a 

preservação da natureza, em especial das nascentes. As construções que marcam o núcleo – 

igreja, escola e posto de saúde, também foram reconhecidos como riquezas do bairro, afinal 

é ali que acontece a vida do bairro e é onde as pessoas se encontram.  Outros bens que 

foram citados de forma isolada foram a família, eventos culturais e o último, que chamou a 

atenção, foi a valorização dos proprietários rurais, que deveriam ser ressarcidos por 

preservarem a natureza. Isso vai na linha do que sempre se discute sobre PSA e que seria um 

instrumento que auxiliaria a população a se fixar no campo, dependendo para isso da 

existência de recursos orçamentários para promover tal remuneração. 

Pensando sobre em que atividades as próximas gerações trabalhariam no futuro 

(pergunta 2.1), têm expectativa de que trabalhem na agricultura, na agroindústria e no 

turismo no próprio bairro. Para um dos grupos, que indicou indústria de grande porte como 

uma das atividades possíveis, isso deveria ocorrer na área urbana do município. O que foi 

ressaltado pelos grupos é que o município deve dar alternativas e condições mínimas para 

que os jovens se mantenham no município e para que a população rural consiga ter seu 

sustento das atividades rurais, sendo agroindústria uma das que se destacou para acontecer 

ou no bairro ou na área urbana. 

Por fim, na pergunta 2.2 sobre as características do bairro e facilidades de centro 

para os próximos 10 anos, 5 de 8 grupos responderam que não querem ter os benefícios de 

um centro, entretanto, os outros 3 que disseram que não afirmaram que querem apenas a 

infraestrutura mínima, como pavimentação de vias em trechos que estão ruins, iluminação 

pública e saneamento básico e ressaltaram que querem manter as características urbanas ou 
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rururbanas, já incorporando os termos apresentados na exposição dos exemplos e da 

proposta preliminar de macrozoneamento. A provisão de um transporte em horário 

comercial foi um dos tópicos abordados também. 

Segue o resumo das falas do debate: 

• José (apelidado Pré): disse não concordar com a cobrança do IPTU em locais que são 

rurais, pois é algo que diverge. Depois que vira lei, eles não poderão reclamar. 

Questionado pela equipe do IPPLAN sobre o parcelamento do solo, disse que ocorre 

por herança, de pessoas que não tiveram como trabalhar na Prefeitura, ou na Fazenda 

do Estado. Afirmou que a terra é boa para viver, mas não para sobreviver, ou seja, 

não conseguem ter sustento da terra, mesmo quem tem 10 alqueires de terra, pois 

faltam consumidores. Defendeu que os terrenos tenham tamanho mínimo de 

250,00m².  

• Zé Linguiça: Defendeu que a cidade seja legal, ao invés de ter condomínios ilegais. 

Comentou os casos do Rancho Fundo e Nova Conquista (CDHU). 

• Juliana: apresentou uma dúvida quanto à cobrança do IPTU – quando pode ser 

sobrado – o que a equipe do IPPLAN respondeu, afirmando que o Código Tributário 

Nacional apresenta os critérios mínimos para cobrança de tal imposto. Afirmou que 

acha adequado que se cobre o imposto com alíquotas diferenciadas para quem tem 

um melhoramento que outro imóvel não tenha. A equipe do IPPLAN afirmou que 

alguns questionamentos por ela apresentados deveriam ser tratados no Código de 

Posturas ou no Código Tributário, mas não no Plano Diretor. 

• Pré: criticou a taxa de iluminação pública, de R$2,50 por mês, embutido na conta de 

luz. Afirmou que ninguém se nega a pagar, desde que isso realmente funcione. Falou 

que a maior carência do bairro é o tratamento de esgoto. 
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• Maria Ligia (IPPLAN): acrescentou que a cobrança da taxa não é feita só aos imóveis 

que tenham iluminação na frente de seus imóveis, pois a luz é algo difuso, que não há 

como impedir que os transeuntes se utilizem dela em outros locais. 

• Marcos: em relação à taxa de iluminação, argumentou que seu filho volta da escola à 

noite e que não há segurança para que ele chegue em casa, no sentido de haver 

animais que podem atacar e que não é possível enxergar devido à falta de iluminação 

pública. 

• Mauro: falou também sobre a iluminação. Disse que o Serrano tinha cerca de 15 

famílias há 40 anos, mas que venderam suas terras, tendo sobrado atualmente 5 

famílias. 

• Nelson: defendeu que as pessoas que têm problemas pontuais como os apontados até 

o momento recorram à Prefeitura com tal solicitação, pois não a oficina não era o 

momento adequado para isso e o IPPLAN não teria como responder (no Plano 

Diretor) às críticas apresentadas. 

• Ana: falou que falta esgoto no bairro e que a Prefeitura poderia ajudar as pessoas a 

fazerem fossas. Disse que ela é uma das poucas que tem a fossa séptica e que a cada 

quatro meses é necessário pagar cerca de R$1.000,00 para um caminhão limpar a 

fossa. 

• Barrinha: comentou que a Prefeitura não dá o exemplo, em vários aspectos (a própria 

escola não tem tratamento de esgoto). 

• Maria: disse que quando se paga a conta de água, a Sabesp recebe o dinheiro tanto 

pelo fornecimento de água, quanto pelo tratamento de esgoto, ainda inexistente no 

local. 
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• Claudemir: contou a forma como foi apresentada a lei de extensão urbana (lei de 

interesse urbano para cobrança de IPTU). Afirmou que dessa forma os núcleos viraram 

extensão urbana, mas defendeu que a cobrança de IPTU só ocorra quando os 5 itens 

do Código Tributário Nacional sejam atendidos. Defendeu também que se faça uma 

legalização automática dos imóveis, sem estender a área urbana paras as partes altas. 

• Zé Linguiça: criticou a postura de Claudemir, afirmando que ele estava defendendo 

algo contra a lei, pois o Código Tributário Nacional fala em pelo menos 2 

melhoramentos. 

Diferentemente do que se observou na reunião no Paiol Grande, no Serrano as 

questões mais enfatizadas nas falas foram a cobrança ou não do IPTU e da taxa de água e 

principalmente a necessidade de tratamento de esgoto no local, para preservar os rios que 

abastecem a região e para que haja um desenvolvimento de fato sustentável. Muitos 

apontaram a necessidade de se prever lotes menores nos núcleos, pois isso permite às 

pessoas permanecerem no bairro e talvez trabalhando na terra, ao invés de morarem na 

zona urbana. 

 

8.3. BAÚ DO CENTRO – 11/02/2015 

A oficina no Baú do Centro teve grande adesão das comunidades locais, envolvendo 

pessoas dos bairros do Baú de Baixo, Baú do Centro, Baú de Cima e Bairro do Torto 

totalizando 51 pessoas (vide lista de presença no ANEXO 13). As Tabela 5 e Tabela 6 

(páginas 65 e 66) apresentam a colheita das respostas apresentadas nas folhas 1 e 2. 

Para a questão sobre como as pessoas gostariam que fossem as construções 

(pergunta 1.1), 2/3 responderam que devem ser mais afastadas, exatamente pelos motivos 

vistos nas outras oficinas: privacidade, preservação da natureza, limitação dos recursos 

naturais ,   produção  agropecuária,   liberdade.     Vale dizer,   entretanto,    que    o     motivo  
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Foto 18. Parte expositiva da Oficina A Cidade que Queremos no Baú do Centro. O número de 
participantes superou as expectativas, tendo sido a que teve mais pessoas. 

 

 
Foto 19: Oficina A Cidade que Queremos –realizada no Baú do Centro no dia 11/02/2015. 

apresentado pelos demais grupos para defender a existência de construções mais próximas 

foi a questão de herança, que ocorre independentemente das leis que tratam do 

parcelamento do solo e são um direito. É necessário distinguir que a divisão que ocorre por  
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Tabela 5. Tabulação dos resultados das oficinas a cidade que queremos – Baú do Centro – Folha 1 

 

Construções 

afastadas 

ou próximas?

Motivo

Comentários 

sobre moradia nos 

núcleos

Comentários sobre 

comércio/serviços nos 

núcleos

Aspectos gerais
Bens 

especificados

1

Baú do 

Centro/ 

Torto

Afastadas

 - Recursos Naturais

 - Preservação da 

natureza

 - Sim, deveria ter 

terrenos menores

 - Aproximadamente 

5000 m²

 -  Feiras de vegetais, 

possivelmente uma feira 

de orgânicos como em 

Gonçalves 

 - Lojas que favoreçam o 

eco turismo tais como 

lojas de artesanatos e 

itens locais.

 - Preservar a 

natureza

 - Cuidar dos recursos 

hídricos

 - Vista Pedra do 

Baú

2
Baú de 

Baixo
Próximas  - Mais moradia  - Mais comércio

 - Preservar a 

natureza
 - Rios 

 - Cachoeiras

3
Baú do 

Centro 
Afastadas

 - Preservação da 

natureza  - Não deveria ter 
Não deveria ter mais 

comércio

 - Reflorestamento  - Vista Pedra do 

Baú

4 Torto Próximas  - Herança

 - Sim, deveria ter 

terrenos menores

 - Aproximadamente 

500 m²

 - Mata

 - Nascente

 - Escolas

 - Posto de saúde

5 Torto Afastadas
 - Agricultura  - Sim, deveria ter 

terrenos menores
 - Nascentes  

6
Baú de 

Cima
 Depende  - Família

 - Escola

 - Mais comércio
 - Nascentes

 - Vista Pedra do 

Baú

7 Torto Afastadas  - Liberdade  - Terrenos maiores

 - Nascentes

 - Cachoeiras 

 - Não jogar efluentes 

no rio

 - Parar de furar poços 

artesianos

 - Vista Pedra do 

Baú

8
Baú do 

Centro
Próximas  - União das pessoas  - Mais comércio

 - Nascentes

 - Matas 

 - Áreas de lazer 

 - Vista Pedra do 

Baú

9
Baú do 

Centro
Afastadas

 - Agricultura
 - Não deveria ter  Não deveria ter 

 - Mata

 - Nascentes

  - Estradas de terra

 - Campo de 

futebol

10 Baú Afastadas
 - Privacidade

 - Criação de animais
 - Não deveria ter  - Mais comércio

 - Mata

 - Nascentes 

 - Rios

 - Vista Pedra do 

Baú

 - Barracão 

11

Baú de 

Cima /

Baú do 

Centro

Afastadas

 - Preservação da 

natureza

 - Característica rural

 - Sim,

terrenos de 30.000m²
 - Mais comércio

 - Mata

 - Nascentes

 - Vista Pedra do 

Baú 

 - Agricultura 

familiar

12 Baú Afastadas  - Não deveria ter  - Mais comércio

 - Mata

 - Nascentes

 - Vista Pedra do 

Baú

 - Estradas

B
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QUAL A PAISAGEM QUE DESEJA PARA O SEU BAIRRO NO FUTURO?

1.3. Riquezas a serem preservadas
1.1. Adensamento/tamanho de 

terreno
1.2. Uso do solo nos núcleos
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Tabela 6. Tabulação dos resultados das oficinas a cidade que queremos – Baú do Centro – Folha 2 

 

motivo de herança deve permanecer na forma de um condomínio, como diz a Lei de 

Sucessões, em que cada herdeiro tem direito a uma fração ideal. Todavia, na prática as 

Atividades  Local Resposta Descrição

1  Bairro do Torto
 - Agricultura 

 - Indústria
 - Próprio bairro Sim  - Manter a característica rural

2 Baú do Centro

  - Agricultura 

 - Indústria

 - Turismo

Não

 - Ambulância

 -  Segurança pública

 - Transporte público gratuito

  - Preservação das estradas

3 Baú do Centro
 - Artesanato

 - Agricultura
 - Próprio bairro Não

 - Ambulância

 - Polícia

 - Transporte público gratuito

4 Báu

 - Agricultura 

 - Serviços 

domésticos

 - Outro bairro Não

 - Conservação das estradas 

 - Transporte público 

 - Segurança pública

5
Baú de Cima 

Baú do Centro

 - Agricultura

 - Turismo
 - Próprio bairro  Não

 - Conservação das estradas 

 - Saneamento básico

6 Baú do Centro
 - Turismo

 - Indústrias
 - Próprio bairro  Sim

 - Transporte público

 - Comércios

7  Bairro do Torto  - Indústria  - Próprio bairro Não

 - Transporte público

 - Comércios 

 - Conservação das estradas

8 Baú

 - Agricultura

 - Turismo

 - Indústria

 Não
 - Conservação das estradas

 - Estrada Ecológica

9 Baú de Cima  - Agricultura  - Próprio bairro Sim

 - Iluminação pública

 - Asfalto

 - Transporte público

 - Posto de saúde

10
Bairro do Torto 

Baú do Centro

 - Agricultura

 - Turismo
 Não

 - Conservação das estradas

 - Comércios

11 Baú de Baixo  - Indústria  - Próprio bairro  Sim  - Preservar as características rurais

12 Bairro do Torto
 - Agricultura

 - Turismo
 - Próprio bairro Não  - Conservação das estradas
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O DIA A DIA NO BAIRRO DAQUI A 10 ANOS

2.1. Atividades para  as próximas 

gerações

2.2. Gostaria que seu bairro tivesse todos os 

benefícios de um centro?
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frações ideais transformam-se em pequenas propriedades, pois isso garante certa liberdade 

e autonomia de cada herdeiro. 

Na questão sobre qual paisagem as pessoas gostariam no futuro (pergunta 1.2), 

metade dos grupos afirmou que não gostaria que houvessem mais terrenos pequenos para 

moradia, sendo que destes, 2 afirmaram que também não querem mais comércio. Vale dizer 

que um dos grupos que defendeu a existência de lotes menores sugeriu o tamanho de 

5.000,00m², portanto seriam terrenos menores do que o módulo rural, mas muito maiores 

do que os existentes na zona urbana do município. Quanto à existência de mais comércio, 

que metade dos grupos defendeu, vale destacar dois comentários que sugeriram que no 

bairro houvesse uma feira de produtos orgânicos, que poderia atrair pessoas de outros 

municípios – a exemplo do que ocorre em Gonçalves – e que deveria ter comércio voltado 

ao ecoturismo, que comercializasse produtos locais, incluindo o artesanato. Os grupos que 

se opuseram à existência de mais comércio argumentaram que isso aumentaria o fluxo de 

carros, a poluição sonora e do ar e a criminalidade. Por outro lado, no Baú de Cima houve 

crítica quanto à falta de comércio e escola no bairro. 

Sobre quais riquezas deveriam ser preservadas (pergunta 1.3) os itens mais 

recorrentes foram a preservação das nascentes e matas, a melhoria das estradas e dos 

pontos turísticos. Houve crítica quanto à perfuração de poços artesianos, sendo que a vista 

da Pedra do Baú foi um destaque. Assim como no Serrano, foi citada a necessidade de 

valorizar a agricultura familiar, sendo o Pagamento por Serviços Ambientais um dos 

incentivos possíveis. 

Para as próximas gerações (pergunta 2.1) gostariam que tivesse uma indústria no 

bairro para que os jovens não tivessem que buscar oportunidades de trabalho em outros 

bairros. Paralelamente a isso, teria também atividade na agricultura e no turismo, tendo 

aparecido em um grupo serviços domésticos como opção para as próximas gerações. 
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Na pergunta 2.2, sobre ter as facilidades de um centro no bairro, 2/3 responderam 

que não querem, sendo que, em comum, afirmaram que o transporte, conservação das 

estradas e segurança pública foram apontados como as facilidades que deveriam ter. De 

forma geral, querem ter saneamento básico e boas estradas, mantendo a vida tranquila da 

zona rural. 

Seguindo a estrutura das demais oficinas, iniciaram-se as falas no debate, conforme 

se vê nos tópicos seguintes: 

• Lia de Souza: moradora do Baú do Centro, disse que o maior bem é a água. Afirmou 

que, em termos práticos, a preservação da natureza significa a instalação de fossas 

sépticas nos imóveis, caixa de filtragem, recomposição de mata. Afirmou que eucalipto 

é “árvore do mau”, pois deixa o solo seco. Disse que a silvicultura pode ser feita com 

outras espécies, tendo ela mesmo já plantado 35.000. Afirmou que hoje tem plantação 

de tomate, cenoura, e que não há pássaros (pois não tem árvores). Quanto ao lixo, 

sugeriu que as pessoas tenham composteiras, que reciclem ou que queimem o lixo e 

que o reflorestamento ocorra apenas com espécies nativas. Disse que uma 

oportunidade ao município é que se faça o ecoturismo e a agricultura orgânica, pois 

isso fixa as pessoas, e que se houver indústria, que seja de baixo impacto. Por fim, 

defendeu que se pense na parte cultural, com centro cultural para os jovens, com 

brinquedos, biblioteca, quadra. 

• Altino: morador do bairro do Torto, disse que o lote vem da família, da herança, e que 

no seu caso o pai tem 12 alqueires para dividir entre os 12 filhos. 

• Marcela: moradora do Baú do Centro, disse não ser nascida em São Bento, mas vê ali 

(no Baú) um grande potencial para agricultura orgânica e familiar. Deu exemplo de 

feira de orgânicos de Gonçalves, que atrai pessoas de outros municípios. No caso do 

Ecoturismo, sugeriu que haja qualificação de monitores. 
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O que se viu ali é que esses bairros próximos ao Baú, para baixo do Monjolinho, por 

estarem mais distantes do Centro sofrem menos pressão para se urbanizarem. Lá o 

parcelamento do solo não é tão evidente quanto no Paiol Grande e no Serrano, seja pela 

distância do Centro, seja pelo acesso. O que se viu ali é uma grande quantidade de terras de 

fato produtivas, com enorme potencial paisagístico e ainda isente da interferência externa. 

Observou-se uma vontade bastante grande de parecer rural. 

 

Foto 20. Munícipes esperando o início da reunião no Bairro do Baú, realizada na paróquia local, em 
11/02/2015. 
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9. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A leitura comunitária, é a soma de informações colhidas nas oficinas de Diagnóstico 

com o Núcleo Gestor, nas oficinas A cidade que queremos que além do núcleo gestor 

envolveu a população das comunidades rurais e as reuniões especificas com conselhos, 

órgãos públicos e concessionárias. As informações levantadas serão usadas para a criação 

dos parâmetros a serem adotados no Plano Diretor do Município de São Bento do Sapucaí. 

A oficina de Diagnóstico 1 apontou o turismo, a cultura local e a paisagem natural 

como as forças principais do Município. São características inerentes que deverão ser 

trabalhadas, desenvolvidas e preservadas. Uma das fraquezas apontada pelo grupo foi a 

ocupação desordenada e a falta de capacidade de fiscalização no município. Fruto de 

parcelamento ilegal e alta procura de casas para veraneio, São Bento do Sapucaí está 

passando por uma fase de transformação territorial nunca antes vista pelo grupo formado 

pelo Núcleo Gestor. Este adensamento populacional na zona rural traz consigo a degradação 

ambiental. Paralelo ao problema da ocupação irregular há as práticas inadequadas de 

esgotamento sanitário e atividades agropecuárias que produzem as queimadas, os pastos, o 

plantio da monocultura e o uso de agrotóxico. 

Parte do Diagnóstico 1 se atentou em dividir a discussão em regiões distintas no 

município. A intensão foi expor diferenças natas de cada comunidade local. Assim foram 

apontados bairros com maior tendência a receber o turismo, bairros cuja a renda provém de 

atividades agropecuárias, outros com carência de lazer e também bairros com maior e 

menor dificuldade de mobilidade. Cada uma destas características e outras, nortearam as 

discussões da oficina seguinte denominada Diagnóstico 2. 

O Núcleo Gestor, na oficina do Diagnóstico 2, ao responder a pergunta sobre o que 

deveria mudar no futuro dos bairros, respondeu de forma mais marcante sobre a 

necessidade de frear as construções desordenadas e o parcelamento irregular nas áreas 
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rurais. Outras considerações apontaram temas relacionados a trabalho, infraestrutura, 

turismo e educação. 

Uma das reuniões especificas aconteceu com a Secretaria do Meio Ambiente, a 

Polícia Ambiental, a Fundação Florestal, o DAEE e o Comitê da Bacia Hidrográfica da Serra da 

Mantiqueira. O objetivo foi debater com os setores pontos conflitantes e diretrizes a serem 

previstas no Plano Diretor. Uma segunda reunião aconteceu com o Conselho do Monumento 

Natural (MoNa) onde o IPPLAN levantou pontos críticos de uma das áreas mais importante 

no município, a região da Pedra do Baú. Já uma terceira reunião, com o Conselho Municipal 

de Turismo (COMTUR), fomentou ideias referente ao desenvolvimento do turismo e 

agricultura. Deixaram claro a ligação entre as duas atividades, pois o turista vem para 

vivenciar justamente a vida simples do campo ligada à agricultura e paisagem. Essas duas 

atividades precisam de atenção especial para se desenvolver de forma sustentável. 

Por último, uma reunião com a Prefeitura foi realizada para alinhar as dificuldades e 

anseios sobre a elaboração do Plano. As principais dificuldades levantadas pela equipe do 

IPPLAN foram na obtenção de dados e informações ligadas aos órgãos públicos e 

participação da prefeitura nas oficinas. Nesta reunião o prefeito esclareceu muitas dúvidas, 

explicou a dinâmica da cidade a partir de seu ponto de vista, pontuou projetos em 

andamento, relatou dificuldades financeiras e apresentou diversas demandas para o Plano. 

Para as oficinas A Cidade Que Queremos, a equipe do IPPLAN teve como base o 

levantamento técnico chamado Diagnóstico concluído e pode construir junto à população 

expectativas para o futuro, de modo a nortear as propostas para o Plano Diretor. As três 

oficinas realizadas direcionaram a equipe do IPPLAN a programar ações que: mantenham 

construções afastadas nos bairros rurais; que preserve as características rurais, paisagísticas 

e hídricas; desenvolvam o turismo e agricultura; e que contemplem mais atividades 

comerciais e residenciais em alguns dos núcleos rurais. 
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Importante mencionar que houve diferença de resultados entre as oficinas, 

evidenciando a diferença social, econômica e territorial entre os bairros. Essas diferenças 

serão trabalhadas no Plano Diretor para melhor atender as necessidades distintas de cada 

região.   
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ANEXOS 

  



 

74 

Rua Augusto Edson Ehlke, 181 - Jd. Apolo II - São José dos Campos - SP - CEP 12243-110 - Tel.: (12) 3928-2600 - www.ipplan.org.br  

Todos os direitos autorais do conteúdo deste documento pertencem ao Instituto de Pesquisa, Administração e Planejamento de São José dos 

Campos – IPPLAN, não podendo ser reproduzido ou divulgado, no todo ou em parte, ou utilizado para fins diferentes daqueles para os quais é 

fornecido, sem prévia e expressa autorização do IPPLAN. 

ANEXO 1  - LISTA DE PRESENÇA DA OFICINA DE DIAGNÓSTICO 1 - 

13/11/2014 
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ANEXO 2  - MATERIAL APRESENTADO NA OFICINA DE DIAGNÓSTICO 1 - 

DIA 13/11/2014 
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OFICINAS DE DIAGNÓSTICO 
DO NÚCLEO GESTOR

13 de novembro de 2014 – Plano Diretor de São Bento do Sapucaí
1

• 18:00 Abertura (cronograma)

• 18:10 Apresentação dos resultados da Oficina de Capacitação 
2 (21/10/2014)

• 18:30 Apresentação dos dados prévios da Leitura Técnica do 
município

• 18:45 Atividade 1: Análise FOFA

• 19:15 Colheita da Atividade 1

• 19:45 Intervalo de 15 minutos

• 20:00 Atividade 2: Personificação das regiões da cidade

• 21:00 Considerações finais

ROTEIRO
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Cronograma dos trabalhos

CRONOGRAMA ENCONTROS

Atividade

Núcleo Gestor

Evento de lançamento e Criação

Capacitação

Leitura Técnica: lev., diagnóstico e prognóstico

Leitura Comunitária

Oficina diagnóstico

Oficina a cidade que queremos 1

Oficina a cidade que queremos 2

Síntese Leituras (téc e comun)

Elaboração do Plano Diretor do Município

Elaboração das proposições

Oficina 1

Oficina 2

Redação do plano

Audiência Pública

Apoio para real ização

Relatório

Projeto de lei

Revisão e consol idação da minuta do projeto de lei

out nov dez jan fev mar abr mai jun jul

2014

set

2015

Cronograma dos trabalhos

CRONOGRAMA ENCONTROS

Atividade

Núcleo Gestor

Evento de lançamento e Criação

Capacitação

Leitura Técnica: lev., diagnóstico e prognóstico

Leitura Comunitária

Oficina diagnóstico

Oficina a cidade que queremos 1

Oficina a cidade que queremos 2

Síntese Leituras (téc e comun)

Elaboração do Plano Diretor do Município

Elaboração das proposições

Oficina 1

Oficina 2

Redação do plano

Audiência Pública

Apoio para real ização

Relatório

Projeto de lei

Revisão e consol idação da minuta do projeto de lei

out nov dez jan fev mar abr mai jun jul

2014

set

2015
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Oficinas de Capacitação

OFICINAS DE CAPACITAÇÃO

Oficina 1 – 14/10/2014
Foto: German Espiaut

Oficina 2 – 21/10/2014

Oficina de Capacitação 2 – Atividade 1

Comparativo 2004-2014

O que queríamos para São Bento em 2004 continua 
parecido com o que queremos em 2014?

Colar 1 selo por folha no campo 
em que achar mais adequado

Se não tiver opinião a 
respeito para avaliar, 

cole aqui

OFICINAS DE CAPACITAÇÃO
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Oficina de Capacitação 2 - Atividade 1

• TURISMO: Fomentar e controlar a já nascente tendência ao 

desenvolvimento do turismo;

• AGRICULTURA: Criar condições para o aperfeiçoamento e 

renovação contínua da tradicional vocação agrícola e pastoril.

• CAPACITAÇÃO PARA O TURISMO: Criar as bases 

de um polo de formação e capacitação de mão de obra 

qualificada para servir e empreender na cadeia de serviços 

especializados em eco esportes, turismo rural, turismo cultural e 

de lazer.

• CAPACITAÇÃO PARA AGRICULTURA: Otimizar a 

capacitação dos empreendedores agrícolas, com a implantação 

de uma “Escola Técnica Agrícola” com pesquisa e cursos 

voltados a culturas e técnicas mais aptas ao clima e solo local e 

as demandas do mercado regional.

OFICINAS DE CAPACITAÇÃO

Oficina de Capacitação 2 - Atividade 1

OFICINAS DE CAPACITAÇÃO

Questão Estratégica

Não tenho 

opinião 

sobre esse 

tema

Votos por 

assunto

VOTOS

Totais 0,61% 100,00%93,29% 6,10%

SIM NÃO

Agricultura 392,56%82,05% 15,38%

Capacitação para Agricultura 410,00%95,12% 4,88%

Turismo 410,00%97,56% 2,44%

Capacitação para Turismo 430,00%97,67% 2,33%

Luciana
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Oficina de Capacitação 2 - Atividade 1

OFICINAS DE CAPACITAÇÃO

Questão Estratégica
SIM,
ainda é 

preciso

SIM,

mas já está 

em 

andamento

NÃO,
há outros 

itens mais 

importantes

NÃO,
a vocação do 

município 

mudou

Não tenho 

opinião 

sobre esse 

tema

Votos por 

assunto

60,98% 36,59% 2,44% 0,00%

74,42% 23,26% 2,33% 0,00%

58,97% 23,08% 5,13% 10,26%

78,05% 17,07% 4,88% 0,00%

Capacitação para Agricultura 410,00%
95,12% 4,88%

Totais 0,61% 100,00%93,29% 6,10%

Capacitação para Turismo 430,00%
97,67% 2,33%

Agricultura 392,56%
82,05% 15,38%

VOTOS

Turismo 410,00%
97,56% 2,44%

Oficina 2 – núcleo gestor dividido
em grupos para discutir o
diagnóstico comparativo 2004-
2014

OFICINAS DE CAPACITAÇÃO
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Pergunta 2: Com os dados de 2004, qual sua impressão de 
São Bento do Sapucaí hoje?

Questões colocadas na Oficina de Capacitação 2

Pergunta 1: O que mais mudou em São Bento do Sapucaí
nos últimos 10 anos?

OFICINAS DE CAPACITAÇÃO

Pergunta 1 – o que mudou

OFICINAS DE CAPACITAÇÃO

Planejamento/ 6

Ocupação urbana
4 Educação

2 Saúde
1 Meio ambiente

4 Turismo
2 Cultura/artesanato/ 

produtos locais

2 Infraestrutura/Saneamento

Violência/Drogas 3

Evasão de Jovens/  2

Oferta de trabalho

Meio Ambiente/Recursos 2

hídricos

Cultura/Patrimônio 2

Arrecadação X Novos Moradores 1
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OFICINAS DE CAPACITAÇÃO

+ Planejamento/ 6

Ocupação urbana

-
4 Educação

2 Saúde
1 Meio ambiente (MONA)

4 Turismo
2 Cultura/artesanato/ 

produtos locais
2 Infraestrutura/Saneamento

Violência/Drogas 3

Evasão de Jovens/  2

Oferta de trabalho

Cultura/Patrimônio 2

Arrecadação X Novos Moradores 1

CONTRADIÇÕES

Meio Ambiente/Recursos 2

hídricos

OFICINAS DE CAPACITAÇÃO

+ -
4 Educação

2 Saúde
1 Meio ambiente (MONA)

4 Turismo
2 Cultura/artesanato/ 

produtos locais

Violência/Drogas 3

Meio Ambiente/Recursos 2

hídricos

Cultura/Patrimônio 2

Arrecadação X Novos Moradores 1

ATENÇÃO!!
Planejamento/ 6

Ocupação urbana

2 Infraestrutura/Saneamento

Evasão de Jovens/  2

Oferta de trabalho
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Pergunta 2 – Qual sua impressão de São Bento do Sapucaí hoje

OFICINAS DE CAPACITAÇÃO

ASSUNTO
G

R
U

P
O

 1

G
R

U
P

O
 2

G
R

U
P

O
 3

ESTRUTURA MUNICIPAL

PARA O TURISMO � ☺ ☺

TRANSPORTE � � ☺

ESPORTE E LAZER � � �

BLOCO A

ASSUNTO

G
R

U
P

O
 4

G
R

U
P

O
 5

G
R

U
P

O
 6

COMERCIALIZAÇÃO DA 

PRODUÇÃO AGRÍCOLA � �

JOVENS � � ☺

EDUCAÇÃO ☺ ☺ ☺

BLOCO B

OFICINAS DE CAPACITAÇÃO
Construção da imagem da cidade

Rural

Urbano
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Classificação dos dados na forma de análise FOFA

Turismo

Proximidade de 
municípios 
turísticos

Ocupações irregulares

Atração da população 
para municípios 

maiores

Artesanato
Falta de oportunidades de 

trabalho

Forças Fraquezas

AmeaçasOportunidades
+ -

A
m

b
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n
te

 
ex
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rn

o
A

m
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te
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te
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o

OFICINAS DE CAPACITAÇÃO

OFICINAS DE CAPACITAÇÃO

Turismo

Proximidade de 
municípios 
turísticos

Ocupações irregulares

Atração da população 
para municípios 

maiores

Artesanato
Falta de oportunidades de 

trabalho

Forças Fraquezas

AmeaçasOportunidades
+ -

A
m

b
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o
A
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Classificação dos dados na forma de análise FOFA
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DIAGNÓSTICO TÉCNICO

19

DIAGNÓSTICO TÉCNICO

(1970-1980) (1980-1991) (1991-2000) (2000-2010)

Brasil 2,48 1,93 1,63 1,17

Estado São Paulo 3,49 2,13 1,78 1,09

Microregião Campos do Jordão - SP -- -- 1,88 0,65

Município São Bento do Sapucaí - SP -0,05 -0,63 1,96 0,11

POPULAÇÃO RESIDENTE 
 

2,48

1,93

1,63

1,17

3,49

2,13

1,78

1,09

0,00 0,00

1,88

0,65

-0,05

-0,63

1,96

0,11

-1,00

-0,50

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

(1970-1980) (1980-1991) (1991-2000) (2000-2010)

Brasil Estado São Paulo

Microregião Campos do Jordão - SP Município São Bento do Sapucaí - SP

Crescimento Populacional

Fonte: IBGE
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População Residente Por Grupos De Idade

DIAGNÓSTICO TÉCNICO

1991 2000 2010

0 a 14 anos 2661 2829 2304

15 a 29 anos 2418 2666 2336

30 a 59 anos 2716 3789 4315

60 anos ou mais 900 1080 1383

Índice de Evelhecimento

TOTAL 8695 10364 10338

População residente (Pessoas)

1970 1991 2000 2010

Brasil 12,18 21,03 25,34 38,47

SP 16,01 25,11 30,24 46,33

Microrregião 11,08 21,31 24,59 39,45

São Bento do Sapucaí 11,87 33,82 40,13 62,38

Índice de Envelhecimento (%)
Unidade de Análise

Fonte: IBGE

Moradia

DIAGNÓSTICO TÉCNICO

Tempo de Moradia Número de Moradores % de Moradores

0 a 5 anos 1389 35%

de 6 a 10 anos 583 15%

de 11 a 20 anos 874 22%

de 21 a 50 anos 999 25%

mais que 50 anos 109 3%

TOTAL 3954 100%

Fonte: IBGE

Nasceu em São Bento do Sapucaí? Número de Pessoas %

Sim e sempre morou 6485 62%

Sim, mas morou em outro município ou país estrangeiro 1186 11%

Não 2798 27%

Total 10469 100%

Luciana
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Trabalho

DIAGNÓSTICO TÉCNICO

Fonte: IBGE

Posição na Ocupação e Categoria do Emprego
Número de 

Pessoas
% de Pessoas

Não ocupados 5.295 50,6

Empregados com carteira de trabalho assinada 1.660 15,9

Militares e funcionários públicos estatutários 247 2,4

Empregados sem carteira de trabalho assinada 1.517 14,5

Conta própria 1.355 12,9

Empregadores 123 1,2

Não remunerados 101 1,0

Trabalhadores na produção para o próprio consumo 168 1,6

Total 10.468 100,0

POSIÇÃO NA OCUPAÇÃO E CATEGORIA DO EMPREGO NO TRABALHO PRINCIPAL

Trabalho

DIAGNÓSTICO TÉCNICO

MUNICÍPIO DE MORADIA: SÃO BENTO DO SAPUCAÍ

Município em que 

trabalhava

Número de 

Pessoas

%  de 

Pessoas

CAMPOS DO JORDÃO 153 25%

PARAISÓPOLIS 114 19%

SANTO ANTÔNIO DO PINHAL 71 12%

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 69 11%

SAPUCAÍ-MIRIM 45 7%

SANTOS 44 7%

SÃO PAULO 29 5%

GONÇALVES 24 4%

TAUBATÉ 22 4%

CORDEIRÓPOLIS 6 1%

JAMBEIRO 6 1%

CAÇAPAVA 5 1%

JACAREÍ 5 1%

PINDAMONHANGABA 5 1%

SANTA RITA DO SAPUCAÍ 5 1%

Total 603 100%

EM QUE MUNICÍPIO TRABALHA

Fonte: IBGE

Onde Trabalha

Número 

de 

Pessoas

%  de 

Pessoas

Não se aplica 5.295 50,6

No próprio domicílio 1.086 10,4

Em São Bento do Sapucaí 3.447 32,9

Em outro município 603 5,8

Em mais de um município 37 0,35

Total 10.468 100,0

EM QUE MUNICÍPIO E UNIDADE DA FEDERAÇÃO OU 

PAÍS ESTRANGEIRO TRABALHA 

MUNICÍPIO DE RESIDÊNCIA
NÚMERO DE 

PESSOAS
% de Pessoas

SANTO ANTÔNIO DO PINHAL 23 26%

TAUBATÉ 16 18%

PINDAMONHANGABA 15 17%

MOGI GUAÇU 12 13%

TREMEMBÉ 10 11%

CAMPO LIMPO PAULISTA 10 11%

DUARTINA 3 4%

TOTAL 90 100%

NÚMERO DE PESSOAS QUE TRABALHAM EM SBS (DESTINO) E 

MORAM EM OUTRO MUNICÍPIO

Luciana
Retângulo
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Estudo

DIAGNÓSTICO TÉCNICO

Fonte: IBGE

Frequenta Escola ou 

Creche?

Número de 

Pessoas

% de 

Pessoas

Sim, pública 2.104 20,1

Sim, particular 403 3,8

Não, já frequentou 7.038 67,2

Não, nunca frequentou 924 8,8

Total 10.468 100,0

FREQUENTA ESCOLA OU CRECHE (V0628)

Sabe ler e escrever?
Número de 

Pessoas

% de 

Pessoas

Em branco 617 5,9

Sim 9.111 87,0

Não 740 7,1

Total 10.468 100,0

Nível de Instrução
Número de 

Pessoas

% de 

Pessoas

Sem instrução e fundamental incompleto 6.523 62,3

Fundamental completo e médio incompleto 1.513 14,5

Médio completo e superior incompleto 1.738 16,6

Superior completo 656 6,3

Não determinado 37 ,4

Total 10.468 100,0

Frequenta Escola ou 

Creche?

Número de 

Pessoas

% de 

Pessoas

Sim 2507 24%

Não 7961 76%

Total 10468 100%

Estudo

DIAGNÓSTICO TÉCNICO

Município de Residência
Número de 

Pessoas

Campos do Jordão 10

Santo Antônio do Pinhal 5

Total 15

NÚMERO DE PESSOAS QUE FREQUENTAM 

ESCOLA OU CRECHE EM SÃO BENTO DO 

SAPUCAÍ

MUNICÍPIO EM QUE FREQUENTAVA ESCOLA (OU CRECHE)

Nome do município Número de Pessoas % de Pessoas

PARAISÓPOLIS 126 5,0%

CAMPOS DO JORDÃO 76 3,0%

TAUBATÉ 65 2,6%

SANTO ANTÔNIO DO PINHAL 36 1,4%

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 26 1,0%

ITAJUBÁ 13 0,5%

SÃO PAULO 14 0,6%

SANTOS 12 0,5%

PINDAMONHANGABA 11 0,4%

BRASÓPOLIS 9 0,4%

SAPUCAÍ-MIRIM 8 0,3%

BELO HORIZONTE 6 0,2%

JACAREÍ 5 0,2%

PIRANGUÇU 5 0,2%

POÇOS DE CALDAS 5 0,2%

PIRASSUNUNGA 4 0,2%

SUB-TOTAL 421 16,8%

SÃO BENTO DO SAPUCAÍ 2.086 83,2%

TOTAL 2.507 100,0%

MUNICÍPIO DE MORADIA: SÃO BENTO DO SAPUCAÍ

Fonte: IBGE

Fonte: IBGE

Luciana
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Urbano e Rural

DIAGNÓSTICO TÉCNICO

DIAGNÓSTICO TÉCNICO

Luciana
Retângulo
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Domicílios Particulares e 
Permanentes

DIAGNÓSTICO TÉCNICO

Número de moradores

DIAGNÓSTICO TÉCNICO

Luciana
Retângulo
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Densidade 
(pessoas/km²)

DIAGNÓSTICO TÉCNICO

% de Domicílios 
com Lixo Coletado

% de Domicílios 
com Esgoto

% de Domicílios com 
Abastecimento de 

Água

DIAGNÓSTICO TÉCNICO

Moradia adequada 
sem esgoto a céu 

aberto

Luciana
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DIAGNÓSTICO TÉCNICO

% de Domicílios com 
Energia Elétrica

Moradia adequada com 
iluminação

DIAGNÓSTICO TÉCNICO
Rendimento médio 

dos chefes de família
Índice Paulista de 

Vulnerabilidade Social

Moradia adequada 
com Pavimentação

Luciana
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ATIVIDADE 1 – ANÁLISE FOFA

35

Classificar os dados da forma como seguem.

ATIVIDADE 1 – ANÁLISE FOFA

Forças Fraquezas

AmeaçasOportunidades
+ -
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ATIVIDADE 2 – PERSONIFICAÇÃO DAS 
REGIÕES DA CIDADE

37

Se uma região da cidade fosse uma pessoa, como ela seria?

ATIVIDADE 2 - PERSONIFICAÇÃO

Origem – é de SBS ou é 
de fora? Se de fora, é de 

onde?
Personalidade – Ex: 
sério, extrovertido, 

calmo, agitado, 
dinâmico, tímido, 

autoritário. Escreva 
abaixo seus 

comentários. O que a 
atrai ao bairro? 

O que o diferencia dos 
demais bairros?

Atividades de que 

Origem – é de SBS ou é de fora? Se de 
fora, é de onde?
• Personalidade. O que a atrai ao bairro? 
• O que o diferencia dos demais bairros?
• Atividades de que participa
• Que lugares frequenta?
• Como ocupa o tempo livre?
• Sonhos dessa pessoa – coisas que não 
fez e que gostaria de ter 
feito/expectativas para o futuro

Luciana
Retângulo
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ATIVIDADE 2 - PERSONIFICAÇÃO

Personificação das Regiões da Cidade

GRUPO A

1A – Serranos/Pinheiro/Dias/Bairro do Sítio

2A – Centro/Quilombo

3A - Cantagalo

GRUPO B

1B – Paiol Grande/Monjolinho/Campista

2B – Zé da Rosa/Baús/Torto

ATIVIDADE 2 - PERSONIFICAÇÃO

Personificação das Regiões da Cidade

2B
Zé da Rosa
Baús
Torto

1B
Paiol Grande
Monjolinho
Campista

1A
Serranos
Pinheiro

Dias
Bairro do Sítio

2A
Centro
Quilombo

3A Cantagalo

Luciana
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ATIVIDADE 2 - PERSONIFICAÇÃO

Personificação das Regiões da Cidade

2B

1B

1A

2A

3A

GRUPO A

GRUPO B

Cronograma dos trabalhos – novembro/dezembro de 2014

18/nov (3ªf) – IPPLAN + PREFEITURA
Reunião do grupo de trabalho com Cetesb, DAEE e Comitê de Bacias

28/nov (6ªf) – IPPLAN + PREFEITURA
Reunião com conselho do MONA

04/dez (5ªf)
Leitura Técnica - oficina com Núcleo Gestor para debater o diagnóstico (parte 2)

PRÓXIMOS ENCONTROS

Luciana
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Obrigada

IPPLAN: 12-3928-2600

Luciana
luciana.lins@ipplan.org.br

Maria Ligia
maria.vianna@ipplan.org.br
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OFICINAS DE DIAGNÓSTICO 
DO NÚCLEO GESTOR

04 de dezembro 2014 – Plano Diretor de São Bento do Sapucaí
1

• 18:30 Abertura

• 18:35 Apresentação dos resultados da Oficina de Diagnóstico 2
25/11/2014

• 20:00 Intervalo de 15 minutos

• 21:30 Considerações finais

ROTEIRO
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Cronograma dos trabalhos

CRONOGRAMA ENCONTROS
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Núcleo Gestor

Evento de lançamento e Criação

Capacitação

Leitura Técnica: lev., diagnóstico e prognóstico

Levantamento de dados

Caracterização do município 

Anál ise da evolução histórica da região

Anál ise da evolução histórica da cidade

Anál ise da legislação correlata existente

Anál ise da questão habitacional

Localização das áreas atendidas por iluminação 

públ ica e domicil iar

Anál ise do uso e ocupação do solo

Identi ficação das áreas de restrição à ocupação, 

expansão e adensamento

Anál ise da capacidade institucional

Anál ise da capacidade de investimento

Elaboração de textos e mapas temáticos

Leitura Comunitária

Oficina diagnóstico 1

Oficina diagnóstico 2

Reunião com ComTur

Reunião com Mona

Oficina a cidade que queremos 1

Oficina a cidade que queremos 2

Elaboração de relatório

Síntese Leituras (téc e comun)

Elaboração de textos e mapas temáticos

Elaboração do Plano Diretor do Município

Elaboração das proposições

Oficina 1

Oficina 2

Redação do plano

Audiência Pública

Apoio para realização

Relatório

Projeto de lei

Revisão e consolidação da minuta do projeto de lei

Mês 6Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 10 Mês 11Mês 7 Mês 8 Mês 9

Reuniões Técnicas

REUNIÕES TÉCNICAS

Reunião com órgãos 
ambientais 

18/11/2014

Reunião com Conselho do 
MONA

28/11/2014
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Classificar os dados da forma como seguem.

ATIVIDADE 1 – ANÁLISE FOFA

Forças Fraquezas

AmeaçasOportunidades
+ -

A
m

b
ie

n
te

 
ex

te
rn

o
A

m
b

ie
n

te
 

in
te

rn
o

Forças

+

A
m

b
ie

n
te

 in
te

rn
o

5 Turismo / Turismo rural

5 Cultura/Artesanato/ Tradições

5 Paisagem / Clima / Recursos naturais 

4 Agricultura e pecuária

3 Esporte de aventura / Ecoturismo

1 Hospitalidade e limpeza

1 Educação

1 Localização geográfica (proximidade de outros municípios?)

1 Comércio em geral

1 Maior proteção dos mananciais

1 Maior visibilidade interna e externa da imagem

1 Cursos (vários)

COLHEITA DA ATIV. 1 - FOFA

Luciana
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COLHEITA DA ATIV. 1 - FOFA

Turismo / Turismo rural 5 

Eventos culturais / lazer 6

4 Cultura local / Resistência população

8 Violência/Drogas

Cultura / Tradições 5

Forças Fraquezas

AmeaçasOportunidades
+ -

A
m

b
ie

n
te

 
ex

te
rn

o
A

m
b

ie
n

te
 

in
te

rn
oPaisagem / Clima / Natureza 5

Agricultura / Pecuária 4

Esporte de aventura 3

4 Formação / Capacitação
4 Comunicação / Divulgação
4 Programação Cultural / Esporte

Cursos técnicos 
profissionalizantes (com 4

parcerias) / ensino superior

Proximidade de grandes centros 1

7 Degradação ambiental/   
Ocupações desordenadas

2 Turismo de massa/ prox de grandes centros

2 Migração
1 Práticas inadequadas de atividades agropecuárias

4 Ocupações desordenadas /  
Fiscalização

Desenvolvimento fortalecido do turismo 2

Projetos sociais e socioeconômicos 1

Turismo / Turismo rural 5 

Eventos culturais / lazer 6

4 Cultura local / Resistência população

8 Violência/Drogas

Cultura / Tradições 5

Forças Fraquezas

AmeaçasOportunidades
+ -

A
m

b
ie

n
te

 
ex

te
rn

o
A

m
b

ie
n

te
 

in
te

rn
oPaisagem / Clima / Natureza 5

Agricultura / Pecuária 4

Esporte de aventura 3

4 Formação / Capacitação
4 Comunicação / Divulgação
4 Programação Cultural / Esporte

Cursos técnicos 
profissionalizantes (com 4

parcerias) / ensino superior

Proximidade de grandes centros 1

7 Degradação ambiental/   
Ocupações desordenadas

2 Turismo de massa/ prox de grandes centros

2 Migração
1 Práticas inadequadas de atividades agropecuárias

4 Ocupações desordenadas /  
Fiscalização

Desenvolvimento fortalecido do turismo 2

Projetos sociais e socioeconômicos 1

ASSUNTOS PERTINENTES AO PD

Luciana
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Questões chave a partir disso:

• Qual a população que se imagina para o futuro?

• Onde essas pessoas vão morar?

• Como desenvolver o município sem expandir a área 
urbanizada? (premissa: população não quer que a 
mancha urbana cresça)

• Que dinâmicas existentes hoje nos núcleos rurais 
devem ser preservadas? Quais devem ser 
alteradas?

• Qual o perfil que os núcleos rurais terão no futuro? 
Ou seja, qual será sua “cara”?

ANÁLISE DA ATIV. 1 - FOFA

Aspectos de cada bairro que chamaram a atenção:

• Serranos/Pinheiro/Dias – gente de fora (migração, renda da agropecuária e turismo). É uma extensão natural da cidade, 
acessível ao centro e com puca infraestrutura. Vislumbra coisas básicas (educação, saúde, segurança), montar ponto 
comercial. É o único que sonha com indústria (indústia limpa) e com gastronomia. Tem carência de área de lazer. Dá 
indícios de que quer continuar se urbanizando.

• Bairro do Sítio – Necessidade de melhoria da infraestrutura. Estrutura familiar, tímida (não se abre?)

• Centro/Quilombo – locomove-se mais com bicicleta do que no resto da cidade (proximidade dos pontos de interesse). 
Mais escolaridade, renda média/média alta. Atraem mais pessoas, comunica-se com outras, atrai pelo comércio, bares, 
restaurantes e artesanato.. Diferencia-se pela concentração urbana. Tem sonho de ter educação para os filhos, melhor 
aproveitamento dos espaços públicos, dando indícios de que quer se mante rno município.

• Cantagalo – renda do artesanato e turismo rural. Local onde tem migrantes do estado de MG, quer ser uma referência 
(para turismo e empreendedorismo, provavelmente). O espaço da vila é convidativo. É o único em que apareceu 
ocupação com cursos e capacitação. 

• Paiol Grande/Campista – mais relação com urbano quando ao sustento (constrói?). Tem muitos filhos sustentados pelo 
patriarca, indicando muitos parcelamentos futuros (herança). Tem estrutura de serviços domésticos (motorista), 
mostrando um individualismo, fechando-se aos outros (autoritário). Diferencia-se pela Pedra do Baú, pensa em ver filhos 
formados e com a mesma propriedade familiar. Frequenta campos do Jordao), tem sonho de voar de asa-delta, algo 
muito longe da maior parte da população. Visita o MONA, o Parque Estadual e Campos do Jordão.

• Monjolinho – renda de subsistência (agricultura) ou diarista, tem muitos filhos também. Pressupõe que haja um 
deslocamento até a cidade, mas é tido como um bairro isolado. Tem a pior escolaridade do município. Pessoas desejam 
permanecer no local

• Baús/Torto – perfil médio de SBS (agricultor de renda média) – pessoas ligadas ao esporte e nas horas agas descansam. 
Sonham em fortalecer a agropecuária. Tem lado cultural forte que atrai ao bairro.

• Zé da Rosa – renda baixa, homem (mais racional), com pais de Campos do Jordão. Houve expansão da área urbana no 
sentido de SBS, com transbordamento da população (precisa entender os motivos)? Sonha em conhecer a praia, ter mais 
condições materiais e uma caminhote 4x4 (relevo íngrime). A existência do núcleo rural, com igreja, é fudamental para a 
manutenção das pessoas nos bairros. “É a junção das localidades”, frequenta Santo Antonio do Pinhal e Campos do 
Jordão.

ANÁLISE DA ATIV. 1 - FOFA

Luciana
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COLHEITA DA ATIVIDADE 2 - PERSONAS

Personificação das Regiões da Cidade

2B

1B

1A

2A

3A

GRUPO A

GRUPO B

COLHEITA DA ATIVIDADE 2 - PERSONAS

Serranos/Pinheiro/Dias/Sítio

• 46 anos, casada, 3 filhos, de São Bento: cuidadora

• $$$, agropecuária, turismo
• Maioria automóvel, mas também moto e bicicleta

• Ensino fundamental - ensino médio

• Sério, fechado, relacionamento familiar, tranquilo, simples

• Acessível ao centro, sem infraestrutura

• Festas religiosas, centro da cidade

• Contemplando a natureza e a vida do bairro

• Sonha com melhor educação, saúde, segurança e entretenimento para os filhos

Dado hoje a dinâmica diária nesses bairros, qual 
a tendência futura? Algo precisa mudar?

Luciana
Retângulo
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COLHEITA DA ATIVIDADE 2 - PERSONAS

• 50 anos, casado, 5 filhos, de São Bento: provedor

• $$$$, agropecuária 

• Automóvel

• Ensino médio

• Extrovertido

• Vista panorâmica e natureza exuberante 

• Visita Aparecida do Norte, participa de leilões e festas religiosas

• Jogos de bilhar e cartas em bares

• Sonha em ter indústrias limpas, gastronomia e turismo sustentável

Serranos

Dado hoje a dinâmica diária nesses bairros, qual 
a tendência futura? Algo precisa mudar?

COLHEITA DA ATIVIDADE 2 - PERSONAS

• 40 anos, casado, 3filhos, de São Bento: provedor

• $$$, agropecuária

• Automóvel

• Ensino médio

• Tímido

• Proximidade do centro, beleza e tranquilidade

• Visita o centro da cidade e participa de festas religiosas e leilões

• Visitar parentes e amigos

• Sonha em ter estética funcional (pavimentação e melhoria  da infraestrutura)

Bairro do Sítio

Dado hoje a dinâmica diária nesses bairros, qual 
a tendência futura? Algo precisa mudar?

Luciana
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• Gente de fora (migração, renda da agropecuária e 
turismo). 

• É uma extensão natural da cidade, acessível ao 
centro e com pouca infraestrutura.

• Vislumbra coisas básicas (educação, saúde, 
segurança), montar ponto comercial.

• É o único que sonha com indústria (indústria limpa) 
e com gastronomia. 

• Tem carência de área de lazer.
• Dá indícios de que quer continuar se urbanizando.

Serranos/Pinheiro/Dias/Sítio

COLHEITA DA ATIVIDADE 2 - PERSONAS

COLHEITA DA ATIVIDADE 2 - PERSONAS

• 45 anos, casada, 2 filhos, de São Bento: cuidadora

• $$$, comércio, turismo
• Maioria bicicleta, mas também carro e as vezes a pé

• Ensino médio

• Extrovertido, expressivo e comunicativo

• Artesanatos, bares e restaurantes, festas e eventos

• Festas religiosas

• Visitando cidades vizinhas, praças, igrejas, proseando

• Sonha com melhor educação para os filhos, para que eles consigam um trabalho e 
se desenvolvam felizes

Centro/ Quilombo

Dado hoje a dinâmica diária nesses bairros, qual 
a tendência futura? Algo precisa mudar?

Luciana
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COLHEITA DA ATIVIDADE 2 - PERSONAS

• 50 anos, casado, 3 filhos, de São Bento: provedor

• $$$$$, comércio, turismo, artesanato

• Automóvel

• Ensino superior

• Autoritário

• Acesso a comércio, bens de consumo, praças e igrejas

• Faz muitos passeios externos, pratica esportes, festas religiosas e culturais

• Sonha em ter uma oportunidade de empregos para os filhos em alguma indústria

Centro

Dado hoje a dinâmica diária nesses bairros, qual 
a tendência futura? Algo precisa mudar?

• Locomove-se mais com bicicleta do que no resto da 
cidade (proximidade dos pontos de interesse).

• Mais escolaridade, renda média/média alta. 
• Atraem mais pessoas, comunica-se com outras, 
• Atrai pelo comércio, bares, restaurantes e 

artesanato.
• Diferencia-se pela concentração urbana.
• Tem sonho de ter educação para os filhos, melhor 

aproveitamento dos espaços públicos, dando 
indícios de que quer se manter no município.

Centro/ Quilombo

COLHEITA DA ATIVIDADE 2 - PERSONAS

Luciana
Retângulo
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COLHEITA DA ATIVIDADE 2 - PERSONAS

Cantagalo

• 45 anos, casada, 3 filhos, de São Bento: cuidadora

• $$, comércio, turismo
• Maioria automóvel, mas também usa-se bicicleta

• Ensino médio - fundamental

• Calmo e comunicativo

• Espaço da vila convidativo, turismo rural, artesanato
• Visitando o centro da cidade, participando de cursos de capacitação profissional

• Futebol e carteado

• Ser uma referência

Dado hoje a dinâmica diária nesses bairros, qual 
a tendência futura? Algo precisa mudar?

• Renda do artesanato e turismo rural.
• Local onde tem migrantes do estado de MG.
• O espaço da vila é convidativo.
• É o único em que apareceu ocupação com cursos e 

capacitação. 
• Quer ser uma referência (para turismo e 

empreendedorismo, provavelmente).

COLHEITA DA ATIVIDADE 2 - PERSONAS

Cantagalo

Luciana
Retângulo
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INTERVALO DE 15 MINUTOS

COLHEITA DA ATIVIDADE 2 - PERSONAS

• 70 anos, casada, 8 filhos, de São Bento: cuidadora

• $$$$, agricultura, construção
• Cavalos e charretes

• Ensino médio 

• Calmo, autoritário, extrovertido e dinâmico

• Pedra do baú, proximidade da natureza e pontos de práticas esportivas

• Visitar o centro da cidade, missas e esportes

• Joga malha, proseia e participa de atividades culturais e religiosas

• Ver os filhos formados e dando continuidade às tradições familiares

Paiol Grande / Campista / Monjolinho

Dado hoje a dinâmica diária nesses bairros, qual 
a tendência futura? Algo precisa mudar?

Luciana
Retângulo
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COLHEITA DA ATIVIDADE 2 - PERSONAS

• 50 anos, casado, 3 filhos, de São Bento: provedor

• $$$$, agricultura, turismo, urbano (escritórios)

• Automóvel

• Ensino médio - superior

• Calmo e individualista

• Pedra do baú, paisagem, tranquilidade, isolamento e privacidade

• Visita parques, monumentos naturais, cidades vizinhas

• Escalando e participando de eventos culturais e gastronômicos

• Sonha em pular de asa delta, melhor ocupação territorial e contar com um 

turismo sustentável e incentivos à agricultura

Paiol Grande / Campista

Dado hoje a dinâmica diária nesses bairros, qual 
a tendência futura? Algo precisa mudar?

• Mais relação com urbano quando ao sustento 
(trabalha com construção).

• Tem muitos filhos sustentados pelo patriarca, 
indicando muitos parcelamentos futuros (herança).

• Tem estrutura de serviços domésticos (motorista), 
mostrando um individualismo, fechando-se aos 
outros (autoritário).

• Diferencia-se pela Pedra do Baú, pensa em ver 
filhos formados e com a mesma propriedade 
familiar. 

• Frequenta Campos do Jordão, visita o MONA, o 
Parque Estadual e Campos do Jordão.

• Tem sonho de voar de asa-delta, algo muito longe 
da maior parte da população.

COLHEITA DA ATIVIDADE 2 - PERSONAS

Paiol Grande / Campista

Luciana
Retângulo
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COLHEITA DA ATIVIDADE 2 - PERSONAS

• 70 anos, casada, 4 filhos, de São Bento: cuidadora

• $$, agricultura

• Maioria automóvel mas também usa-se motos e cavalos/charretes

• Ensino médio, fundamental

• Gente da terra, observador, calmo, tímido e tradicional

• Tradicionalismo, paisagem e isolamento

• Visitando o centro da cidade e Campos, participando de festas religiosas e culturais

• Bebendo e jogando em bares e frequentando a igreja

• Sonha em fazer algo para ter uma região melhor mas conservando a união da 
comunidade

Zé da Rosa / Torto / Baús / Monjolinho

Dado hoje a dinâmica diária nesses bairros, qual 
a tendência futura? Algo precisa mudar?

COLHEITA DA ATIVIDADE 2 - PERSONAS

• 45 anos, casado, 4 filhos, de Campos do Jordão : provedor

• $$, agricultura

• Automóvel

• Ensino primário

• Calmo, tímido, introvertido e curioso

• Isolamento, calmaria e oportunidade de trabalhar com plantações

• Dono de cavalos e participa de feiras e festa do bairro

• Tocando viola, fumando e bebendo

• Sonha em conhecer a praia, ter mais dinheiro e bens materiais para a família

Zé da Rosa / Baús / Monjolinho

Dado hoje a dinâmica diária nesses bairros, qual 
a tendência futura? Algo precisa mudar?

Luciana
Retângulo
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COLHEITA DA ATIVIDADE 2 - PERSONAS

• 50 anos, casado, 7 filhos, de São Bento: provedor

• $, agropecuária, diarista

• Cavalos/charretes e a pé

• Ensino fundamental

• Calmo, tímido e sério 

• Paisagem, isolamento, calmaria e simplicidade

• Visita o centro da cidade e participa de festas religiosas

• Visitando a cidade e curtindo a tranquilidade e simplicidade do bairro

• Estar sempre melhorando, mas mantendo as mesmas características

Monjolinho

Dado hoje a dinâmica diária nesses bairros, qual 
a tendência futura? Algo precisa mudar?

• Renda de subsistência (agricultura) ou diarista
• Tem muitos filhos também.
• Pressupõe que haja um deslocamento até a cidade, 

mas é tido como um bairro isolado.
• Tem a pior escolaridade do município.
• Pessoas desejam permanecer no local.

COLHEITA DA ATIVIDADE 2 - PERSONAS

Monjolinho

Luciana
Retângulo
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COLHEITA DA ATIVIDADE 2 - PERSONAS

• 30 anos, casado, 5 filhos, de São Bento: provedor

• $$$, agropecuária, turismo

• Cavalos/charretes e a pé

• Ensino médio

• Agitado, dinâmico e extrovertido

• Proximidade a outros centros urbanos que proporciona o intercâmbio 
intermunicipal

• Visita Santo Antônio do Pinhal e participa de atividades esportivas, culturais e 
religiosas

• Visitando amigos e familiares

• Criar sua identidade própria

Zé da Rosa

Dado hoje a dinâmica diária nesses bairros, qual 
a tendência futura? Algo precisa mudar?

• Renda baixa
• Homem (mais racional), com pais de Campos do 

Jordão. 
• Houve expansão da área urbana no sentido de SBS, 

com transbordamento da população (precisa 
entender os motivos)

• A existência do núcleo rural, com igreja, é 
fundamental para a manutenção das pessoas nos 
bairros.

• “É a junção das localidades”
• Frequenta Santo Antônio do Pinhal e Campos do 

Jordão.
• Sonha em conhecer a praia, ter mais condições 

materiais e uma caminhote 4x4 (relevo íngrime).

COLHEITA DA ATIVIDADE 2 - PERSONAS

Zé da Rosa

Luciana
Retângulo
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COLHEITA DA ATIVIDADE 2 - PERSONAS

• 60 anos, casado, 4 filhos, de São Bento: provedor

• $$$$$, agropecuária

• Automóvel e cavalos

• Ensino fundamental

• Séria, calma e autoritária

• O forte lado cultural

• Visita o centro da cidade, participa de festas religiosas e culturais

• Usa o tempo para descansar

• Sonha em fortalecer a agropecuária

Baús / Torto

Dado hoje a dinâmica diária nesses bairros, qual 
a tendência futura? Algo precisa mudar?

• Segue o perfil do morador típico de SBS - agricultor 
de renda média

• Pessoas ligadas ao esporte e nas horas vagas 
descansam. 

• Tem lado cultural forte que atrai ao bairro.
• Sonham em fortalecer a agropecuária. 

COLHEITA DA ATIVIDADE 2 - PERSONAS

Baús / Torto

Luciana
Retângulo
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PRÓXIMOS PASSOS

Cronograma dos trabalhos – previsão para 2015

Janeiro/2015 – fechamento do diagnóstico técnico do município

Oficinas “A cidade que queremos” – 2 na semana de 9 a 13 de fevereiro
2 na semana de 23 de fevereiro

Serão oficinas em 4 localidades: Serranos, Cantagalo, Centro/Paiol Grande, Baús
Nessas oficinas se construirá a visão de futuro para o município e para as várias
regiões da cidade.

Oficinas propositivas – 2 oficinas a partir de 13 de abril de 2015
A partir desse momento a lei será elaborada e depois aberta para discussão com a
população nas audiências públicas.

Audiências Públicas – 2ª quinzena de maio

Obrigada

IPPLAN: 12-3928-2600

Luciana
luciana.lins@ipplan.org.br

Maria Ligia
maria.vianna@ipplan.org.br

Luciana
Retângulo
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Projeto: Plano Diretor de São Bento do Sapucaí Data: 18/11/2014 Nº  

Gerente do Projeto: Lívia Toledo Contato: (12) 3928-2600 E-mail: livia.toledo@ipplan.org.br 

Local: Paço Municipal de SBS Horário de Início: 10:00 Horário de Término: 13:00 

 

 
Participantes: 
 

Nome Órgão Telefone 
Marília Souza Secretaria de Meio Ambiente e Agricultura 12  

Sargento Paulo Polícia Ambiental  

Waldir Martimiano Fundação Florestal  

Maria Ligia IPPLAN 12 3928-2600 

Lívia Tomás IPPLAN 12 3928-2600 

 

 

 
Assunto: 
 

Marília abriu a reunião explicando o motivo pelo qual convocou a reunião com os diversos órgãos, ressaltando que 

essas reuniões setoriais darão mais suporte técnico para a elaboração do Plano Diretor. Em seguida, a arquiteta 

Maria Ligia afirmou que a idéia era termos uma conversa mais aberta com os presentes, tanto para entender a 

atuação de cada órgão, os projetos existentes, bem como para entender os principais problemas que o município 

e a região têm enfrentado no que diz respeito às questões ambientais, sendo que os pontos levantados foram um 

primeiro apanhado de questões a serem discutidas. Para iniciar, foi dito que há diversos mapas no Plano de 

Bacias que seria essencial que o IPPLAN também tivesse, já que está montando a base cartográfica do município, 

entretanto muitos mapas estão só em imagem jpeg ou pdf. Foi falado sobre o acesso a essas informações, ao que 

a secretária Marília afirmou que a Prefeitura não manteve uma base de dados e que portanto os dados se 

perderam na troca da gestão.  

Antes de iniciar a pauta, Maria Ligia solicitou que cada presente falasse um pouco da sua atuação e reforçou a 

idéia de no dia falarmos sobre as questões que mais impactam no município, pensando-se em termos de 

ocupação territorial e de ocupações futuras, necessitando-se explorar todas as variáveis ambientais de modo a 

concatenar as propostas do plano diretor com os objetivos, diretrizes e metas dos planos existentes nas outras 

esferas de governo. 

Seguem os breves relatos sobre o que cada órgão tem feito: 

Fundação Florestal (FF) – Waldir Martimiano: 

A Fundação Florestal é a gestora das APAs do Estado e fiscaliza os projetos. De modo geral, a sociedade civil faz 

propostas de projetos para as bacias, o Comitê de Bacias analisa e passa para a FEHIDRO pagar. O Comitê 

fiscaliza e cuida das verbas, senão o órgão perde a verba destinada a ele no exercício seguinte. Segundo ele, a 

FF está para contratar o zoneamento da APA Estadual da Serra do Mar, que vai desde o Paraná até o estado do 

Rio de Janeiro. Em relação à necessidade de preservação do MONA da Pedra do Baú, Waldir lembrou que se 

trata de uma unidade de conservação de proteção integral. O problema são os conflitos ligados a isso. 
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Polícia Ambiental – Sargento Paulo: 

Disse que a Polícia Ambiental trabalha fiscalizando as área de várzea e APP (Área de Proteção Permanente), 

atendendo a solicitações dos órgãos ambientais, vistoriando denúncias, autuando e multando. Também trabalha 

com educação ambiental, porém atua mais sob demanda do que de forma preventiva. 

DAEE – Nazareno Mostarda – disse que o DAEE deve trabalhar para atender aos interesses dos municípios. 

Afirmou que pode representar não apenas o DAEE, mas também o Comitê de Bacias, dado que ele é secretário 

do comitê. Afirmou que o Plano de Bacias foi revisado em 2011, o que mostra que o plano é dinâmico, está 

sempre se atualizando, diferente do que ocorre com os projetos, que são estáticos. No próximo ano o Plano será 

atualizado novamente com verba de R$290.000,00. Afirmou que do Plano de Bacias tem que pegar as linhas 

mestre e fazer a leitura para ver tendência do crescimento para cada setor. Por menor que sejam as 

restrições, está tudo preservado. 

Quanto ao Mapa de uso do solo, Mostarda disse que participou da elaboração do mapa constante no Plano de 

Bacias (feito pelo CPTI). Afirmou que a Prefeitura deve ter esse CD. Foi um projeto que custou centenas de 

milhões de reais e consegue ser resgatado via Comitê de Bacias, caso não se localizem esses arquivos na 

Prefeitura. É necessário fazer uma leitura prática sobre o relevo juntamente com os itens de preocupação que 

estão na pauta. Explicou que o CPTI era o braço executivo do IPT e que foi quem elaborou a carta. A intensão da 

subdivisão das bacias é mais prática, de ter dados de uma porção menor do município. Atualmente o CPTI não 

está mais atuando, ficando ao DAEE responsável por fazer esse tipo de análise. 

Sargento Paulo afirmou que é difícil reunir todos os órgãos em um mesmo dia e que das questões colocadas na 

pauta, apenas duas eram específicas da Polícia Ambiental e as demais eram responsabilidade do Comitê de 

Bacias. 

Segundo a Marília, a falta de uma pessoa da CETESB se deu porque tal orgão entende que Plano Diretor é coisa 

única e exclusiva do município, não entendendo sua necessidade de se envolver. 

Mostarda (DAEE) – disse que o DAEE controla a demanda de água através da outorga para uso da água. Essa 

demanda foi identificada no Plano de Bacias. A consultoria que fez o plano viu a demanda específica, daí a divisão 

das bacias. Em relação à demanda tem trabalhado com sistema de outorga, que é competência do DAEE – 

participa outorgando, orientando os processos – legal e técnica para dar uso racional. Contribui com o uso racional 

das águas, estudando a parte de disponibilidade hídrica. Cada ponto solicitado passa por uma autorização. Hotel 

entra no rural – núcleo consolidado versus urbano. A prefeitura deve ter uma sistemática de uso do solo. Hoje o 

município segue tudo o que é Estadual e Federal. 

Marília – conselho do Meio Ambiente vai pedir palestra para isso. Paiol são Pedro e São Paulo são núcleos 

urbanos consolidados. Expansão  Com o fluxo de pessoas no final de pessoas às vezes é muito maior do que no 

Centro. Agora com a seca virou um caos, porque agora tem fiscal ambiental (antes mandava tudo para a Polícia 

Ambiental). Está tendo perfuração de poço, não sabe se o que está sendo usado tem outorga ou não, limite dos 

empreendimento foge do limite da lei. O PD vai solidificar as leis e colocar em prática a estrutura do meio 



 
ATA DE REUNIÃO Página 3 de 6 

 

 

ambiente.  

Paulo – Campos do Jordão – chegava em APP, tinha barraco e chegava caminhões com vereadores com 

pessoas. Polícia parou de autuar, porque ... Saíram com boato de que o documento da Polícia Ambiental ia ser 

utilizado para a pessoa pedir o usucapião. Antes fazia a multa que fosse. Virou crime, e mesmo assim tem muita 

coisa que as pessoas entram, invadem, destroem, e depois para tirar é complicado. Campos restringiu a 

quantidade (Definiu quantidade – ex: não pode mais pousada) – zona comercial 1 – mínimo de 2000m² de terreno, 

tem que ver de onde tem a água, se tem reuso e qual seu tratamento. Em SBS quer montar pousada (exemplo) – 

tem que definir área para não fragmentar em pousadas pequenas de 5, 6 apartamentos sem espaço para 

tratamento. Tem gente que aluga sua casa, mas paciência. Tem que definir tamanho da construção.... É obrigado 

a fazer o tratamento, aprovado antes de começar a construir, A prefeitura tem que ser força para lacrar o 

empreendimento, porque não terá o Habite-se.  Polícia Ambiental aplica multas. 

Waldir – sobre a multa. Dentro de APA a multa é dobrada em relação a outros locais. Tem uma parte que 

felizmente os prefeitos têm que comprar a briga, que é  expansão imobiliária. Tem que ter uma capacidade de 

carga para o MONA, por exemplo. Nos parques tem capacidade de carga - máximo 40 pessoas por dia. Mesmo a 

expansão imobiliária, independentemente de onde o vetor aponte que terá adensamento. Campos do Jordão tem 

coisa nova todos os dias. A pressão de cima é muito grande. 

Mostarda – estamos vivendo momento particular para aprender, especialmente em relação à água. Está no foco 

da discussão. Foi num seminário de procuradores, promotores, ele e a chefia dele. Viu palestra de americana e 

temos muita lei. Lá manda o dinheiro de quem tem responsabilidade de quem gera esse tem dinheiro e tem 

sustentabilidade para geração desse dinheiro. Ex: cone leste, vale, tem área que tem que dar dinheiro. Apara isso, 

a primeira coisa é a qualidade de vida. Os empresários é quem assumiram a questão. Se o rio está sujo a 

sociedade civil é quem trata a água. Aqui jogamos tudo nas costas do Governo.  Aqui tem que ser mais prático. O 

MP tem que ir à fábrica que está poluindo e ver o que está fazendo. Autuar não funciona. Somos uma colônia, 

está engatinhando em tudo. Os turistas em geral têm consciência, mas precisa ter o consenso do que os 

sambentistas querem. Tem conflito de competências, não é prático. Eles se baseiam na jurisprudência de 100, 

200 anos atrás, tem a cultura deles.  

Paulo – se for prático ele é punido, perde a cabeça. Grande problema que vê em APP. Campos estava tentando 

fazer o Plano de Manejo do Parque Estadual, tem dinheiro interessante, que vai para a FF e só parte vai para o 

parque. Não tem funcionário para fiscalizar o parte e para pagar funcionários. Espécies exóticas invasoras, teve 

mudança de clima na região, mas querem que mande para a Cetesb, mas inclusive eucalipto em APP que 

consome muita água.  Para recuperação ambiental ele acha que o município deveria ter a competência. Não pode 

ter indústria, mas a retirada da exótica que usa quantidade enorme de água e fazer recuperação de vegetação 

nativa tem que passar pela Cetesb, o que é péssimo, deveria passar ao município, leva 4, 5 meses e às vezes é 

negado. Se a pessoa tira um eucalipto a Polícia tem que autuar e mandar para o MP, embora ele acha isso um 

absurdo. A Cetesb não é favorável que retire da APP das espécies exóticas. 

Marília – vai criar a legislação e vai ouvir a comunidade, mas para isso tem que ter o outro lado. Ela acompanhou 

o PD de Gonçalves, mas que tem as mesmas características. Um ponto muito positivo pensando em organização 

voltada para a área ambiental, alguns bairros foram agrupados e a pergunta foi: o que vocês querem aqui daqui a 
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10 anos? O turismo entrou junto, entrou tipos de empreendimentos em determinadas zonas, mas qual a ocupação 

máxima. Lá não se quer um resort. Restaurante também tem limitação do número de pessoas atendidas no dia, 

chegou-se a consenso. Eu quero, mas dá? Suporta?  

Mostarda: o conjunto de variáveis é muito grande e a água pode não ter a mesma quantidade no ano seguinte.  

Fundação Florestal – atua mais junto ao conselho gestor (da APA), com reuniões periódicas, junto com a Polícia 

Ambiental e bastante com a Cetesb. No caso deles, como se trata de uma APA de uso sustentável, não pode 

intervir diretamente com o proprietário, mas a parte hídrica (APP) e supressão de vegetação tem que 

necessariamente passar lá, porém via Cetesb. Atua também em educação ambiental. Não tem relação com o 

Comitê de Bacias, mas ocorre de ter alguém designado para ser membro do comitê. 

DAEE está estudando bacia do Rio Paraitinga – lá deu enchente em 2010, vai ter que trabalhar a bacia de 

montante, vai ter que trabalhar o produtor rural, quando tem muita água não tem como resolver. 

Após todas essas colocações, fomos passando pelas questões inicialmente pautadas para a reunião: 

1) Perfil Litoestratigráfico – DAEE pode dar 2 parágrafos dando idéia da vulnerabilidade disso, ou da situação 
vocacional dessas áreas. E da interferência com agricultura e construções. DAEE falou sobre águas 
subterrâneas. Pega a parte subterrânea. O dado GTOH – Grupo Técnico de Operação Hidráulica – é 
composto pelo DAEE, ANA, CEIVAP, ONS – Org Nacional do Sistema e CESP, - tem teleconferência uma vez 
por semana e avalia o nível de água. E integrada, online e em tempo real. O que eles omitem (não é dado de 
vazão). São 2 estados que estão funcionando. O DAEE cuida mais da operação e não tem competência para 
falar de grandes obras, que é coisa de Estado. 

2) A água que abastece é a da Cachoeira dos Amores (a mesma do Toldi) e vem de o manancial é 

superficial, que é onde tem mais intervenções – fica no Paiol São Pedro, então precisa tomar cuidado com 

as ocupações. 

3) A Polícia Ambiental não tem um programa anual para educação ambiental, que consiga atingir escolas, 
produtores rurais, porque a demanda seria muito grande e não tem condições de atender. Atua da seguinte 
forma: às segundas e quartas-feiras a Polícia Ambiental faz a caravana da cidadania. Outros stands ficam na 
parte da educação. Em casos pontuais, em que um cidadão necessite de orientação, o próprio interessado 
entra em contato e solicita. As escolas mandam folheto para pedir ajuda e a Polícia Ambiental atende 
pontualmente isso. Em relação a isso, Marília afirmou que a secretaria dá apoio informativo, mas é frustrante, 
porque embora exista um trabalho de orientação prévia na Prefeitura antes de encaminhar à Cetesb, o 
licenciamento junto a esse órgão é sempre necessário. O grande problema é que como tudo é feito online, 
dificulta o acesso às pessoas mais simples. Não tem ninguém na Prefeitura que faz esse licenciamento junto à 
Cetesb para os cidadãos que não têm acesso a computador e internet. Ocorre que quando mandam para 
frente, instruem as pessoas a contratarem um engenheiro ou falar com o técnico de plantão, mas as pessoas 
acabam desistindo no meio do caminho. A mesma coisa é com o DAEE – orientam sempre a falar com Carlos, 
que é quem cuidava dessa parte de licenciamentos. Estão tentando ter a postura de orientar mais, e não só 
de passar o telefone.  Desonera também um pouco o Estado e fica mais próximo às pessoas. Ficou muito 
aquém na parte de educação ambiental.  

Paulo: Campos e Santo Antônio do Pinhal são mais turísticos, só 2% é área rural, é diferente. SBS tem parte 

agricultura forte, com plantação de banana, criação de gado, etc. O problema é legislação – lei de crimes 

ambiental em 1988 SBS era tratada como área comum. Todo mundo abria estrada, plantava banana e a partir 

disso virou crime. É impositivo. Quem sempre abriu estrada, abriu morro, passou a ter restrição, tem esse 

problema da produção rural com a preservação do meio ambiente. Tudo tem que ser licenciado na Cetesb. A 

Educação ambiental não é engessada. (resolução 37, 32 e 48 – mudou atuações). O que era crime antes não é 

mais hoje. Algumas pessoas responderam penalmente e hoje não é mais. Esse é o grande problema. 
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DAEE – bem no início em Santo Antonio do Pinhal, perto da estrada. A Polícia Ambiental aplicou multa de 

R$7.000,00 porque estava tirando mato na beira do rio. Tinha a cultura de roçar e mudou. O casal ficou perplexo 

com isso, que mudou. 

Cultura de banana: entra no MONA – não foi definido, mas ele já ouviu que não vai poder mais/. O Plano de 

Manejo vai fazer zoneamento para poder, com conversão para cultura orgânica no longo prazo. 

4) Limite de capacidade – depende do manancial. A avaliação da disponibilidade hídrica natural depende da 
característica do manancial em cada caso. É feito um balanço hídrico, levanta as captações a montante, 
deduz isso da disponibilidade hídrica efetiva. Q7,10 – é a vazão mínima específica durante 7 dias 
consecutivos no período de 10 anos. Tem uma vazão mínima (ecológica) que não pode tirar (tara do rio, na 
pior situação). A demanda foi verificada naquela oportunidade – é a demanda real naquela situação, pode 
estar desatualizado. (retrato). A outorga é válida por 5 anos, as pessoas têm que renovar caso haja interesse 
e aí é feita nova avaliação, mas não volta no ponto. 

5) Corpos d’água poluídos – tem que definir a classe – 1, 2 e 3 é o grau de comprometimento da qualidade da 
água. Partículas em suspensão, esgoto, química, tem que definir a poluição. Todos os cursos d’água da 
cidade são classe 1 e não pode jogar esgoto. Aqui trata 100% do esgoto coletado.  Tem 100% coletado do 
Centro e Quilombo. O restante não dá para entrar no cálculo. Estão tentando ETE para Cantagalo e fossa 
séptica para demais bairros rurais – estão tentando pelo FEHIDRO e  Programa Água e Vida. Até final de 
2015 vai ter 90% tratado. 

6) Carga poluidora – Cetesb tem os dados. DAEE cuida da quantidade (quanto falta e quanto sobra) e Cetesb 
cuida da qualidade. A Constituição Paulista trata como crime lançar esgoto em rio. A olho nú, a classe do rio 
em alguns pontos não atende. Cantagalo – Rio logo abaixo fica completamente comprometido, é 
momentânea. Na seca vai ficar pior se medir. Para entrar no Água e vida teve que reforçar o que o Estado já 
definia. A surpresa foi que a Câmara não queria aprovar porque ia ter multa. PMSBS Questionou, mandou lei 
Estadual, . Começou em abril fiscalização de esgoto do paiol São Pedro vendo estabelecimentos comerciais, 
e vão vincular ao alvará de funcionamento – 50% das Pousadas estão instalando fossa. Paiol São B=Pedro 
tem 8 processos e 4 já instalaram. Começou por lá por ser manancial de abastecimento e grande demanda. O 
que as pessoas perguntam é se 100% serão fiscalizados. 

7) Mostarda: falou de briga com agricultores, que vão à noite, colocam saco de areia para fechar a água do 
vizinho. 

8) Sargento: principais denúncias – queimadas (atípica, teve aumento, criminosas, mas sem autoria conhecida) 
e desmatamento. Supressão acontece geralmente em APP (roça, corta arvorezinha) ou crescimento 
imobiliário desordenado. Vegetação em estágio médio não pode ser retirada. Parcelamento irregular do solo 
São Pedro e São Paulo herdada, em que fizeram pequenas chácaras de 1000m² - o parcelamento foi o maior 
em SBS. Fora isso, o desmatamento, não é para gado. São pequenos cortes para construção. O módulo rural 
mínimo é de 30.000m². Prefeitura está tentando resolver via cidade legal e outros de loteamento estão no MP 
para as pessoas apresentarem uma compensação (Zé da Rosa, por exemplo, o MP quer que faça uma 
compensação). Para parcelar ele entra com pedido na Cetesb. Na área rural tem que ter a reserva legal 
(Agenda verde), mas se for vender acima do módulo rural. O simples desmembramento pode ser feito direto 
no cartório, não tem problema, pode ser vendido. Se a pessoa for construir, aí tem que consultar a Cetesb. 

9) Vulnerabilidade natural – tem que ver no Plano de Bacias – ver no Comitê de Bacias. Não caminhou. 
10) Estância Climática – foi criada por questões do turismo. Tem verba destinada para as Estâncias. Tremembé 

entrou em acordo político e também virou Estância Climática. APRECESP – Ass Paulista de Estancias 
Turísticas. Isso porque recebeu presídio e aterro sanitário que recebia lixo da região toda.  

11) Cobrança pelo uso da água: ESTRE é a empresa que opera o Aterro Sanitário de Tremembé – entra carga 
diária de lixo de 1 mil toneladas por dia. Vai operar até quando as forças maiores determinarem. Aquilo ali é 
um sistema. Tem 10 nascentes na área. 

12) Cobrança pelo uso da água ainda não foi implantada, apesar de ter sido aprovada no Comitê, aprovada aqui 
em SBS. A Sabesp não paga, não foi instituída a cobrança. Só pode ser cobrada após amplo debate com a 
comunidade e justificados os parâmetros, índices, fórmulas e isso é proposto ao Conselho Estadual, que 
aprova e o governador decreta. Tem ritual rigoroso e não conseguiu avançar. A Sabesp pega água, trata e 
vende, pega gratuitamente, não paga nada. A lei estabelece que quem define a cobrança é o comitê de 
bacias. Uma vez aprovada a cobrança e decretada, o comitê recebe quanto tem agência de bacias, é o DAEE 
quem recebe. No caso do Paraíba o DAEE é quem cobra. Arrecadam anualmente em torno de R$3mi-4mi. 
Esse $ vai par ao FEHIDRO e é carimbado, específico para investir até 10% em custeio da operação do 
dinheiro (ou seja, no comitê). Os outros 90% tem que ser tratamento de esgoto, cobertura vegetal e combate à 
inundação. PCJ – Piracibaca, Capivari Jundiai já cobra pela água – 40mi/ano. Repassa ao comitê, que recebe 
as propostas do município, que avalia as propostas do município. É o mesmo processo do FEHIDRO.  

13) Quando o Plano de Macrodrenagem foi elaborado tinha outra equipe técnica. Se tem alguma coisa prevista 
para os próximos anos, não é via recursos da Secretaria de Recursos Hídricos e Saneamento. Engenharia 
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trabalha em campanha de denúncia e inclui denúncia no relatório.  
14) Mineração – tinha extração de areia do rio, mas hoje não tem. Tinha extração de pedra do Baú e também não 

é feito mais, mas um km depois da divisa fazem extração e está licenciado. Seixos rolados também não tem. 
Cascalheira também fechou (era problema na Estrada do Torto, todo mundo pegava, ficava na área de um 
grande banco que faliu). Em algumas épocas a Cetesb ou DEPRN deu em caráter emergencial para a 
prefeitura de SBS para retirar. Se a pessoa tem direito de lavra, pode tirar a areia, colocar num caminhão e 
vender. 

15) SAA – Sistema de Administração Ambiental – tudo o que é feito a campo – onde vai, fiscalizou, etc, é um 
sistema interno, que pode gerar algum gráfico, para ter controle do dia a dia. 

 
 
Compromissos assumidos: 
 

Pendências Antigas Responsável Prazo Conclusão Status 

     

     

     

 

Pendências Novas Responsável Prazo Conclusão Status 

Analisar os dados contidos nos CDs entregue 

pela Fundação Florestal ao IPPLAN 
Maria Ligia 15 dias  concluído 

     

     

 

Observações Finais: 
O resumo mais detalhado da reunião, com os principais insumos para o Plano Diretor, estão no relatório Produto 4. 

 

 

 

Histórico de Pendências Concluídas: 
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ANEXO 6  - LISTA DE PRESENÇA DA REUNIÃO COM CONSELHO DO MONA 

– 28/11/2014 

  

Luciana
Retângulo
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ANEXO 7  - MATERIAL APRESENTADO NA REUNIÃO COM CONSELHO DO 

MONA – 28/11/2014 

  

Luciana
Retângulo



1

REUNIÃO COM CONSELHO DO MONA 
PEDRA DO BAÚ

28 de novembro de 2014 – Plano Diretor de São Bento do Sapucaí
1

Cronograma dos trabalhos

CRONOGRAMA ENCONTROS

Atividade

Núcleo Gestor

Evento de lançamento e Criação

Capacitação

Leitura Técnica: lev., diagnóstico e prognóstico

Leitura Comunitária

Oficina diagnóstico

Oficina a cidade que queremos 1

Oficina a cidade que queremos 2

Síntese Leituras (téc e comun)

Elaboração do Plano Diretor do Município

Elaboração das proposições

Oficina 1

Oficina 2

Redação do plano

Audiência Pública

Apoio para real ização

Relatório

Projeto de lei

Revisão e consol idação da minuta do projeto de lei

out nov dez jan fev mar abr mai jun jul

2014

set

2015

Luciana
Retângulo



2

• 11:00 Atividade 1: O MONA HOJE

• 11:30 Atividade 2: Personificação das regiões da cidade

• 12:00 Apresentação dos resultados pelos grupos

• 12:30 Encerramento

ATIVIDADES DO DIA

Existe alguma compartimentação da área do MONA, em termos de uso

do solo, ocupação, perfil de público, acessos, visuais, paisagens?

ATIVIDADE 1 – O MONA HOJE

Luciana
Retângulo



3

ATIVIDADE 1 – O MONA HOJE

ATIVIDADE 2 – O FUTURO

Pergunta 2: O que se imagina para o entorno do MONA 

em termo de usos, acessos, relação entre bairros, 

paisagem? Haverá mudanças em relação ao que é 

hoje?

Pergunta 1: Como o MONA deve ser tratado no Plano 

Diretor, ou seja, quais os aspectos, definições, regras 

mais importantes de serem definidos até que saia o 

Plano de Manejo? Pense nos seguintes aspectos: 

abrangência, compartimentação, usos possíveis, 

acessos, forma de controle, etc.

Luciana
Retângulo



4

Obrigada

IPPLAN: 12-3928-2600

Luma Pontes

Luma.silva@ipplan.org.br

Maria Ligia

maria.vianna@ipplan.org.br

Luciana
Retângulo
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ANEXO 8  - ATA DA REUNIÃO REALIZADA COM O CONSELHO MUNICIPAL 

DE TURISMO (COMTUR) – 25/11/2014 

 

  

Luciana
Retângulo
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Projeto: Plano Diretor de São Bento do Sapucaí Data: 25/11/2014 Nº  

Gerente do Projeto: Lívia Toledo Contato: (12) 3928-2600 E-mail: livia.toledo@ipplan.org.br 

Local: Pousada do Quilombo Horário de Início: 10:00 Horário de Término: 13:00 

 

 
Participantes: 
 

Nome Órgão Telefone 
Maria Ligia IPPLAN 12 3928-2600 

Lívia Tomás IPPLAN 12 3928-2600 

Carlos Alves (Charlie) Pousada do Quilombo  

Walquíria Ferraz Secretaria de Turismo  

Marcelo Promotoria comtursbs@gmail.com 

José Carlos COMTUR  
 

 
Assunto: 

A reunião foi iniciada com Charlie explicando a atuação do COMTUR, órgão deliberativo, que propõe leis para 

melhoria do turismo no município. 

As técnicas do IPPLAN questionaram como imaginam o COMTUR frente ao Plano Diretor. 

Charlie explicou que tanto área agrícola, quanto o turismo dividem o interesse do município – em um dos encontros. 

Marília seleciona pessoa para tratar sobre agricultura. Comentou que a formação do Núcleo Gestor se deu com 

pessoas que não se sentem estimuladas por estarem aqui por pós-carreira, com pessoas que estão há menos tempo 

no município. Reforçam isso, por isso Charlie sugeriu que COMTUR faça apresentação de alguns problemas. 

COMTUR está fazendo trabalho nos bairros para apresentar projetos. As pessoas que estão recebendo isso e 

esperando para receber projetos não estão sendo ouvidas e talvez pudessem ser reportados a eles casos como o 

Cantagalo e Quilombo para terem ideias, se envolverem. 

Valquíria – falou sobre quando o MONA foi constituído, que não adiantava convidar o bairro e ir até eles, fazer uma 

reunião pós-missa, porque eles as pessoas não comparecem. A Igreja tem um representante de cada bairro. Teria 

que ter um correio de informação entre a comunidade e o IPPLAN. Eles querem uma participação que fosse mais 

efetiva. Sugeriam falar com o Padre Ronaldo na Igreja.  

Marcelo – SBS tem mais de 50 pousadas, 30 restaurantes, e ainda assim às vezes as pessoas não participam do 

COMTUR. 

José Carlos – igreja tem o hábito de fazer atividades. Qual o sonho do bairro? O que vocês frequentam, qual a 

infraestrutura que vocês precisam? Sugeriu que isso fosse feito pós-missa. Cada conjunto de pessoas em um banco 

responde uma pergunta e em 30 minutos recolhe-se a folha. 

As perguntas podem ser respondidas objetivamente. Têm ouvido que esse grupo que tem intenção romântica, mais 

estabilizada em SBS, diz que não adianta falar porque está tudo armado pela Prefeitura. O grupo que não está 

participando critica que só tem gente que não é de São Bento participando. É necessário apropriar-se do plano e ter 

essa devolutiva – uma ou duas. Selecionar 5 ou 6 daquelas fichas, com os depoimentos das pessoas. 
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Cantagalo – tem projeto de turismo rural e querem levar ao Baú. Turismo de Base Comunitária, que desde 2010 é 

trabalhado no Cantagalo, junto com SENAR, SEBRAE e Secretaria de Turismo e apoio do COMTUR. Despertou neles 

a veia turística. Lá é bem agrícola. Acolhida na Colônia foi base – tem hospedaria, fábrica de doces, 

microindústria do azeite, monitores que foram formadas. Hoje eles recebem diariamente peregrinos, visitantes. 

Entrou no Caminho da Fé, que sai de Águas de São Pedro e vai até Aparecida, servem refeições. Também passa por 

lá a Rota da Alegria (pelo Estado). É um destino turístico que o município oferece. É divulgado no município, pelo 

portal, Leite na Pista, nas pousadas, na Vanguarda, jornal regional, rádio. É possível ir por conta ou agendar 

(monitores, trilha da Onça, almoça e janta ali – Rotas e Rochas, agências de turismo). 

A referência do Cantagalo são as duas hospedarias – funcionam só final de semana. 

Plano Diretor de Turismo – já saiu a verba, mas ainda não foi dado início. 

SENAR atua sempre nessa área. Eles oferecem o curso, sem interferência da Prefeitura. Prefeitura reune-se com 

Solange com a lista do que o Turismo sente que precisa. Tem também a Frutificar (Associação). Eles identificam o 

potencial e se desenvolvem. 

Charlie pediu para ligar para as pessoas no dia da reunião, senão depois vão reclamar. 

Walquíria disse que tem o mailing do comércio e do turismo. Querem engrossar a participação popular para o Plano 

Diretor ter mais a característica do município. 

Tem muitos setores soltando muitos ruídos. Na escola é geral, tanto pelos alunos, quanto pela Educação.  

Na cidade tem o selo de conformidade, em que há pré-requisitos do que todas as pousadas dizem que oferecem e 

de coisas que são aprovadas por lei. COMTUR faz visita técnica e verifica. Pousadas e restaurantes que estão de 

acordo recebem isso e são pré-requisitos para ter o alvará. Segue o Cadastur – Cadastro junto ao Ministério do 

Turismo. E também fica a base de cada empreendimento, para conseguir fazer trabalho depois com guia. Para fazer o 

guia de turismo já tem as informações. Só permite que divulgue no portal, no Leite na Pista e nos demais locais se tem 

o selo de confirmidade. Isso tem uns 3 ou 4 anos. 

Marcelo trabalha na Promotoria, tem levantamentos. Tem alguns mapas específicos para entrar no processo. Tem a 

APA federal, estadual, já tem conflito dentro da APA e até questões que se desdobraram do novo Código Florestal. Há 

um entendimento da Promotoria de que vale o código antigo por conta da APA Estadual. Artigo 10 da APA Estadual 

dispõe sobre Zona de Vida Silvestre. Tem decisões do juiz afirmando isso. 

Lei de incentivo a empreendimentos turísticos: escalonada de acordo com área construída, número de funcionários, 

etc. 

Maria Ligia e Luciana apresentaram o diagnóstico de turismo que tinha sido feito em 2004 por ocasião do Plano 

Diretor e solicitaram que o COMTUR atualizasse com os números recentes. Maria Ligia enviará ao COMTUR o 

material. Charlie sugeriu que seja feita uma nova reunião no dia 08/12. Sugeriu montar comissão ou pegar outra para 

auxiliar no mapeamento dos bairros. 

Explicaram que o COMTUR começou a ser mais efetivo com José Rubens. Até então existia, estava estruturado, mas 
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tinha uma briga – COMTUR x SETUR. COMTUR tem 5 membros da diretoria, tem as câmaras temáticas (exemplo: 

projetos de capacitação, eventos, material, etc, legislação). Hoje funciona quase que semanalmente ou 

quinzenalmente e vão colocando as pendências em dia. Exemplo: fazer orçamento para impressão do selo de 

conformidade. Tem reunião mensal aberta com pauta, com SETUR, que passa seus recados. Eventos também 

entram. A cada 3 reuniões convidam outros setores para participar. Antes a reunião não funcionava, não conversavam 

com outros setores. Hoje fazem ata, colocam compromissos assumidos, prazos, etc. 

O FUMTUR –Fundo Municipal de Turismo existe com as verbas. Tinha R$7.300,00. O de Sapaucaí-Mirim tem 

R$100.000,00 por causa de ICMS de turismo de MG. O ISS tem parte revertida para o turismo. Muitos 

estabelecimentos estão se estruturando para se legalizar. Estão no processo de convidar para melhor estruturação. 

Tem certo tamanho de estabelecimento (médio para grande) que não consegue se organizar. Os pequenos, que 

precisam de poucos funcionários, têm mais facilidades. Os maiores sofrem mais com a sazonalidade. A Pousada do 

Quilombo tem 47 funcionários. O que paga de imposto é quase metade da folha de pagamento. Isso traria mais 

verbas ao FUMTUR. Precisa lugar para ter a nota fiscal eletrônica. Tem 2 anos de repasse da taxa de publicidade que 

deve ser passada para a Prefeitura. Existe projeto de sinalização turística (tótens, etc). Para ter placa do 

estabelecimento afixada é paga uma taxa anual – tem padrão na cidade. Isso gera a taxa que vai para o FUMTUR. A 

Prefeitura recebe e repassa ao FUMTUR. Está há 2 anos sem receber essa taxa. É da ordem de R$4.000,00 a 

R$5.000,00 por ano. Eles tentam sensibilizar os participantes, mas é difícil. 

A rotatividade não é alta das empresas de turismo. 

Estância Climática – Walquíria afirmou que a condição (de Estância Climática) foi renovada em 2014. O que faltava 

era a ETE – Estação de Tratamento de Esgoto. Os municípios que têm interesse se submetem a avaliação para 

serem elevados à condição de estância. Para os que são estâncias elencam-se as características a serem mantidas. 

No Estado de São Paulo são 67 estâncias. Tem limitação dos que querem ser. Se não consegue, ficam na lista para 

tomar o lugar de algum município que não tenha cumprido os compromissos assumidos. Tem que ter COMTUR 

funcionando. A verba só é liberada com projeto pelo DADE – Departamento de Apoio ao Desenvolvimento das 

Estâncias. Os projetos são enviados pela Prefeitura. Todos os projetos estão sendo feitas com verba do DADE. Abre 

anualmente para submissão de projetos. São Bento enviou um para criar área para eventos turísticos, com 

estacionamento, galpão, estrutura fixa para não ter que fazer estruturas toda vez que tem eventos – congressos, 

exposições. Tem um que será no Centro (em obra) e para esse outro grande centro de eventos foi enviado 

recentemente. Saiu a aprovação para o projeto executivo em um ano, e no ano seguinte para a obra. No DADE São 

Bento foi contemplado para roteirização – normalmente fazem muito asfalto (infraestrutura) com o DADE. Tem que 

finalizar a obra para não arcar com a obra. Caso contrário, o DADE paga a obra. Não é financiamento, é verba dada. 

Tem contrapartida da Prefeitura (20%, por exemplo). 

Falar com a Mayra – está de licença maternidade. Os projetos saem pela Secretaria de Planejamento. Sabe 

responder bem sobre isso. 

No acampamento Paiol Grande (Ricardo) são os mais antigos a fazer trilhas em São Bento, principalmente na Pedra 

do Baú. 
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Compromissos assumidos: 
 

Pendências Antigas Responsável Prazo Conclusão Status 

     

     

     

 

Pendências Novas Responsável Prazo Conclusão Status 

Envolver as comunidades rurais no debate do 

Plano Diretor  
Maria Ligia Em aberto 

Realizadas 3 

oficinas nas 

comunidades 

rurais 

concluído 

Passar material de turismo elaborado para o 

PD de 2004 para COMTUR 
Maria Ligia 2 dias 

Enviado 

material 
concluído 

Enviar para IPPLAN material sobre turismo de 

2004 atualizado 
Charlie 08/12/2014 

Enviado 

material em 

janeiro de 

2015. 

concluído 

Falar com Fabrício (Baú Ecoturismo) para 

conhecer cachoeiras do Serrano 
Maria Ligia/Luciana 1 dia 

Visitamos os 

locais 
concluído 

Falar com Eliseu Frechou sobre as trilhas de 

bicicleta no município 
Maria Ligia/Luciana 2 dias 

Mapas das 

trilhas 

entregue ao 

IPPLAN 

concluído 

Agendar um dia com SETUR para conhecer o 

bairro do Cantagalo 
Maria Ligia/Luciana 1 mês 

Visitado o 

bairro em 

04/12/2014 

Concluído 

 

Observações Finais: 
O resumo mais detalhado da reunião, com os principais insumos para o Plano Diretor, estão no relatório Produto 4. 

 

 

 

Histórico de Pendências Concluídas: 
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ANEXO 9  - MODELO DA FOLHA DE PERGUNTAS PARA AS OFICINAS A 

CIDADE QUE QUE QUEREMOS 
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PLANO DIRETOR DE SÃO BENTO  
DO SAPUCAÍ 
 

Realização Prefeitura Municipal de São Bento do Sapucaí e IPPLAN                        Dias 3, 4, 11 e 12 de Fevereiro de 2015 

 

NOME DO BAIRRO ONDE MORAM: __________________________                           FOLHA 1 
 

1. QUAL PAISAGEM DESEJA PARA O SEU BAIRRO NO FUTURO? 

1.1. Construções afastadas uma das outras ou perto uma das outras? Por que?  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

1.2. Na área perto da igreja e escola, deveria ter pequenos terrenos para moradia? Deveria ter mais comércio?   

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3. Quais as riquezas do bairro que precisamos preservar para o futuro? Alguma construção com história, 
nascentes, mata, alguma vista especial?  
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PLANO DIRETOR DE SÃO BENTO  
DO SAPUCAÍ 
 

Realização: Prefeitura Municipal de São Bento do Sapucaí e IPPLAN                       Dias 3, 4, 11 e 12 de Fevereiro de 2015 

 

NOME DO BAIRRO ONDE MORAM: __________________________                           FOLHA 2 
 

2. O DIA A DIA NO BAIRRO DAQUI A 10 ANOS 

2.1. Em quais atividades as próximas gerações irão trabalhar: agricultura, turismo ou indústria? No bairro ou em 
outro lugar? Qual?   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Gostaria que seu bairro tivesse todos os benefícios de um centro: asfalto, transporte público, comércio, 
serviços? Ou prefere manter a vida simples do campo, mais afastada e características rurais?  
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ANEXO 10 MATERIAL APRESENTADO NAS OFICINAS A CIDADE QUE 

QUEREMOS (COMUNIDADES RURAIS) – DIAS 03, 04 E 11 DE FEVEREIRO 

DE 2015 
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PLANO DIRETOR
OFICINA A CIDADE QUE QUEREMOS

Fevereiro/2015 – Plano Diretor de São Bento do Sapucaí
1

APRESENTAÇÃO (30 minutos)

• O que é um Plano Diretor

• Exemplo de outros municípios
1. Bonito (MS)
2. Itapecerica da erra (SP)
3. Nova Friburgo (RJ)
4. Campos do Jordão (SP)
5. Atibaia (SP)

• São Bento do Sapucaí hoje

• São Bento do Sapucaí no futuro

ATIVIDADE (1h)
• Vamos pensar juntos?

ENCERRAMENTO (30 minutos)

PROGRAMAÇÃO

Luciana
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O QUE É UM PLANO DIRETOR

PLANO DIRETOR

O Plano Diretor

• É o instrumento básico de aplicação da política
urbana, sendo instituído em lei municipal;

• Necessita entender os problemas do município para
propor diretrizes para os diversos segmentos;

• Deve definir uma estratégia para a intervenção para
o período de 10 anos, estabelecendo princípios e
prioridades claras de ação;

• Está totalmente amarrado à questão territorial;

• Deve definir meios para garantir a função social da
propriedade e da cidade.

Luciana
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O PLANO DIRETOR MUNICIPAL

O que teremos que observar na construção do 
PDM de São Bento do Sapucaí:

• Como lidar com as nossas matas e sua
importância para o turismo

• O que temos que preservar, sejam elementos
naturais, construídos ou imateriais

• Como lidar com a zona rural e seus núcleos

• Onde poderá funcionar o comércio, a indústria e
a residência, sem que tenhamos conflitos de
usos

(continua) 

O PLANO DIRETOR MUNICIPAL

O que teremos que observar na construção do 
PDM de São Bento do Sapucaí:

• Como garantir habitação digna para todos

• Como serão as ruas e praças

• Como serão as construções

• Qual o tamanho dos lotes

• Quais as obrigações dos loteadores

• Que instrumentos do Estatuto da Cidade iremos 
adotar.

Luciana
Retângulo



4

EXEMPLO DE OUTROS MUNICÍPIOS

1. BONITO (MS)

2. ITAPECERICA DA SERRA (SP)

3. NOVA FRIBURGO (RJ)

4. CAMPOS DO JORDÃO (SP)

5. ATIBAIA (SP)

EXEMPLOS DE OUTROS MUNICÍPIOS

Luciana
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1. BONITO (MS)

BONITO (MS)

Macrozoneamento
LEI COMPLEMENTAR Nº 085, DE 01/12/2010
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ZEU – Zona de Expansão Urbana

BONITO (MS)

MRUC - Macrozona Rural de Uso Controlado

Destinada à preservação e recuperação das APPs, ao desenvolvimento de atividades 
turísticas controladas e de baixo impacto e ao desenvolvimento de atividades agrícolas de 
baixo impacto, observadas as restrições ambientais cabíveis.

BONITO (MS)

Luciana
Retângulo



7

NAR– Núcleo de Apoio à Área Rural

Abrigam residências e instalações necessárias à localização de serviços de saúde e educação, 
bem como atividades cooperativas, comerciais, artesanais e industriais, imprescindíveis ao 
atendimento das populações residentes em área rural.

BONITO (MS)

2. ITAPECERICA DA SERRA (SP)

Luciana
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ITAPECERICA DA SERRA

• ITAPECERICA DA SERRA

•População: 152.614 habitantes
•Área da unidade territorial : 150,742 km²

•Densidade demográfica : 1.011,57 hab/km²

•Atividades econômicas: 
•Valor adicionado bruto da agropecuária: 0,12% 
do PIB total

•Valor adicionado bruto da indústria: 15,49% 
do PIB total

•Valor adicionado bruto dos serviços: 84,38% 
do PIB total

• SÃO BENTO DO SAPUCAÍ

•População: 10.468 habitantes
•Área da unidade territorial : 252,579 km²

•Densidade demográfica : 41,37 hab/km²

•Atividades econômicas: 
•Valor adicionado bruto da agropecuária: 
13,55% do PIB total

•Valor adicionado bruto da indústria: 15,11% 
do PIB total

•Valor adicionado bruto dos serviços: 71,32% 
do PIB total

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de População e Indicadores Sociais.

Fonte: IBGE, em parceria com os Órgãos Estaduais de Estatística, Secretarias Estaduais de Governo e 
Superintendência da Zona Franca de Manaus - SUFRAMA.

ITAPECERICA DA SERRA (SP)

LEI MUNICIPAL Nº 1.771, DE 26/12/2006

Luciana
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ITAPECERICA DA SERRA (SP)

ZONAS
LOTE MÍNIMO 

(m²)
CARACTERÍSTICAS

Macrozona Urbana 250 • Áreas mais urbanizadas

Macrozona Rururbana 1 5.000
• Baixa Densidade
• Residenciais ou interesse 
turístico

Macrozona Rururbana 2 5.000
• Baixa Densidade
• Atividades diversificadas
• Privilegiando interesse turístico

Macrozona do Eixo Empresarial 
Metropolitano

5.000
• Empreendimentos de maior 
porte

Macrozona de Preservação 20.000 • Conservação ambiental

LEI MUNICIPAL Nº 1.771, DE 26/12/2006

Macrozona  de Preservação
Terreno: 20.000,00m² (100 x 200m)

Macrozona Rururbana
Terreno: 5.000,00m² (50 x 100m)

Zona Urbana
Terreno: 250,00m² (10 x 25m)

ITAPECERICA DA SERRA (SP)
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Macrozona  de Preservação
Terreno: 20.000,00m² (100 x 200m)
Impermeabilização: 15% (=3.000,00m²)

Macrozona Rururbana
Terreno: 5.000,00m² (50 x 100m)
Impermeabilização: 40% (=2.000,00m²)

Zona Urbana
Terreno: 250,00m² (10 x 25m)
Impermeabilização: 80% (=200,00m²)

ITAPECERICA DA SERRA (SP)

Macrozona  de Preservação
Terreno: 20.000,00m² (100 x 200m)
Impermeabilização: 15% (=3.000,00m²)
Construção: 4.000,00m² (CA= 0,2)

Macrozona Rururbana
Terreno: 5.000,00m² (50 x 100m)
Impermeabilização: 40% (=2.000,00m²)
Construção: 1.500,00m² (CA= 0,3)

Zona Urbana
Terreno: 250,00m² (10 x 25m)
Impermeabilização: 80% (=200,00m²)
Construção: 250,00m² (CA= 1,0)

ITAPECERICA DA SERRA (SP)

Luciana
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RUR1 - Macrozona Rururbana 1 – Lote mínimo 5.000,00 m²

ITAPECERICA DA SERRA (SP)

MP - Macrozona de Preservação – Lote mínimo 20.000,00 m²

ITAPECERICA DA SERRA (SP)

Luciana
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3. NOVA FRIBURGO (RJ)

NOVA FRIBURGO (RJ)

• NOVA FRIBURGO

•População: 182.082 habitantes
•Área da unidade territorial : 933,414 km²

•Densidade demográfica : 195,07 hab/km²

•Atividades econômicas: 
•Valor adicionado bruto da agropecuária: 2,37% 
do PIB total

•Valor adicionado bruto da indústria: 15,66% 
do PIB total

•Valor adicionado bruto dos serviços: 81,95% 
do PIB total

• SÃO BENTO DO SAPUCAÍ

•População: 10.468 habitantes
•Área da unidade territorial : 252,579 km²

•Densidade demográfica : 41,37 hab/km²

•Atividades econômicas: 
•Valor adicionado bruto da agropecuária: 
13,55% do PIB total

•Valor adicionado bruto da indústria: 15,11% 
do PIB total

•Valor adicionado bruto dos serviços: 71,32% 
do PIB total

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de População e Indicadores Sociais.

Fonte: IBGE, em parceria com os Órgãos Estaduais de Estatística, Secretarias Estaduais de Governo e 
Superintendência da Zona Franca de Manaus - SUFRAMA.

Luciana
Retângulo



13

NOVA FRIBURGO (RJ)

Lei complementar nº 24/2007

ZONAS
LOTE MÍNIMO 

(m²)
CARACTERÍSTICAS

Zonas de Transição 5.000
• Baixa Densidade
• Conter a expansão urbana

Zona Urbana Controlada 360
• Área urbanizada com interesse de controlar a
expansão urbana

Zona de Requalificação Urbana 360
• Abrange extensão da malha urbana consolidada
• Requalificação urbana

Zona de Expansão Orientada 360
• Extensões de bacias
• Áreas de várzeas passíveis de ocupação urbana

Zona de Restrição 1 e 2 360 e 600

• Baixa intensidade de ocupação em bacias
• Proteção ambiental
• Garantir permeabilidade e preservação da cobertura 
vegetal

Zona de Especial Interesse 
Ambiental

• Proteção e recuperação da paisagem urbana e meio 
ambiente

Áreas de Interesse Ambiental • Integram unidades de conservação da natureza

Áreas de Desenvolvimento 
Rural Sustentável

• Desenvolvimento de atividades agrícolas de 
subsistência
• Presença relevante de comunidades rurais tradicionais

NOVA FRIBURGO (RJ)
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Zona  de Transição
Terreno: 5.000,00m² (45 x 110m)

Zona de Restrição
Terreno: 600,00m² (20 x 30m)

Zona Urbana Controlada
Terreno: 360,00m² (15 x 24m)

NOVA FRIBURGO (RJ)

Zona  de Transição
Terreno: 5.000,00m² (45 x 110m)
Construção: 1000m² (CA=0,2)
Taxa de Ocupação Máxima: 20%
Gabarito: 2 pavimentos

Zona de Restrição
Terreno: 600,00m² (20 x 30m)
Construção: 300m² (CA = 0,5)
Taxa de Ocupação Máxima: 30%
Gabarito: 2 pavimentos

Zona Urbana Controlada
Terreno: 360,00m² (15 x 24m)
Construção:  variando de 432m² a 504m² 
(CA = 1,2/ 1,4 / 2,5),
Taxa de Ocupação Máxima: 70%, 30%, 50%
Gabarito:  2, 4 ou 7 pavimentos

NOVA FRIBURGO (RJ)
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ZR - Zona de Restrição - Lote mínimo 600m² (ZR2)

NOVA FRIBURGO (RJ)

ZT - Zonas de Transição - Lote mínimo 5.000m²

NOVA FRIBURGO (RJ)

Luciana
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ADRS – Área de Desenvolvimento Rural Sustentável - Parcelas do território onde são
desenvolvidas atividades agrícolas de subsistência e com presença relevante de
comunidades rurais tradicionais.

Parâmetros de ocupação serão definidos por lei posterior.

NOVA FRIBURGO (RJ)

4. CAMPOS DO JORDÃO (SP)

Luciana
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CAMPOS DO JORDÃO

• CAMPOS DO JORDÃO

•População: 47.789habitantes
•Área da unidade territorial : 290,520 km²

•Densidade demográfica : 164,76 hab/km²

•Atividades econômicas: 
•Valor adicionado bruto da agropecuária: 0,19% 
do PIB total

•Valor adicionado bruto da indústria: 15,91% 
do PIB total

•Valor adicionado bruto dos serviços: 83,88% 
do PIB total

• SÃO BENTO DO SAPUCAÍ

•População: 10.468 habitantes
•Área da unidade territorial : 252,579 km²

•Densidade demográfica : 41,37 hab/km²

•Atividades econômicas: 
•Valor adicionado bruto da agropecuária: 
13,55% do PIB total

•Valor adicionado bruto da indústria: 15,11% 
do PIB total

•Valor adicionado bruto dos serviços: 71,32% 
do PIB total

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de População e Indicadores Sociais.

Fonte: IBGE, em parceria com os Órgãos Estaduais de Estatística, Secretarias Estaduais de Governo e 
Superintendência da Zona Franca de Manaus - SUFRAMA.

CAMPOS DO JORDÃO (SP)

Lei nº 3.049/07, de 02 de maio de 2007
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ZONAS
LOTE MÍNIMO 

(m²)
CARACTERÍSTICAS

Zonas Comerciais 
(5 tipos)

de 250 a 2.500
• Uso predominante de comércio e serviço com densidades
variadas

Zona Comercial Industrial
(5 tipos)

de 500 a 4.000
• Usos não-residenciais com atividades de impacto ambiental e de 
vizinhança diversificado.  

Zona Especial de Interesse 
Social (ZEIS)

125
• Zona residencial de elevada densidade devido a lotes pequenos
• Objetivo de atender a demanda de habitação popular

Zona de Restrição 1 (ZR1) 250 • Uso predominante residencial de alta densidade

Zona de Restrição 2 (ZR2) 500 • Uso predominante residencial de média densidade

Zona de Restrição 3 (ZR3) 1.000 • Uso predominante residencial de baixa densidade

Zona de Restrição 4 (ZR4) 2.500
• Uso exclusivamente residencial de baixíssima densidade
• Características de preservação da biota, tranquilidade e sossego

Zona de Restrição 5 (ZR5) 5.000
• Zona de uso exclusivamente residencial de baixíssima densidade 
• Transição do rural para urbano

Zona Rural (ZRU) 20.000
• Parques e áreas de recreio ativo, passivo ou paisagístico (não cita 
uso agrícola)

Zona de Proteção Especial 
(ZPE)

Proibido 
construir

• Destina-se a contribuição de um grande parque urbano e público 
para fins de recreação

CAMPOS DO JORDÃO (SP)

Zona  de Restrição 5
Terreno mínimo: 5.000,00m² (80 x 62m)
Testada mínima: 50m

Zona de Restrição 1
Terreno mínimo: 250,00m² (14,5 x 17,5m)
Testada mínima: 10m

Zona Especial de Interesse Social
Terreno mínimo: 125m² (11 x 11,5m)
Testada mínima: 5m

Zona de Restrição 4
Terreno mínimo: 2500,00m² (40 x 62m)
Testada mínima: 30m

CAMPOS DO JORDÃO (SP)
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Zona  de Restrição 5
Terreno mínimo: 5.000,00m² (80 x 62m)
Testada mínima: 50m
Cobertura vegetal mínima: 80%

Zona de Restrição 1
Terreno mínimo: 250,00m² (14,5 x 17,5m)
Testada mínima: 10m
Cobertura vegetal mínima: 40%

Zona Especial de Interesse Social
Terreno mínimo: 125m² (11 x 11,5m)
Testada mínima: 5m
Cobertura vegetal mínima: 30%

Zona de Restrição 4
Terreno mínimo: 2500,00m² (40 x 62m)
Testada mínima: 30m
Cobertura vegetal mínima: 70%

CAMPOS DO JORDÃO (SP)

Zona  de Restrição 5
Terreno mínimo: 5.000,00m² (80 x 62m)
Testada mínima: 50m
Cobertura vegetal mínima: 80%
Construção: 1000 m² (CA=0,20)
Taxa de Ocupação Máxima: 10%
Gabarito: 2 pav

Zona de Restrição 1
Terreno mínimo: 250,00m² (14,5 x 17,5m)
Testada mínima: 10m
Cobertura vegetal mínima: 40%
Construção: 250 m² (CA=1,0)
Taxa de Ocupação Máxima: 50%
Gabarito: 2 pav

Zona Especial de Interesse Social
Terreno mínimo: 125m² (11 x 11,5m)
Testada mínima: 5m
Cobertura vegetal mínima: 30%
Construção: 150 m² (CA=1,20)
Taxa de Ocupação Máxima: 60%
Gabarito: 2 pav

Zona de Restrição 4
Terreno mínimo: 2500,00m² (40 x 62m)
Testada mínima: 30m
Cobertura vegetal mínima: 70%
Construção: 1000 m² (CA=0,40)
Taxa de Ocupação Máxima: 20%
Gabarito: 2 pav

CAMPOS DO JORDÃO (SP)
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CAMPOS DO JORDÃO (SP)

ZR5 - Zona de Restrição 5 - Lote mínimo 5.000,00 m²

Obs: na Zona Rural (ZRU) os parâmetros são iguais aos da ZR5, exceto tamanho mínimo de lote 
(20.000m²)

CAMPOS DO JORDÃO (SP)

ZONA TIPO DE EDIFICAÇÃO
ÁREA MÍN.
TERRENO

FRAÇÃO
IDEAL 
POR UH

Nº MÁX.
DE UH
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5. ATIBAIA (SP)

• ATIBAIA

•População: 135.895 habitantes
•Área da unidade territorial : 478,521 km²

•Densidade demográfica : 264,57 hab/km²

•Atividades econômicas: 
•Valor adicionado bruto da agropecuária: 1,98% 
do PIB total

•Valor adicionado bruto da indústria: 36,55% 
do PIB total

•Valor adicionado bruto dos serviços: 61,47% 
do PIB total

• SÃO BENTO DO SAPUCAÍ

•População: 10.468 habitantes
•Área da unidade territorial : 252,579 km²

•Densidade demográfica : 41,37 hab/km²

•Atividades econômicas: 
•Valor adicionado bruto da agropecuária: 
13,55% do PIB total

•Valor adicionado bruto da indústria: 15,11% 
do PIB total

•Valor adicionado bruto dos serviços: 71,32% 
do PIB total

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de População e Indicadores Sociais.

ATIBAIA (SP)
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ATIBAIA (SP)

Lei Complementar nº507, de 5 de outubro de 2006

ATIBAIA (SP)

Cód. Nome

•         Áreas de uso residencial

•         Densidade variando de baixa a alta

•         Áreas de predominância de uso não residencial

•         Densidade baixa

•         Áreas para usos não residenciais, admitidos, sobre áreas 

urbanizadas regularmente aprovadas.

•         Densidade baixa a nula (áreas não urbanizadas)

ZONA ESPECIAL 1

(CENTRO HISTÓRICO)

ZONA ESPECIAL 2
(RESERVA DE ASSENTAMENTO 

URBANO)

ZE3

ZONA ESPECIAL 3 

(PREDOMINANTEMENTE 

TURÍSTICA)

           •    Áreas para fins turísticos

ZE2
•         Áreas compreendidas entre as demais categorias de Zonas e os  

limites das áreas urbanas

Características

EE 1, 2 e 3
ZONA EXCLUSIVAMENTE 

ECONÔMICA 1

ZE1 •         Área que compreende o sítio histórico da colina de implantação

ZONAS

ZR 1, 2 e 3 ZONAS RESIDENCIAIS

ZM 1, 2 e 3 ZONAS MISTAS

Luciana
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ATIBAIA (SP)

ZE3 Zona Especial 3 – Predominantemente Turística
Lote mínimo: 700m²
Permeabilidade mínima: 30%
Coeficiente de Aproveitamento: 2,5
Taxa de Ocupação máxima: 50% 

CONCLUSÃO

Município Destaques

Bonito (MS)
Macrozona Rural de Uso Controlado

Núcleos de Apoio à Área Rural (NAR)

Itapecerica da Serra (SP)

Macrozona Rururbana e Macrozona de Preservação, com 

índices máximos de impermeabil ização (15%). 

Não existe Macrozona Rural nesse município.

Novra Friburgo (RJ)

Zona de Restrição, Zona de Transição e Área de 

Desenvolvimento Rural Sustentável.

O município é dividido em Unidades Territoriais de 

Planejamento.

Campos do Jordão (SP)

Zona de Restrição, Zona Rural e Zona de Preservação.

Zona Rural permite usos turísticos, com tamanhos de 

terrenos variados de acordo com o uso.

Atibaia (SP)
Zona Especial de Predominância Turística (em área urbana e 

em transição com área rural)

Cobertura vegetal mínima

Luciana
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SÃO BENTO DO SAPUCAÍ HOJE

SÃO BENTO DO SAPUCAÍ HOJE
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SÃO BENTO DO SAPUCAÍ HOJE
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SÃO BENTO DO SAPUCAÍ HOJE

SÃO BENTO DO SAPUCAÍ HOJE

• 94,96% das 
edificações rurais 
estão na faixa de 
500m das estradas

• 35,44% das 
edificações estão 
no perímetro 
urbano atual
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DIAGNÓSTICO TÉCNICO
PERCENTUAL DE DOMICÍLIOS COM ENERGIA 

ELÉTRICA

SÃO BENTO DO SAPUCAÍ HOJE
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Perguntamos ao Núcleo Gestor sobre os
seguintes tópicos:

• TURISMO: Fomentar e controlar a já nascente tendência ao 

desenvolvimento do turismo;

• AGRICULTURA: Criar condições para o aperfeiçoamento e 

renovação contínua da tradicional vocação agrícola e pastoril.

• CAPACITAÇÃO PARA O TURISMO: Criar as bases 

de um polo de formação e capacitação de mão de obra 

qualificada para servir e empreender na cadeia de serviços 

especializados em eco esportes, turismo rural, turismo cultural e 

de lazer.

• CAPACITAÇÃO PARA AGRICULTURA: Otimizar a 

capacitação dos empreendedores agrícolas, com a implantação 

de uma “Escola Técnica Agrícola” com pesquisa e cursos 

voltados a culturas e técnicas mais aptas ao clima e solo local e 

as demandas do mercado regional.

ESTRATÉGIAS DE AÇÃO

SÃO BENTO DO SAPUCAÍ NO FUTURO
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PROPOSTA DE MACROZONEAMENTO

PROPOSTA DE MACROZONEAMENTO
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PROPOSTA DE MACROZONEAMENTO

PROPOSTA DE MACROZONEAMENTO
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PROPOSTA DE MACROZONEAMENTO

VAMOS PENSAR JUNTOS?
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• Mais relação com urbano quando ao sustento 
(trabalha com construção).

• Tem muitos filhos sustentados pelo patriarca, 
indicando muitos parcelamentos futuros (herança).

• Tem estrutura de serviços domésticos (motorista), 
mostrando um individualismo, fechando-se aos 
outros (autoritário).

• Diferencia-se pela Pedra do Baú, pensa em ver 
filhos formados e com a mesma propriedade 
familiar. 

• Frequenta Campos do Jordão, visita o MONA, o 
Parque Estadual e Campos do Jordão.

• Tem sonho de voar de asa-delta, algo muito longe 
da maior parte da população.

Paiol Grande / Campista

SÃO BENTO DO SAPUCAÍ HOJE

Resultado da Oficina de Diagnóstico 1 com o Núcleo Gestor

QUAL O FUTURO QUE QUEREMOS?

População Rural  (IBGE 2010): 5,399 (52% do 
total), ou seja, equivale a cerca de 1200 
construções que não são moradia permanente.
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Dividam-se em grupo para responder às seguintes perguntas

QUAL A PAISAGEM DESEJADA PARA O SEU BAIRRO NO FUTURO?
(45 minutos)

1. Construções afastadas uma das outras ou perto uma das 
outras? Queremos morar em áreas maiores ou menores? 
Por quê?

2. Na área perto da igreja e escola, deveria ter pequenos 
terrenos para moradia? Deveria ter mais comércio?

3. Quais as riquezas do bairro que precisamos preservar 
para o futuro? Alguma construção com história, 
nascentes, mata, alguma vista especial? 

QUAL O FUTURO QUE QUEREMOS?

Dividam-se em grupo para responder às seguintes perguntas

O DIA-A-DIA NO BAIRRO DAQUI A 10 ANOS (30 minutos)

1. Em quais atividades as próximas gerações irão trabalhar: 
agricultura, turismo ou indústria? No bairro ou em outro 
lugar? Qual?  

2. Gostaria que seu bairro tivesse todos os benefícios de um 
centro: asfalto, transporte público, comércio, serviços? Ou 
prefere manter a vida simples do campo, mais afastada e 
características rurais? 

QUAL O FUTURO QUE QUEREMOS?
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Obrigada

IPPLAN: 12-3928-2600

Luciana
luciana.lins@ipplan.org.br

Maria Ligia
maria.vianna@ipplan.org.br
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ANEXO 11 LISTA DE PRESENÇA DA OFICINA A CIDADE QUE 

QUEREMOS 1 – 03/02/2015 (PAIOL GRANDE) 
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ANEXO 12 LISTA DE PRESENÇA DA OFICINA A CIDADE QUE 

QUEREMOS 2 – 04/02/2015 (SERRANO) 
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ANEXO 13 LISTA DE PRESENÇA DA OFICINA A CIDADE QUE 

QUEREMOS 3 – 11/02/2015 (BAÚ DO CENTRO) 
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