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O Relatório do Processo Participativo traz o registro dos mecanismos de
participação da sociedade e da divulgação das atividades do Plano Diretor
Municipal Participativo (PDM Participativo) de São José do Vale do Rio Preto.
Contempla ainda aspectos relacionados ao controle social no processo de
elaboração das etapas do trabalho.
A participação da sociedade ocorreu durante todo o processo de
elaboração/revisão do PDM Participativo, porém mecanismos de controle social
e de transparência de gestão do Plano devem ser adotados de forma a manter
este envolvimento da população mesmo após a implantação do mesmo.
Um dos princípios fundamentais da Política Nacional de Planejamento
Territorial é o controle social, que consiste em um conjunto de mecanismos e
procedimentos que garantem à sociedade informações, representações técnicas
e participações nos processos de formulação de políticas, de planejamento e de
avaliação relacionados aos serviços públicos. A elaboração/revisão do PDM
Participativo de São José do Vale do Rio Preto considerou este princípio no
processo de trabalho.
Os mecanismos de participação da sociedade na Elaboração/Revisão do
PDM ocorrem em dois principais momentos: o primeiro destina-se à
participação da sociedade no Plano; já o segundo destina-se ao acompanhando
na sua implantação e execução. Entretanto, em ambos os momentos, é
necessária a divulgação dos estudos desenvolvidos, das informações e dados
levantados, bem como das deficiências e potencialidades identificadas em todos
os setores administrativos do Município, para que a população possa entender
melhor o quadro do planejamento e gestão territorial local, discutir e propor, de
maneira crítica e embasada, as possíveis soluções.
Em São José do Vale do Rio Preto, o primeiro momento da participação
da sociedade, durante a Elaboração/Revisão do PDM Participativo, deu-se da
seguinte forma: o Núcleo Gestor do Comitê Municipal do PDM, juntamente com
a Safra, empresa de planejamento contratada para elaborar o Plano, elaboraram
a Etapa I - Proposta Metodológica e Plano de Mobilização Social, em
conformidade com o Termo de Referência do contrato de prestação de serviços,
onde o Município concebeu mecanismos de envolvimento da sociedade durante
todo o processo de elaboração do Plano. Tais mecanismos deveriam ser
desenvolvidos com os seguintes objetivos e metas:
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Objetivos
 Divulgar a Elaboração/Revisão do PDM Participativo de São José do
Vale do Rio Preto;
 Envolver a população na discussão das potencialidades e dos
problemas identificados no Município e suas implicações na qualidade de
vida da população;
 Estimular os diversos atores sociais a participarem do processo de
gestão territorial;
 Sensibilizar a sociedade para participação das atividades referentes ao
PDM Participativo;
 Levantar diretrizes e propostas para soluções de problemas locais,
através da manifestação popular, a serem consideradas na construção dos
diagnósticos e propostas do Plano.

Metas
 Considerar as necessidades e desejos da sociedade;
 Incorporar a opinião da população na escolha de diretrizes, cenários
futuros e priorização de programas, projetos e ações, compatíveis do
ponto de vista técnico e econômico;
 Aumentar a capacidade de consolidação e sustentabilidade dos
investimentos feitos para adoção de uma política de planejamento
territorial no Município.
O processo de mobilização e participação da sociedade foi estruturado da
seguinte forma:
 Participação do Núcleo Gestor do Comitê Municipal do PDM,
constituído pelo Município, durante todo o processo de construção do
Plano;
 Etapas de mobilização da Sociedade: três Audiências Públicas em
diferentes momentos/etapas de trabalho do Plano; cinco Reuniões
Comunitárias; todas abertas à participação da Sociedade de São José do
Vale do Rio Preto.
O Núcleo Gestor do Comitê Municipal do PDM participou de três
Treinamentos Técnicos sobre os processos de elaboração do Plano, um para
cada principal fase de trabalho do PDM Participativo (Etapas I e II, III e IV).
A mobilização e sensibilização de diversos segmentos organizados da
sociedade foram realizadas por meio de ampla divulgação para a participação da
Safra Planejamento e Gestão
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população nas atividades públicas. Os diferentes atores e membros de diversas
entidades participaram do processo de mobilização juntamente com a sociedade
em geral.
O registro do processo de mobilização social e da participação
comunitária faz parte do volume final do PDM Participativo de São José do Vale
do Rio Preto (Relatório do Processo Participativo presente), conforme exigido no
Termo de Referência do contrato.
Já o segundo momento da participação da sociedade dependerá de
mecanismos de controle social e de transparência de gestão do PDM, bem como
da divulgação das ações e da avaliação dos resultados obtidos. Os objetivos,
metas e ações propostas pelo Plano deverão ser colocados à disposição da
população pelos mais diversos meios de divulgação, principalmente por meio da
internet, de site e/ou rede social da Prefeitura.
Os instrumentos da participação popular fazem parte das previsões legais
do Anteprojeto de Lei Municipal do Plano Diretor e consistirão, basicamente, da
criação do Conselho do PDM, da institucionalização das legislações pertinentes,
bem como da disponibilização dos dados e informações por intermédio dos
mais variados meios de comunicação, em especial internet, tornando de domínio
público todo o conteúdo do Plano.
Cabe destacar, a importância e a necessidade de criação de mecanismo de
retorno à sociedade sobre as questões levantadas e sugeridas durante a
elaboração/revisão do PDM Participativo, que poderá acontecer, sempre que
necessário, mediante realização de reuniões públicas, fóruns, assembleias,
oficinas, audiências públicas de prestação de contas, conferências municipais,
entre outros. A sociedade também deverá ser consultada, sempre que
necessário, sobre assuntos de interesse social pertinentes ao PDM, por meio de
consultas públicas.

Mobilização Social realizada durante a Elaboração/Revisão do PDM
Participativo
O processo de participação da sociedade desenvolvido para o Plano
contempla a constituição do Núcleo Gestor do Comitê Municipal do PDM,
Reuniões de Trabalho e Treinamentos Técnicos do NG do Comitê, Audiências
Públicas e Reuniões Comunitárias, atividades que foram desenvolvidas de
acordo com a Etapa I - Proposta Metodológica e Plano de Mobilização Social.

Safra Planejamento e Gestão
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Constituição do Núcleo Gestor (NG) do Comitê Municipal do PDM
Antes do início do processo de construção do PDM o Município reuniu
um grupo de representantes dos diversos setores administrativos e da sociedade
civil organizada e constituiu o Núcleo Gestor (NG) do Comitê Municipal do PDM,
conforme Decretos anexos nos Relatórios de Atividades constantes desse
documento. Este NG do Comitê compõe estrutura mínima de participação
efetiva da população em todo o processo.
Por fim, cabe destacar que é imprescindível ampliar e manter o controle
social durante a aprovação do PDM elaborado/revisado/atualizado junto à
Câmara Municipal, bem como durante sua implementação, de forma a trabalhar
com o apoio da população, uma vez que a administração municipal estará
seguindo o planejamento construído com a participação da sociedade.
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16

PDM São José do Vale do Rio Preto - Relatório do Processo Participativo

Safra Planejamento e Gestão

PDM São José do Vale do Rio Preto - Relatório do Processo Participativo

17

RELATÓRIO DO
PROCESSO
PARTICIPATIVO

Safra Planejamento e Gestão

18

PDM São José do Vale do Rio Preto - Relatório do Processo Participativo

RELATÓRIO
1ª
REUNIÃO
TÉCNICA
DA
ELABORAÇÃO/REVISÃO DO PDM PARTICIPATIVO DE SJVRP E
LEVANTAMENTOS INICIAIS NO MUNICÍPIO
LOCAL
Sala de Licitações - Prefeitura Municipal
DATAS
29 de março de 2017 - 1ª Reunião Técnica da Elaboração/Revisão do PDM e
demais peças legais complementares e instrumentos de ordenamento territorial
(atualização da Planta Cadastral, da Planta Genérica de Valores e do Código
Tributário) de SJVRP.
28, 29 e 30 de março de 2017 - Levantamentos em Campo
HORÁRIO 1ª REUNIÃO TÉCNICA
9h30min.
PAUTA


Contato entre Empresa Contratada e Município - Início dos trabalhos;



Esclarecimento sobre o que é o Plano Diretor Municipal Participativo e sua
importância para o Município;



Fundamentação legal;



Relação do PDM Participativo com acesso aos recursos estaduais e
federais;



Etapas da Revisão do PDM Participativo;



Orientações sobre a instituição do Núcleo Gestor (NG), importância do
Conselho Municipal do PDM no processo e atribuições;



Importância e necessidade da participação da sociedade - planejamento e
gestão;



Início dos levantamentos sobre as necessidades municipais;



Entrega da versão preliminar da Etapa I - Proposta Metodológica e Plano
de Mobilização Social, para análise, considerações e aprovação do NG;



Entrega das primeiras solicitações de informação - Checklists.

Safra Planejamento e Gestão
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PARTICIPANTES
Lista de presença (anexos).
DESCRIÇÃO
A 1ª Reunião Técnica da Elaboração/Revisão do Plano Diretor Municipal (PDM)
e demais peças legais complementares e instrumentos de ordenamento
territorial (atualização da Planta Cadastral, da Planta Genérica de Valores e do
Código Tributário) de SJVRP foi realizada no dia 29 de março de 2017, na Sala
de Licitações da Prefeitura, com início às 9h30min e término por volta das
11h40min.
Após a abertura e a explanação inicial da técnica municipal responsável pela
Divisão do Plano Diretor, Silvana da Silva Pires, a reunião foi conduzida pela
Arquiteta e Urbanista, Luciana Quevedo Nunes Honda (Coordenadora Geral dos
Trabalhos), com apoio do Geógrafo, Eduardo Valero Molina, ambos da Safra
Planejamento e Gestão.
A reunião teve como objetivo estreitar as relações institucionais entre Município
e Safra para o bom andamento dos trabalhos. Nesse sentido, foram realizados
esclarecimentos acerca do PDM e sua relevância para o Município, a relação
deste instrumento com o acesso a recursos estaduais e federais, bem como da
responsabilidade dos atores envolvidos diretamente e indiretamente ao longo
do processo de elaboração/revisão e execução do trabalho, fundamentação e
exigências legais, etapas de trabalho, entre outras informações pertinentes.
Ao final da apresentação, a Arquiteta Luciana entregou oficialmente a Versão
Preliminar da Proposta Metodológica e Plano de Mobilização Social (Etapa I) do
PDM de SJVRP (impressa e, posteriormente, enviada digitalmente a todos os
presentes na reunião que registraram e-mail na lista de presença) para a análise
e considerações. Luciana destacou a importância da instituição do Núcleo
Gestor com agilidade, por meio de decreto e/ou portaria municipal, e efetivo
envolvimento no trabalho que se inicia, pois há prazos contratuais a serem
cumpridos.
Luciana deixou com a responsável pela Divisão do Plano Diretor, Silvana Pires
cópias impressas (enviadas posteriormente por meio digital a todos os
presentes na reunião que registraram e-mail na lista de presença) dos Checklists
- material com solicitação de informações para 24 distintos Setores da
Administração Municipal. Tais informações servirão para abastecer o banco de
dados do Sistema de Informações Geográficas (SIG) que será estruturado para o
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PDM, bem como para subsidiar o Diagnóstico Municipal (Etapa II) do PDM de
SJVRP, já em elaboração.
Luciana ressaltou que as datas para retorno, tanto sobre a Proposta
Metodológica e Plano de Mobilização Social (Etapa I), com a aprovação e/ou
considerações do NG do Comitê, quanto para o retorno dos Checklists serão
estabelecidas mediante a instituição oficial do Núcleo Gestor. Inicialmente,
estimou-se para o retorno da leitura, análise e considerações sobre tais
materiais prazo de, no mínimo 10 dias, a contar da decretação oficial do Núcleo
Gestor. Ainda, Luciana estabeleceu, juntamente com os demais presentes na
reunião, prazo máximo para a instituição do NG - até 07/04/2017.
Após o término da apresentação da Safra, foi aberto espaço para
questionamentos, dúvidas e colocações. Primeiramente, o Prefeito Municipal,
Gilberto Martins Esteves explanou sobre a necessidade de profissionalização do
planejamento e da gestão municipal por meio de um Plano Diretor Municipal
dentro dos padrões legais e técnicos adequados e com a participação da
sociedade. O Prefeito ainda citou o processo histórico de emancipação do
Município como marco importante para a autonomia política e executiva, sendo
o Plano Diretor essencial para a continuidade positiva desse processo.
Após a colocação do Prefeito, o senhor Antonio Carlos Carvalho, representante
comunitário, frisou a necessidade de maior fiscalização das ações do Plano e
convocação efetiva dos atores políticos/administrativos que não se
comprometerem com as atividades de elaboração do PDM.
O Vereador, Felipe Baltazar, também se pronunciou a favor da
elaboração/revisão correta do Plano Diretor, com a efetiva participação do
legislativo.
Por fim, o Secretário de Planejamento, Bernard Oliveira Casamasso, agradeceu
aos presentes e reiterou sobre a necessidade da participação de todos para a
elaboração do Plano com seriedade.
Sem mais colocações, Luciana deu por encerrada a Reunião por volta das
11h40min.
No período matutino do dia 28/03, dia que antecedeu a reunião, foi realizado
primeiro contato junto à responsável pela Divisão do Plano Diretor, Silvana
Pires, que forneceu diversas informações e dados fundamentais para o
diagnóstico municipal do PDM. No período vespertino de 28/03, foram
iniciados os levantamentos pelo Município, contemplando parte da região
central, sudoeste e sudeste dá área transitável do Município. Foram averiguadas
Safra Planejamento e Gestão

PDM São José do Vale do Rio Preto - Relatório do Processo Participativo

21

ocupações em áreas de risco, estruturação urbana, bem como o primeiro
contato com o espaço geográfico em sua totalidade.
Na manhã do dia 29/03 foi realizada a 1ª Reunião Técnica e no período
vespertino, foi dada sequência aos levantamentos de campo, com a presença
do Secretário Municipal de Planejamento Bernard, abrangendo áreas
fronteiriças do Município e parte da área rural localizada na porção
leste/sudeste.
Ao longo de todo o dia 30/03 (período matutino e vespertino) foram realizados
levantamentos em diversos pontos importantes do Município, que revelaram os
principais desafios e potencialidades para o planejamento municipal.
A partir desses levantamentos foi definida a realização de dez Reuniões
Comunitárias no processo participativo a fim de abranger o maior contingente
populacional possível em todo território.
Ainda, foram levantadas, junto a distintos setores da Prefeitura e com o auxílio
da servidora Silvana Pires, algumas informações sobre a Planta Genérica de
Valores (PGV), sobre o Cadastro Técnico Imobiliário e sobre o Código Tributário.
Os trabalhos em campo foram acompanhados pela servidora Silvana Pires,
profunda conhecedora da realidade municipal, durante os três dias de
levantamentos.
Em 31/03 a equipe da Safra Planejamento retornou para Londrina.

Luciana Quevedo Nunes Honda
Arquiteta e Urbanista
Especialista em Planejamento Ambiental
Mestra em Geografia - Dinâmica Socioespacial
CAU A29674-0

Eduardo Valero Molina
Geógrafo
Analista de Geotecnologias.

Safra Planejamento e Gestão

22

PDM São José do Vale do Rio Preto - Relatório do Processo Participativo

ANEXOS
Lista de Presença da 1ª Reunião Técnica da Elaboração/Revisão do
PDM Participativo de SJVRP
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Fotos da 1ª Reunião Técnica da Elaboração/Revisão do PDM
Participativo de SJVRP

Fonte: Acervo Safra Planejamento e Gestão, 2017.
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Fonte: Departamento de Comunicação da Prefeitura de SJVRP.
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Cópia dos Slides da Apresentação em PowerPoint utilizada na 1ª
Reunião Técnica da Elaboração/Revisão do PDM Participativo de
SJVRP
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Registro do Acontecimento da 1ª Reunião Técnica da
Elaboração/Revisão do PDM Participativo de SJVRP no Site da
Prefeitura
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Registro do Acontecimento da 1ª Reunião Técnica da
Elaboração/Revisão do PDM Participativo de SJVRP e de
Comentários sobre o Plano no Facebook da Associação Renasce São
José
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Algumas Fotos do Levantamento de Campo Realizado na Sede
Urbana e na Área Rural de SJVRP nos dias 28, 29 e 30 de Março de
2017
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RELATÓRIO - REUNIÕES/CONVERSAS TÉCNICAS, 1º
TREINAMENTO TÉCNICO E 1ª AUDIÊNCIA PÚBLICA DA
ELABORAÇÃO/REVISÃO DO PDM PARTICIPATIVO DE SJVRP E
CONTINUIDADE DE LEVANTAMENTOS JUNTO AOS SETORES
DA PREFEITURA
O relato a seguir trata da descrição sucinta das atividades pertinentes à
elaboração/revisão do PDM Participativo de SJVRP realizadas no Município nos
dias 10 e 11 de maio de 2017.
REUNIÕES/CONVERSAS TÉCNICAS
LOCAL
Diversos Setores da Prefeitura Municipal
DATA
10 de maio de 2017 - Conversas do Técnico da Safra Planejamento e Gestão,
arquiteto e urbanista Fabrício Vergara Mota, para levantamento de dados, com
diversos servidores/secretários dos diferentes setores municipais.
HORÁRIO
Das 10h30min às 17 horas.
PAUTA/DESCRIÇÃO
O Técnico da Safra Planejamento e Gestão, arquiteto e urbanista Fabrício
Vergara Mota, chegou à Prefeitura de SJVRP por volta das 10h30min e logo se
reuniu com servidores e/ou secretários de diferentes setores municipais para o
levantamento de informações e dados relacionados à elaboração do PDM.
Na Secretaria Municipal de Fazenda os temas abordados junto ao Secretário
Gilson dos Santos Esteves foram a baixa arrecadação municipal, meios de
incrementar a receita e atualização do Imposto sobre a Propriedade Predial e
Territorial Urbana (IPTU).
Na Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento
Econômico, a conversa foi com o Secretário Rogério Caputo e transcorreu sobre
as dificuldades para o desenvolvimento de ações voltadas para a agricultura,
agropecuária e atividades agrossilvopastoris locais, a inexistência de agrônomo
no setor e a parceria com a Empresa responsável pela Assistência Técnica e
Extensão Rural no Estado do Rio de Janeiro (EMATER/RJ) - Secretaria de
Agricultura e Pecuária do Estado do Rio de Janeiro que, em função da crise
Safra Planejamento e Gestão
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econômica do Estado e do País, tem enfrentado diversas dificuldades e cortes
de recursos, desatendendo diversos municípios quanto à orientação técnica.
Na Secretaria Municipal de Meio Ambiente a conversa foi com o servidor
público Alexandre de Souza Santos que ressaltou as dificuldades enfrentadas
pelo setor, começando pela sua localização em lugar insalubre e pela falta de
estrutura física adequada para a realização dos trabalhos e atribuições da
Secretaria e dos servidores. Nesse mesmo local também há as instalações do
DAES. Alexandre ainda comentou sobre os poucos recursos advindos para a
Secretaria, principalmente se comparados aos problemas ambientais que o
Município enfrenta (saneamento básico - inexistência de esgotamento sanitário,
contaminação de recursos hídricos, problemas sérios com a drenagem urbana,
enchentes, alagamentos, desbarrancamentos; além da deterioração/inexistência
de Áreas de Preservação Permanente (APP), entre outros). Destacou que o
Município elaborou seu Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB),
contudo, que o mesmo ainda não foi instituído legalmente e que em função
disso, há dificuldades quanto à cobrança do consumo de água. Há um estudo
em andamento para a tentativa de cobrança de tarifa de água junto à conta de
energia, sendo que a Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) já deu
parecer favorável a essa possibilidade.
Na Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão, a conversa foi como
Secretário Bernard de Oliveira Casamasso, que abordou vários temas de
planejamento, desenvolvimento e gestão urbana, zoneamento industrial,
dificuldades com o trânsito e com a mobilidade urbana e com a escassez de
recursos municipais e, principalmente, estaduais e federais em função da crise
política e econômica do Estado e do País.
Na Secretaria Municipal de Administração, mais especificamente no
Departamento de Pessoal, a conversa foi com a servidora Sirléa Esteves Maciel,
que destacou a inexistência de treinamentos e atualizações dos servidores como
um dos principais problemas enfrentados pelo setor. Sirléa ficou de tabular
dados sobre o número de servidores e grau de instrução dos mesmos para
envio à Safra, como meio de subsidiar o diagnóstico do PDM.
Na Secretaria Municipal de Obras Públicas, Urbanização e Transportes a
conversa transcorreu com o Secretário Ivan Rodrigues F. Filho, que mencionou a
inexistência de dados e mapeamentos e as dificuldades do setor.
Na sequência, Fabrício conversou com o Prefeito Gilberto Martins Esteves que
também expôs diversas dificuldades da gestão municipal nos mais diversos
setores. O Prefeito também falou sobre a escassez de recursos e sobre a
Safra Planejamento e Gestão
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necessidade urgente de incremento de receita própria, explorando
possibilidades para tanto. O Prefeito ressaltou a importância do PDM para
SJVRP, as expectativas econômicas e da população em geral quanto ao Plano, o
impacto que o PDM causará no Município, a necessidade de implantação de um
zoneamento industrial e sobre a necessidade da organização e do incremento
da fiscalização municipal. Fabrício focou na valorização da equipe municipal
(capacitação e treinamento), na revisão da estrutura organizacional da Prefeitura
e dos processos administrativos e de gestão como meio de qualificar os serviços
prestados à população, racionalizando a estrutura, recursos e o tempo dos
servidores e reduzindo custos operacionais. Fabrício e Prefeito ainda discutiram
sobre a importância da atualização da PGV no processo de incremento da recita
local, entre outros temas afins.
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1º TREINAMENTO TÉCNICO DO NG DO COMITÊ MUNICIPAL
DO PDM PARTICIPATIVO DE SJVRP
LOCAL
Sala de Licitações - Prefeitura Municipal
DATA
11 de maio de 2017 - 1º Treinamento Técnico do NG do Comitê Municipal do
PDM para a Elaboração/Revisão do PDM Participativo e demais peças legais
complementares e instrumentos de ordenamento territorial (atualização da
Planta Cadastral, da Planta Genérica de Valores e do Código Tributário) de
SJVRP.
HORÁRIO
Início por volta das 10 horas, término às 12 horas.
PAUTA


Encontro com o NG do Comitê Municipal do PDM para o treinamento
sobre as Etapas II e III do PDM de SJVRP: Diagnóstico Municipal - Leitura
Técnica e Participativa;



Esclarecimento sobre o que é Plano Diretor Municipal Participativo, sua
importância para o Município e para a População, fundamentação legal,
relação do PDM com acesso aos recursos federais e estaduais;



Etapas do PDM Participativo, equipes de trabalho e suas atribuições, papel
do Conselho do PDM e dos Vereadores, necessidade da participação da
sociedade;



Continuidade dos levantamentos sobre as necessidades municipais setores administrativos da Prefeitura;



Preparo do NG do Comitê Municipal do PDM para avaliação sobre o
material produzido pela Safra e aprovação das etapas do PDM.

PARTICIPANTES
Lista de presença (anexos).
DESCRIÇÃO
O 1º Treinamento Técnico do NG do Comitê Municipal do Plano Diretor da
Elaboração/Revisão do PDM e demais peças legais complementares e
instrumentos de ordenamento territorial (atualização da Planta Cadastral, da
Safra Planejamento e Gestão
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Planta Genérica de Valores e do Código Tributário) de São José do Vale do Rio
Preto foi realizado no dia 11 de maio de 2017, na Sala de Licitações da
Prefeitura, com início por volta das 10 horas e término por volta das 12 horas.
Após a abertura e a explanação inicial do Secretário Municipal de Planejamento
e Gestão, Bernard de Oliveira Casamasso, a reunião foi conduzida pelo
Arquiteto e Urbanista da Safra Planejamento e Gestão, Fabrício Vergara Mota
(Gestor do Projeto).
A reunião teve como objetivo o treinamento do NG do Comitê Municipal do
Plano Diretor (instituído por meio da Portaria Municipal nº 222, de 19 de abril
de 2017, no Diário Oficial nº 1145, Ano VIII- cópia do documento constante nos
anexos) sobre as Etapas II e III do PDM de São José do Vale do Rio Preto:
Diagnóstico Municipal - Leitura Técnica e Participativa. Nesse sentido, foram
realizados esclarecimentos acerca do PDM e sua relevância para o Município, a
relação deste instrumento com o acesso a recursos estaduais e federais, bem
como da responsabilidade dos atores envolvidos diretamente e indiretamente
ao longo do processo de elaboração/revisão e execução do trabalho,
fundamentação e exigências legais, etapas de trabalho, entre outras
informações pertinentes.
Após o término da apresentação da Safra, foi aberto espaço para
questionamentos, dúvidas e colocações.
Por fim, Fabrício agradeceu aos presentes e reiterou sobre a necessidade da
participação de todos para uma boa elaboração do Plano, adequado às
necessidades locais. Sem mais colocações, deu por encerrado o Treinamento
por volta das 12 horas.
No período da tarde, o arquiteto Fabrício realizou, junto ao setor responsável
(Secretaria de Fazenda - Departamento de Receitas - Cadastro) diagnóstico da
arrecadação municipal e levantou dados sobre o IPTU. Ainda conversou
informalmente com o Vice-Prefeito, com membros do Poder Legislativo e da
Associação Renasce sobre potencialidades e dificuldades do município de
SJVRP.

Fabrício Vergara Mota
Arquiteto e Urbanista
Especialista em Geoprocessamento
CAU A32284-9
Gestor do Projeto
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ANEXOS
Cópia da Portaria Municipal (Diário Oficial) que Instituiu o NG do
Comitê Municipal do Plano Diretor para Acompanhamento da
Elaboração/Revisão do PDM Participativo de SJVRP
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Lista de Presença do 1º Treinamento Técnico do NG do Comitê
Municipal do Plano Diretor para a Elaboração/Revisão do PDM
Participativo de SJVRP
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Fotos do 1º Treinamento Técnico do NG do Comitê Municipal do
Plano Diretor para a Elaboração/Revisão do PDM Participativo de
SJVRP

Fonte: Acervo Safra Planejamento e Gestão, 2017.
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Cópia dos Slides da Apresentação em PowerPoint utilizada no 1º
Treinamento Técnico do NG do Comitê Municipal do Plano Diretor
para a Elaboração/Revisão do PDM Participativo de SJVRP
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Cópia da Convocação Oficial dos Membros do NG do Comitê
Municipal do Plano Diretor para o 1º Treinamento Técnico da
Elaboração/Revisão do PDM Participativo de SJVRP
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Fonte: Prefeitura de São José do Vale do Rio Preto.
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1ª AUDIÊNCIA PÚBLICA DO PDM PARTICIPATIVO DE SJVRP
LOCAL
Câmara Municipal de SJVRP
DATA
11 de maio de 2017.
HORÁRIO
19h30min.
PAUTA


Lançamento do processo de Elaboração do PDM de São José do Vale do
Rio Preto - início dos trabalhos junto à Sociedade - Diagnóstico Municipal Leitura Técnica e Participativa;



Esclarecimento sobre o que é Plano Diretor Municipal Participativo, sua
importância para o Município e para a População, Fundamentação Legal;



Relação do PDM com acesso aos recursos federais e estaduais;



Elaboração - Etapas do PDM Participativo;



Equipe de trabalho, Conselho Municipal do PDM e atribuições;



Importância e necessidade da participação da sociedade - planejamento e
gestão;



Início do levantamento sobre as necessidades municipais - aplicação de
questionário em dinâmica em grupos.
PARTICIPANTES

Lista de presença (anexos).
DESCRIÇÃO
A 1ª Audiência Pública da Elaboração/Revisão do Plano Diretor Municipal (PDM)
Participativo e demais peças legais complementares e instrumentos de
ordenamento territorial (atualização da Planta Cadastral, da Planta Genérica de
Valores e do Código Tributário) de São José do Vale do Rio Preto foi realizada
no dia 11 de maio de 2017, na Câmara Municipal, com início às 19h30min e
término por volta das 21 horas.
Após a abertura e a explanação inicial do Presidente da Câmara dos Vereadores,
Francisco Lima Bulhões, e do Secretário Municipal de Planejamento e Gestão,
Safra Planejamento e Gestão
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Bernard de Oliveira Casamasso, que apresentaram a Safra Planejamento e
Gestão aos presentes e agradeceram a presença de todos, o evento foi
conduzido pelo Arquiteto e Urbanista da empresa de planejamento, Fabrício
Vergara Mota (Gestor do Projeto).
A reunião teve como objetivo o lançamento do processo de Elaboração do PDM
de SJVRP - início dos trabalhos junto à Sociedade - Diagnóstico Municipal Leitura Técnica e Participativa, capacitando os presentes e esclarecendo sobre
aspectos importantes para a elaboração/revisão e aplicação do Plano. Nesse
sentido, foram realizados esclarecimentos acerca do PDM e sua relevância para
o Município (planejamento e gestão territorial), da importância da participação
popular, da relação deste instrumento com o acesso a recursos estaduais e
federais e com a melhoria da qualidade de vida dos moradores, da
responsabilidade dos atores envolvidos diretamente e indiretamente ao longo
do processo de elaboração/revisão e execução do trabalho, fundamentação e
exigências legais, etapas de trabalho, entre outras informações pertinentes.
Outro objetivo da 1ª Audiência Pública foi realizar dinâmica em grupos com os
presentes para aplicação de Questionário que servirá de base para a Leitura
Participativa do Diagnóstico - parte integrante da Etapa III da
Elaboração/Revisão do PDM Participativo de SJVRP.
Os presentes na 1ª Audiência foram divididos em grupos de, no máximo, 10
pessoas para discussão e levantamento de propostas em resposta ao
questionário. Foi estabelecido pelo arquiteto Fabrício prazo de 15 minutos para
a discussão e preenchimento dos questionários. No final desse prazo, os
formulários preenchidos com o material fruto da discussão foram recolhidos
para a posterior análise, sistematização e registro pelos técnicos da Safra.
Após a realização da dinâmica, foi aberto espaço para as últimas colocações e
questionamentos da plateia, sendo todos esclarecidos.
Por fim, o Secretário de Planejamento, Bernard Oliveira Casamasso e o arquiteto
Fabrício agradeceram aos presentes e reiteraram sobre a necessidade da
participação de todos na elaboração e aplicação do PDM.
Destaca-se que o evento foi divulgado no Diário Oficial do Município, no Site e
no Facebook da Prefeitura, mediante a distribuição de cartazes e convites junto
às repartições públicas e entidades organizadas, junto às igrejas e por meio do
envio de e-mails.
Sem mais colocações, Fabrício deu por encerrada a audiência por volta das 21
horas.
Safra Planejamento e Gestão
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No final do evento, o Arquiteto Fabrício conversou com o Secretário Bernard
sobre a necessidade de redução do número de Reuniões Comunitárias a serem
realizadas, visto o baixo quórum da audiência, com o intuito de reunir maior
número de pessoas em cada uma delas, potencializar e qualificar as discussões,
obtendo, assim, melhores resultados.
Em 12/05 o arquiteto da Safra Planejamento retornou para Londrina.

Fabrício Vergara Mota
Arquiteto e Urbanista
Especialista em Geoprocessamento
CAU A32284-9
Gestor do Projeto
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ANEXOS
Lista de Presença da 1ª Audiência Pública da Elaboração/Revisão do
PDM Participativo de SJVRP
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Fotos da 1ª Audiência Pública da Elaboração/Revisão do PDM
Participativo de SJVRP

Fonte: Prefeitura de São José do Vale do Rio Preto.
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Cópia dos Slides da Apresentação em PowerPoint utilizada na da 1ª
Audiência Pública da Elaboração/Revisão do PDM Participativo de
SJVRP
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Cópia dos Formulários Preenchidos pelos Participantes na Dinâmica
em Grupos Realizada na 1ª Audiência Pública da Elaboração/Revisão
do PDM Participativo de SJVRP
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Cópia da Arte do Convite para a Divulgação da 1ª Audiência Pública
da Elaboração/Revisão do PDM Participativo de SJVRP Distribuído
nas Repartições Públicas e Igrejas
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Cópia da Arte do Cartaz para a Divulgação da 1ª Audiência Pública
da Elaboração/Revisão do PDM Participativo de SJVRP Distribuído
nas Repartições Públicas e Igrejas
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Cópia da Arte do Banner utilizado para a Divulgação da 1ª
Audiência Pública da Elaboração/Revisão do PDM Participativo de
SJVRP
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Convocação da 1ª Audiência Pública da Elaboração/Revisão do PDM
Participativo de SJVRP no Site da Prefeitura
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Convocação da 1ª Audiência Pública da Elaboração/Revisão do PDM
Participativo de SJVRP no Facebook da Prefeitura
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Divulgação da 1ª Audiência Pública da Elaboração/Revisão do PDM
Participativo de SJVRP no Facebook da Associação Renasce São José
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Registro do Acontecimento da 1ª Audiência Pública da
Elaboração/Revisão do PDM Participativo de SJVRP no Site da
Prefeitura
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Registro sobre a Realização da 1ª Audiência Pública da
Elaboração/Revisão do PDM Participativo de SJVRP no Facebook da
Prefeitura
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Registro e Comentário sobre a Realização da 1ª Audiência Pública
da Elaboração/Revisão do PDM Participativo de SJVRP no Facebook
da Associação Renasce São José
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RELATÓRIO
REUNIÕES
COMUNITÁRIAS
DA
ELABORAÇÃO/REVISÃO DO PDM PARTICIPATIVO DE SJVRP,
CONCLUSÃO DE LEVANTAMENTOS DE DADOS JUNTO AOS
SETORES DA PREFEITURA E PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DO
CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO
MUNICÍPIO
O relato a seguir trata da descrição sucinta das atividades pertinentes à
elaboração/revisão do PDM Participativo de São José do Vale do Rio Preto
realizadas no Município nos dias 27, 28 e 29 de junho de 2017.

REUNIÕES TÉCNICAS PARA TÉRMINO DOS LEVANTAMENTOS
DE DADOS JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS
1ª REUNIÃO TÉCNICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,
ESPORTE E LAZER
DATA
27 de junho de 2017 - Reunião Técnica com o Secretário Municipal de Turismo,
Esporte e Lazer - Marcelo Tavares Esteves e com membros da equipe da Safra
Planejamento e Gestão - a arquiteta e urbanista, Luciana Quevedo Nunes
Honda - Coordenadora Geral do PDM Participativo; e o geógrafo, Eduardo
Molina - para levantamento de dados específicos sobre o setor de turismo.
LOCAL
Prefeitura Municipal - Sala da Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão.
HORÁRIO
Das 9 às 12 horas.
PAUTA/DESCRIÇÃO
Os Técnicos da Safra Planejamento e Gestão, Luciana e Eduardo, chegaram à
Prefeitura de SJVRP por volta das 8h30min e logo se reuniram com o Secretário
de Planejamento e Gestão, Bernard Casamasso e demais servidores de seu setor
para organizarem o levantamento de informações e dados relacionados à
elaboração do PDM junto às secretarias que não haviam respondido aos
questionários deixados no Município desde 29 de março de 2017.
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A primeira Secretaria Municipal a participar das reuniões técnicas foi a de
Turismo, Esporte e Lazer, com a presença do atual Diretor, futuro Secretário
Municipal, Marcelo Tavares Esteves.
Marcelo Tavares Esteves respondeu aos questionamentos do Checklist, bem
como às perguntas mais específicas da arquiteta Luciana sobre o Turismo. Falou
sobre as dificuldades, necessidades e demandas do Setor. Mencionou sobre a
elaboração do Plano Municipal de Turismo, que a equipe do Setor está
tentando fazer com recursos e pessoal próprios, começando pelo inventário dos
possíveis pontos turísticos (históricos e naturais), das atividades e eventos e da
estrutura local para o turista.
Marcelo mencionou o calendário turístico e esportivo que é
elaborado/atualizado anualmente e ficou de repassá-lo à Safra para inclusão na
Etapa II - Diagnóstico da Realidade Municipal (Leitura Técnica).
Quanto ao setor de esporte e lazer, Marcelo mencionou a vontade de
desenvolver programas para as crianças carentes do Município, numa parceria
com a Secretaria Municipal de Ação Social e com o Conselho Municipal dos
Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA).
Marcelo e o Secretário Bernard Casamasso mencionaram sobre a possibilidade
de estabelecimento de uma parceria, por meio de um convênio, com a
Confederação Brasileira de Vôlei para a realização de um programa esportivo
que deverá atender a cerca de 280 jovens e crianças de São José do Vale do Rio
Preto.
Marcelo comentou que a estrutura do Município no setor do turismo, assim
como a estrutura dos hotéis, pousadas e restaurantes locais é pequena e
atualmente atende somente a eventos e atividades de pequeno porte.
Mencionou também que os técnicos da Prefeitura e os comerciantes locais
necessitariam de treinamento e capacitação para que fosse possível promover
crescimento no setor turístico.
Reclamou que não há sinalização turística no Município, tampouco de trânsito,
o que dificulta ao turista encontrar os pontos atrativos locais.
Por fim, Marcelo ficou de discutir os temas abordados na reunião com os
demais servidores do setor para que sejam levantadas todas as dificuldades e
demandas da Secretaria, para inclusão dessas no PDM.
A reunião foi finalizada por volta das 12 horas.
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2ª REUNIÃO TÉCNICA - SECRETARIA MUNICIPAL
EDUCAÇÃO, CULTURA, CIÊNCIA E TECNOLOGIA

DE

DATA
27 de junho de 2017 - Reunião Técnica com a Secretária Municipal de Educação,
Cultura, Ciência e Tecnologia, Rafaela Teixeira da Silva e com membros da
equipe da Safra Planejamento e Gestão - a arquiteta e urbanista, Luciana
Quevedo Nunes Honda - Coordenadora Geral do PDM Participativo; e o
geógrafo, Eduardo Molina - para levantamento de dados específicos sobre o
setor de educação e cultura.
LOCAL
Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia.
HORÁRIO
Das 14 às 17 horas.
PAUTA/DESCRIÇÃO
Os Técnicos da Safra Planejamento e Gestão, Luciana e Eduardo, foram
acompanhados pelo Secretário de Planejamento e Gestão, Bernard Casamasso
até a Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia, por volta
das 14 horas. Em seguida, reuniram-se com a Secretária Rafaela Teixeira da Silva
para o levantamento de informações e dados relacionados ao setor para a
elaboração do Diagnóstico da Realidade Municipal, Etapa II do PDM.
A Secretária Rafaela repassou material digital e impresso com as respostas ao
Checklist sobre o Setor de Educação que não haviam sido encaminhadas à
empresa Safra.
Rafaela comentou sobre as dificuldades, necessidades e demandas do Setor.
Mencionou sobre obras em andamento e àquelas necessárias nos prédios
públicos de educação, reclamou da falta de estrutura física no Município, como
internet ruim (falhas e instabilidade), fornecimento de energia um tanto
precário, falta de saneamento básico, entre outras estruturas.
Destacou que, apesar, das dificuldades, as escolas apresentam relativa à boa
estrutura, profissionais capazes e batalhadores e ensino de qualidade.
Quanto ao setor de cultura, Rafaela comentou sobre a necessidade de
incremento, visto que atualmente há apenas a chefe do setor trabalhando. Além
da falta de recursos humanos, o setor de cultura hoje não possui qualquer
estrutura física própria, não desenvolve programas ou projetos específicos,
Safra Planejamento e Gestão
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apenas mantém os serviços da Biblioteca Pública, com certa dificuldade. Não há
recursos específicos para a cultura local e os eventos culturais são escassos. A
Biblioteca Pública funciona em prédio alugado e o acervo encontra-se
desatualizado
Há uma banda (orquestra) local que possui convênio com a Prefeitura, que
auxilia com o aluguel do prédio onde as atividades e concertos acontecem. A
cada apresentação, a Prefeitura ainda paga os cachês dos músicos.
Quanto às festividades locais, destacam-se: a festa do milho, a festa de
emancipação do Município, festas do dia do trabalhador e do dia das crianças e
o Fest Frango, sendo que a última não ocorre todos os anos.
Não há inventário ou qualquer levantamento sobre a preservação do
patrimônio histórico, cultural, artístico e/ou arquitetônico no Município.
Quanto ao setor de Ciência e Tecnologia, parte da Secretaria Municipal de
Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia, Rafaela mencionou tratar-se apenas de
um departamento de “Tecnologia da Informação”, visto que os servidores
alocados no setor somente cuidam da manutenção dos equipamentos de
informática e dos programas computacionais. Não há desenvolvimento de
atividades científicas ou tecnológicas, de pesquisa ou extensão no setor.
Rafaela comentou sobre as dificuldades estruturais do Município que afetam
diretamente a população, principalmente os alunos que estudam nas escolas
locais, tais como, a transposição da rodovia dentro da área urbana, trânsito sem
disciplinamento e perigoso, inexistência de horários específicos para carga e
descarga de caminhões nos comércios e serviços, principalmente na área
central, inexistência de regulamentos para o estacionamento e para a
acessibilidade universal, ausência de passeios públicos nas vias, entre outros.
Mencionou ainda que há muitos acidentes de trânsito, principalmente com
motociclistas e que muitos são fatais. Reclamou principalmente do cruzamento
central no qual os motoristas e motociclistas convertem para qualquer
direção/sentido, inclusive mostrou um vídeo do local bastante elucidativo sobre
o difícil trânsito em horários de pico.
Rafaela mencionou que a Secretaria de Educação promove a Semana Municipal
de Educação para o Trânsito, realizada todo o mês de outubro junto às escolas
locais, contudo, destacou que só esse programa é pouco para ampliar a
educação do cidadão para o transito em SJVRP.
Quanto ao transporte escolar, a chefe do setor repassou lista com a rota de
todos os ônibus - itinerários e horários, para que a Safra possa inserir e
Safra Planejamento e Gestão
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espacializar tais dados no SIG. Já a Secretária Rafaela mencionou sobre a
necessidade de estabelecer pontos estratégicos de parada dos ônibus do
transporte escolar como meio de qualificar o serviço prestado e gerar maior
economia de combustível, preservando melhor os veículos, que muitas vezes,
entram em propriedades particulares com vias ruins para pegarem alunos,
situação irregular segundo regras da Política Nacional e do Plano Municipal de
Educação.
A Secretária Rafaela ficou de repassar cópias digitais do Plano Municipal de
Educação, do calendário escolar, da relação de todos os prefeitos do Município,
assim como dos símbolos culturais municipais (hino, brasão e bandeira do
Município e suas respectivas histórias).
Por fim, Rafaela ressaltou a importância de se estabelecer e fortalecer a
fiscalização municipal para com os mais variados serviços públicos, como meio
de qualificá-los e mencionou que a mentalidade de quem fiscaliza deverá
mudar e adaptar-se às novas necessidades e demandas do PDM.
A reunião foi finalizada por volta das 17 horas.

3ª REUNIÃO TÉCNICA - ADMINISTRAÇÃO DOS CEMITÉRIOS
DO MUNICÍPIO
DATA
28 de junho de 2017 - Reunião Técnica com o Sr. Ivanir Wintter, responsável
técnico pela administração e manejo dos quatro cemitérios locais por mais de
35 anos e com membros da equipe da Safra Planejamento e Gestão - a
arquiteta e urbanista, Luciana Quevedo Nunes Honda - Coordenadora Geral do
PDM Participativo; e o geógrafo, Eduardo Molina - para levantamento de dados
específicos sobre os serviços funerários e os cemitérios do Município.
LOCAL
Residência do Sr. Ivanir Wintter, local que abriga o escritório administrativo e o
arquivo geral dos Cemitérios do Município.
HORÁRIO
Das 9 às 12 horas.
PAUTA/DESCRIÇÃO
Os Técnicos da Safra Planejamento e Gestão, Luciana e Eduardo, foram
acompanhados pelo Secretário de Planejamento e Gestão, Bernard Casamasso
Safra Planejamento e Gestão
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até a residência do Sr. Wintter, por volta das 9 horas. Em seguida, reuniram-se
com o Sr. Wintter para o levantamento de informações e dados relacionados ao
setor funerário local para a elaboração do Diagnóstico da Realidade Municipal,
Etapa II do PDM.
Durante o levantamento de campo, Luciana e Eduardo perceberam que todos
os cemitérios de SJVRP estavam bem conservados, organizados e limpos. Isso
foi mencionado ao Sr. Wintter que detalhou todo o processo de organização
desses estabelecimentos desde quando assumiu a responsabilidade pela
manutenção dos mesmos, há mais de três décadas. Antigamente, a
responsabilidade pelos cemitérios locais era da Secretaria Municipal de Obras.
Atualmente, a administração, manejo, operação e responsabilidades sobre os
cemitérios locais foram repassadas à Secretaria Municipal de Meio Ambiente.
Wintter está em processo de afastamento de suas funções devido a problemas
severos de saúde, mas não sem pesar. Possui histórico riquíssimo sobre os
cemitérios, bem como sobre toda a história de SJVRP, mesmo antes de sua
emancipação, quando ainda era Distrito de Petrópolis, acervo este valioso que
necessita ser destinado, arquivado e preservado adequadamente,
provavelmente com apoio da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Ciência
e Tecnologia.
Wintter cuidou dos sepultamentos e organizou as sepulturas de todos os quatro
cemitérios locais. Era responsável pelo treinamento dos servidores
disponibilizados para os cemitérios (sepultamentos, limpeza, destinação de
resíduos, entre outras tarefas). Sofreu baixas em sua equipe na atual gestão, o
que, ao ver de Wintter, poderá prejudicar a manutenção adequada dos
cemitérios e da Capela Mortuária. Apenas o Cemitério Municipal Central possui
capela mortuária.
Wintter também mencionou sobre a necessidade de separação e destinação
adequadas dos resíduos provenientes dos cemitérios, coisa que atualmente não
ocorrem. Restos de curativos, de roupas, de pertences dos falecidos, alças de
caixões, entre outros resíduos, são destinados à coleta convencional, o que está
errado e pode comprometer o meio ambiente e a saúde pública. O Plano
Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos a ser elaborado pelo
Município (Secretaria Municipal de Meio Ambiente) deverá contemplar a
destinação correta desses diferentes tipos de resíduos.
Além disso, Wintter mencionou sobre a necessidade de ampliação dos
cemitérios, devido a não possuírem mais covas ou jazigos, principalmente do
Cemitério Municipal Central. Destacou que há área ao lado do Cemitério
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Municipal Central que poderá ser avaliada e licenciada para a ampliação do
mesmo. Disse também que órgãos estaduais ambientais já fiscalizaram os
cemitérios locais e que a Secretaria Municipal de Meio Ambiente tem os
resultados dessa fiscalização, portanto, poderá repassar mais informações.
Quanto aos serviços funerários particulares, Wintter mencionou que há uma
funerária em SJVRP.
Em média, são realizados de 20 a 25 sepultamentos/mês em SJVRP, o que só
reforça a necessidade de nova área para construção e/ou ampliação dos
Cemitérios do Município, principalmente o Central. De acordo com estimativa e
registros de Wintter, há cerca de 40 mil sepultados no Cemitério Municipal
Central.
As sepulturas construídas atualmente possuem caixa de alvenaria com dreno
destinado ao solo, o que reduz a produção de odores e aparecimento de
insetos e larvas, contudo, que não garantem qualquer proteção dos lençóis
freáticos e do solo quanto à contaminação por necrochorume.
Por fim, Sr. Wintter disponibilizou acesso a todo o acervo histórico e cultural
que possui, bem como a todos os registros dos cemitérios locais. Vários
materiais em questão foram fotografados e servirão de subsídio para o
Diagnóstico da Realidade Municipal no quesito serviços funerários.
A reunião foi finalizada por volta das 12 horas.

4ª REUNIÃO TÉCNICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
PÚBLICAS, URBANIZAÇÃO E TRANSPORTES
28 de junho de 2017 - Reunião Técnica com o Servidor Dalton, responsável
técnico pelo acompanhamento e manutenção do sistema de iluminação pública
de SJVRP, gerido pela Secretaria Municipal de Obras Públicas, Urbanização e
Transportes e com membros da equipe da Safra Planejamento e Gestão - a
arquiteta e urbanista, Luciana Quevedo Nunes Honda - Coordenadora Geral do
PDM Participativo; e o geógrafo, Eduardo Molina - para levantamento de dados
específicos sobre a iluminação pública e fornecimento de energia elétrica no
Município.
LOCAL
Prefeitura Municipal - Sala da Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão.
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HORÁRIO
Das 14 às 15h30min.
PAUTA/DESCRIÇÃO
Os Técnicos da Safra Planejamento e Gestão, Luciana e Eduardo, chegaram à
Prefeitura às 13h50min, mais especificamente à sala do Secretário Bernard
Casamasso para se reunirem com Dalton com o intuito de concluir
levantamento de informações e dados relacionados aos sistemas de
fornecimento de energia elétrica e iluminação pública local, informações
necessárias para a elaboração do Diagnóstico da Realidade Municipal, Etapa II
do PDM.
Entretanto, o servidor Dalton é responsável apenas pelo setor de iluminação
pública e repassou à Safra todos os dados existentes sobre os serviços
prestados e a manutenção dos sistemas.
Dalton passou dados sobre o tipo de lâmpadas utilizadas nas vias urbanas de
SJVRP, conflitos da iluminação com a vegetação urbana, como ocorrem as
podas de controle e liberação da iluminação pública e quem as fazem,
periodicidade da manutenção e substituição de lâmpadas queimadas, entre
outros. Mencionou que há muitas dificuldades, entre elas a inexistência de
controle informatizado de todo o sistema de iluminação pública. Sua equipe
começou a identificar os postes, mas devido à escassez de servidores esse
serviço ainda não foi concluído. Outra necessidade é a espacialização dos dados
em mapeamentos que sirvam para auxiliar na execução dos serviços. Há
dificuldades no setor, inclusive de espaço físico, não há treinamento
permanente, há apenas alguns treinamentos prestados pela concessionária que
presta o serviço no Município, pelo SEBRAE e por algumas universidades
regionais, normalmente realizados uma vez por ano, entretanto, segundo
Dalton, os serviços realizados pelos servidores do setor são respaldados por
equipamentos de segurança.
Quanto à aquisição de dados relacionados ao fornecimento de energia elétrica
para o Município de SJVRP, a equipe da Safra foi posta em contato telefônico
pelo Secretário Bernard com profissional responsável técnica da concessionária
de energia para a devida solicitação e esclarecimentos. Tal profissional repassou
ser necessária a solicitação oficial dos dados questionados, pela Prefeitura
Municipal. Luciana acordou com Bernard que passaria, na sequência, lista com
as informações a serem levantadas junto à concessionária, para a devida
elaboração de ofício e encaminhamento do mesmo em breve, o que foi feito na
semana seguinte.
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A reunião foi finalizada por volta das 15h30min.

5ª REUNIÃO TÉCNICA - SECRETARIAS MUNICIPAIS DE
PLANEJAMENTO E GESTÃO E DA FAMÍLIA, AÇÃO SOCIAL,
CIDADANIA E HABITAÇÃO
28 de junho de 2017 - Reunião Técnica com o Secretário e com os servidores
das Secretarias Municipais de Planejamento e Gestão e da Família, Ação Social,
Cidadania e Habitação e com membros da equipe da Safra Planejamento e
Gestão - a arquiteta e urbanista, Luciana Quevedo Nunes Honda Coordenadora Geral do PDM Participativo; e o geógrafo, Eduardo Molina - para
levantamento de dados específicos sobre a Atores Sociais do município de
SJVRP.
LOCAL
Prefeitura Municipal - Sala da Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão.
HORÁRIO
Das 15h30min às 16h30min.
PAUTA/DESCRIÇÃO
Logo após a reunião sobre iluminação pública, os Técnicos da Safra
Planejamento e Gestão, Luciana e Eduardo, permaneceram reunidos na sala da
Secretaria de Planejamento, com Bernard e demais servidores e com servidor da
Secretaria Municipal da Família, Ação Social, Cidadania e Habitação, Edigar
Diniz, para esclarecimento de dúvidas e levantamento dos dados necessários
sobre os atores sociais locais (conselhos, associações, entidades organizadas da
sociedade riopretana) e demais informações pertinentes ao setor social do
Município, dados estes que subsidiarão a elaboração do Diagnóstico da
Realidade Municipal, Etapa II do PDM, bem como o Controle Social e a Gestão
Compartilhada no decorrer da implantação e execução do Plano.
A reunião foi finalizada por volta das 16h30min.

6ª REUNIÃO TÉCNICA PLANEJAMENTO E GESTÃO

SECRETARIA

MUNICIPAL

DE

29 de junho de 2017 - Reunião Técnica com o Secretário e com os servidores da
Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão e com membros da equipe da
Safra Planejamento e Gestão - a arquiteta e urbanista, Luciana Quevedo Nunes
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Honda - Coordenadora Geral do PDM PARTICIPATIVO; e o geógrafo, Eduardo
Molina - para levantamento de dados específicos sobre o saneamento no
município de SJVRP.
LOCAL
Prefeitura Municipal - Sala da Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão.
HORÁRIO
Das 9h30min às 12 horas.
PAUTA/DESCRIÇÃO
Os Técnicos da Safra Planejamento e Gestão, Luciana e Eduardo, reuniram-se na
sala da Secretaria de Planejamento, com Bernard e demais servidores do setor
para esclarecimento de dúvidas sobre o saneamento básico em SJVRP, dados
estes que subsidiarão a elaboração do Diagnóstico da Realidade Municipal,
Etapa II do PDM.
Bernard forneceu cópia completa do PMSB, inclusive com a minuta de
anteprojeto de Lei do mesmo, material que ainda não havia chegado à Safra.
Não há minuta dos regulamentos dos quatro setores do saneamento básico. A
arquiteta Luciana leu a minuta de anteprojeto de Lei do PMSB e concluiu ser a
mesma bem abrangente, porém eficaz para a institucionalização imediata do
Plano, visto que o Município necessita do PMSB aprovado junto à Câmara para
obter acesso a recurso do Governo Federal (pela Fundação Nacional de Saúde FUNASA) para possibilitar incremento dos sistemas de esgotamento sanitário,
provavelmente mediante a instalação de soluções individuais (fossas sépticas e
sumidouros). Bernard começou a ajustar o anteprojeto de Lei para o
encaminhamento à Câmara, como Projeto de Lei, o mais rápido possível.
A reunião foi finalizada por volta das 12 horas.

7ª REUNIÃO TÉCNICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE
AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO
29 de junho de 2017 - Reunião Técnica com o Secretário Municipal de
Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Econômico e com membros da
equipe da Safra Planejamento e Gestão, representada pela arquiteta e urbanista,
Luciana Quevedo Nunes Honda - Coordenadora Geral do PDM PARTICIPATIVO,
e pelo geógrafo, Eduardo Molina - para levantamento de dados específicos e
esclarecimentos sobre as questões da economia no município de SJVRP.
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LOCAL
Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento
Econômico.
HORÁRIO
Das 14h30min às 17h15min.
PAUTA/DESCRIÇÃO
Os Técnicos da Safra Planejamento e Gestão, Luciana e Eduardo, foram
acompanhados pelo Secretário de Planejamento e Gestão, Bernard Casamasso
até a Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento
Econômico, por volta das 14 horas. Em seguida, reuniram-se com o Secretário
Municipal dessa pasta, Rogério Caputo, para o levantamento de informações e
dados relacionados ao setor, que subsidiarão o Diagnóstico da Realidade
Municipal, Etapa II do PDM PARTICIPATIVO.
Na Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento
Econômico, a conversa transcorreu sobre as dificuldades para o
desenvolvimento de ações voltadas para a agricultura, agropecuária e atividades
agrossilvopastoris, bem como para o setor da indústria, do comércio e dos
serviços. Segundo Rogério, atualmente não há ações específicas voltadas para o
setor da indústria, comércio e serviços, a Secretaria não tem estrutura para
desenvolver ações para estes setores.
Quanto à agricultura, Rogério mencionou a importância da associatividade, com
o apoio da Secretaria Municipal. Destacou a Associação dos Agricultores
Familiares (ASSAF) de São José do Vale do Rio Preto, que reúne
aproximadamente 57 agricultores familiares e está implantando uma
agroindústria para agregar valor à produção dos associados. Nessa pequena
indústria o objetivo inicial é fatiar e embalar a vácuo os alimentos produzidos
pelos associados para a posterior distribuição no comércio local e regional,
agregando valor à comercialização.
A ASSAF trata-se de pessoa jurídica de direito privado, representada legalmente
pelo seu presidente (Aldair Teixeira Machado), sem fins lucrativos, que tem por
finalidade essencial, arrebanhar todos os trabalhadores rurais e assemelhados,
com o fim de divulgar, estudar e difundir a prática da agricultura familiar em
SJVRP. Além disso, por meio da ASSAF, os agricultores são legitimados e podem
comercializar seus produtos de forma mais organizada e lucrativa, inclusive em
programas e projetos sociais oficiais dos governos, federal, estadual e
municipal. A associação é dotada de documento fiscal eletrônico e possui todas
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as exigências legais para as operações de comércio e negócios inerentes à
agricultura familiar, previstas em lei. A ASSAF tem sua sede no Bairro Pouso
Alegre e conta com o total apoio da Secretaria Municipal de Agricultura,
Abastecimento e Desenvolvimento Econômico.
Os agricultores familiares associados à ASSAF são fornecedores de produtos
hortifrutigranjeiros para a merenda escolar no Município, participam do
Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) do Governo Federal e comercializam
a maior parte da produção na Central de Abastecimento do Estado do Rio de
Janeiro CEASA-RJ (empresa vinculada à Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Regional, Abastecimento e Pesca - RJ), na Capital.
Recentemente, a ASSAF entrou em negociação com as forças armadas na
Capital do estado do RJ, para o fornecimento de produtos para o exército,
marinha e aeronáutica.
Segundo dados da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado
do Rio de Janeiro (EMATER-RJ), o município de SJVRP encontra-se em 5º lugar
em volume de produção agrícola e arrecadação financeira no estado do Rio de
Janeiro, entretanto boa parte dessa produção não é legalizada, muitos
produtores não emitem notas dos produtos comercializados o que resulta em
perda de arrecadação municipal e, consequentemente, baixos recursos do
Município para beneficiar os próprios agricultores.
Em fevereiro de 2017 iniciou o cadastramento dos produtores em SJVRP, com o
auxílio da Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e
Desenvolvimento Econômico, ação que visa reduzir a disparidade entre
produção e arrecadação municipal.
Outro ponto forte do setor é a Lei Municipal da Patrulha Mecanizada (nº
1960/2016), que disciplina o uso dos equipamentos agrícolas do Município
voltados aos agricultores locais, contudo, a utilização tem que ser mediante a
legalização dos agricultores.
O Secretário Rogério forneceu à Safra produto desenvolvido pelo Governo
Federal - Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento com Estudos e
Diagnósticos do Setor Rural do Município de São José do Vale do Rio Preto,
realizados em 2014, material este rico em informações sobre as atividades do
campo em SJVRP.
Na sequência, Luciana e Eduardo participaram da Reunião do Conselho
Municipal de Desenvolvimento Rural (CMDR), com a presença de alguns dos
Conselheiros, dos Secretários Municipais de Agricultura, Rogério Caputo, e de
Planejamento, Bernard Casamasso, do Vice-prefeito, Marcelo de Souza Bágio e
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do Presidente da ASSAF, Aldair Teixeira Machado. Entre outros temas, foi
discutida a elaboração de um estudo para a possibilidade de criação do
Mercado do Produtor em SJVRP, sua viabilidade, prós e contras. A ideia do
Mercado local, que partiu de um Projeto de Lei de um dos vereadores de SJVRP,
é diversificar a comercialização da produção e ampliar os mercados locais.
Os Conselheiros votaram a favor do desenvolvimento do estudo com o intuito
de proporcionar subsídios para a ampliação dos mercados e fortalecimento da
produção e comercialização local. Também sugeriram ampliar a organização
dos agricultores, principalmente os familiares, mediante o associativismo e o
cooperativismo.
O Presidente da ASSAF, Aldair Machado, mencionou a importância do
associativismo para fortalecer, qualificar e valorizar a produção e a
comercialização local e destacou que a meta da Associação é chegar a 100
associados já nos próximos anos.
Há preocupação por grande parte dos agricultores no sentido de assumirem os
riscos da comercialização no mercado local, pois atualmente, os
“atravessadores” acabam assumindo os riscos de comercialização na cidade do
Rio de Janeiro, as despesas para o transporte dos produtos e tudo que envolve
a manutenção do sistema (veículo, combustível, custo/hora de trabalho e/ou
viagem, número de viagens conforme o tamanho do veículo, entre outras
questões), além de alguns auxiliarem na produção de novas safras quando o
agricultor passa por alguma dificuldade. Para muitos agricultores, o
atravessador não é uma solução ruim visto que proporciona pagamento certo e
acaba se tornando um parceiro comercial.
Outro tema abordado na reunião foi a atualização da Lei de Criação do
Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural (CMDR) para a inclusão de
membros que representem a avicultura (pecuária), a ASSAF e demais
representatividades da sociedade rural organizada. Houve a aprovação unânime
do tema.
Os temas Patrulha Mecanizada Agrícola e a atualização da Lei que a
regulamenta em 2016 também foram discutidos na reunião. Mediante a
atualização dessa Lei (nº 1960) os agricultores somente poderão ser atendidos
pelos equipamentos da patrulha com a devida legalização (DECLAN) e emissão
da nota do produtor. O Município perde muita receita por falta da inscrição
estadual dos agricultores e da emissão das notas.
A Declaração Anual para o IPM (DECLAN-IPM) é um documento destinado a
apurar o valor adicionado a ser utilizado no cálculo dos Índices de Participação
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dos Municípios (IPM) no Produto da Arrecadação do ICMS - IPM, nos termos do
artigo 3º da Lei Complementar Federal nº 63/1990. Deverá ser apresentada
pelos contribuintes que estiveram inscritos por qualquer período do ano-base
no segmento de inscrição obrigatória do Cadastro de Contribuintes do ICMS CAD-ICMS, com inscrições estaduais na faixa de numeração 70.000.000 a
89.999.999, em regimes tributários que não o do Simples Nacional, ainda que
no referido período não tenham sido realizadas operações de circulação de
mercadoria ou prestações de serviços com incidência do ICMS. (Secretaria de
Estado de Fazenda e Planejamento do Rio de Janeiro. Disponível em:
http://www.fazenda.rj.gov.br/sefaz/faces/pagamentos/pagamentosNavigation/D
ECLANIPM?_afrLoop=339608266545509&datasource=UCMServer%23dDocName%3A
826005&_adf.ctrl-sta te=fj0kv1pco_52. Acesso em: 10.jul.2017.)
Os pequenos agricultores têm uma margem de cerca de 150 mil reais por ano
para emissão de notas sem pagamento de imposto, o que viabiliza a emissão
das notas e o incremento da arrecadação municipal, sem prejudicar a
agricultura familiar, pelo contrário, ajudando-a mediante retorno de recursos
em maior volume para o Município, que poderão ser aplicados em ações para a
melhoria do atendimento ao setor rural. Em 2016, segundo dados da EMATERRJ, a produção agrícola local resultou em 62 milhões de reais, 25% desse valor
deveria retornar aos cofres públicos, entretanto, devido à falta de legalização
dos agricultores e emissão de notas do produtor, esse percentual não se
confirmou para a administração municipal.
Outras questões importantes que fortalecem a necessidade de o agricultor
legalizar-se e fazer sua DECLAN são: o controle da questão imobiliária, no
sentido de coibir o parcelamento indevido do solo rural com a implantação de
loteamentos com perfil urbano; a comprovação do tempo de serviço do
trabalhador rural, que auxiliará o agricultor no processo para sua aposentadoria.
Atualmente, a patrulha agrícola da Secretaria Municipal de Agricultura,
Abastecimento e Desenvolvimento Econômico é composta por: uma draga, uma
escavadeira hidráulica, uma patrola, duas escavadeiras e um caminhão em
funcionamento. Há a possibilidade de aquisição de 10 a 20 micro tratores (um
para cada principal comunidade rural) com recursos que sobraram de um
convênio estabelecido pela Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão. Há
ainda dois micro tratores, que frequentemente estão quebrados e para os quais
não há operadores treinados, o que só aumenta os riscos de deterioração dos
equipamentos, e quatro caminhões na Secretaria de Agricultura que necessitam
de adaptação e/ou reformas para que possam ser utilizados.
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O Secretário Bernard e o Vice-prefeito falaram um pouco sobre as questões de
recursos e organização das atividades rurais, sobre a importância de os
agricultores legalizarem-se e sobre a necessidade de profissionalizar a atividade
no campo. Bernard ficou de conversar com o Prefeito e com o Setor Jurídico do
Município sobre a possibilidade de cessão de um dos caminhões da Secretaria
de Agricultura para a ASSAF, mediante contratação oficial com termo de
responsabilidade pelo equipamento.
Por fim, o Secretário Rogério mencionou que CMDR faz quatro reuniões anuais
obrigatórias (ordinárias), mas poderá fazer reuniões extraordinárias, a qualquer
tempo, mediante necessidade ou solicitação de conselheiros e/ou agricultores
locais. Destacou que quanto mais os agricultores e pecuaristas participarem das
reuniões do Conselho, melhor será a qualidade dos serviços e produção.
Atualmente, há no Município cerca de 1.000 produtores rurais.
Os técnicos da Safra agradeceram aos presentes pela oportunidade de
participarem da reunião, tendo uma visão mais clara sobre as reais demandas e
necessidades do setor rural do Município, bem como pelo respeito e acolhida à
elaboração do PDM. Todos agradeceram à Safra e mostraram-se interessados
no processo de elaboração do Plano.
A reunião foi encerrada por volta das 17h15min.

REUNIÕES COMUNITÁRIAS
1ª E 2ª REUNIÕES COMUNITÁRIAS DO PDM PARTICIPATIVO
DE SJVRP
LOCAL
Escola Municipal Barão de Águas Claras, no Bairro Águas Claras.
DATA
27 de junho de 2017 - 1ª/2ª Reunião Comunitária do PDM PARTICIPATIVO de
São José do Vale do Rio Preto.
HORÁRIO AGENDADO
1ª Reunião Comunitária - 18h30min.
2ª Reunião Comunitária - 19h30min.
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HORÁRIO REALIZADO
Início por volta das 19h30min, término por volta das 22 horas.
PAUTA


Esclarecimento sucinto sobre o que é Plano Diretor Municipal Participativo,
sua importância para o Município e para a População, fundamentação
legal, relação do PDM com acesso aos recursos federais e estaduais;



Etapas do PDM Participativo, com ênfase na Etapa II - Diagnóstico da
Realidade Municipal - Leitura Participativa e necessidade da participação
da sociedade no processo de elaboração, aprovação e aplicação do Plano;



Continuidade dos levantamentos sobre as necessidades municipais - visão
da sociedade organizada e da população em geral sobre o
“Município/Cidade que Temos”, com a identificação das dificuldades,
problemas, condições e deficiências, para a construção do
“Município/Cidade que Queremos”, com a sugestão de possíveis soluções
para os problemas surgidos frente à discussão, mediante realização de
dinâmica em grupos.
PARTICIPANTES

Lista de presença (anexos).
DESCRIÇÃO
A 1ª/2ª Reunião Comunitária (RC) do PDM PARTICIPATIVO de São José do Vale
do Rio Preto foi realizada no dia 27 de junho de 2017, na Escola Municipal
Barão de Águas Claras, no Bairro Águas Claras, com início por volta das
19h30min e término por volta das 22 horas.
Em virtude de atraso na abertura dos portões da Escola, pelos responsáveis pelo
prédio, para dar acesso dos presentes às dependências onde se daria a
realização da 1ª RC, a mesma teve início somente no horário da 2ª RC. Como
não houve acréscimo no número de pessoas presentes até o horário da 2ª RC as
equipes de trabalho do Município e da Safra entraram em consenso com as
pessoas presentes para realizar apenas uma reunião, abrangendo todos os
bairros da 1ª e da 2ª RCs. A população presente não se opôs e a reunião teve
continuidade.
A reunião contou com a presença de 27 pessoas, conforme lista de presença.
Após a abertura do evento e a explanação inicial do Secretário Municipal de
Planejamento e Gestão, Bernard de Oliveira Casamasso, a reunião foi conduzida
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pela arquiteta e urbanista, Luciana Quevedo Nunes Honda (Coordenadora Geral
do PDM) e pelo geógrafo, Eduardo Valero Molina, da Safra Planejamento e
Gestão.
A reunião teve como objetivo a capacitação da população presente sobre o
PDM, bem como o estímulo à discussão e o acolhimento de sugestões e
possíveis soluções para os problemas identificados nos Bairros abrangidos,
garantindo assim a Gestão Compartilhada e Controle Social. Para tanto, utilizouse uma dinâmica participativa.
Antes da dinâmica, os técnicos da Safra apresentaram conteúdo em PowerPoint
sobre a Etapa II (em desenvolvimento) do PDM de São José do Vale do Rio
Preto: Diagnóstico Municipal - Leitura Técnica e Participativa, focando mais nos
bairros abrangidos na reunião (Bairros foco da 1ª Reunião Comunitária - Rio
Bonito, Albertos, Quices, Sertão, Petecas, Grotão, Córrego Sujo, Iris, Jaguarita,
Santa Maria, Palmeiras, Morro Grande, Roçadinho, Glória, Areis, Ventania;
Bairros foco da 2ª Reunião Comunitária - Barrinha, Parada Morelli, Jaguara,
Camboatá, Contendas, Queiróz, Águas Claras). Nesse sentido e de forma
sucinta, foram realizados esclarecimentos acerca do PDM e sua relevância para
o Município, a relação deste instrumento com o acesso a recursos estaduais e
federais, bem como da responsabilidade dos atores envolvidos nos processos
de elaboração e execução do Plano, fundamentação legal, etapas de trabalho,
entre outras informações pertinentes. Além disso, foram expostas algumas das
informações coletadas, lançadas, já sistematizadas e espacializadas, em
ambiente SIG (Sistema de Informações Geográficas), sobre a Etapa II Diagnóstico - Leitura Técnica. A apresentação teve como principal objetivo
capacitar os presentes de forma a elucidá-los sobre os mais diversos temas que
o PDM aborda e provocar a discussão.
Após o término da apresentação da Safra, foi dado início à dinâmica em grupos
- o “Município/Cidade que Temos” e o “Município/Cidade que Queremos”. Os
presentes foram divididos em grupos por similaridade de interesses ou
vizinhança e foi estabelecido tempo de 15 a 20 minutos para a discussão e
anotação dos principais problemas, deficiências, dificuldades ou condicionantes
observados em seu bairro/rua, no seu cotidiano. Na sequência, foi estabelecido
tempo de mais 15 a 20 minutos para que os grupos sugerissem possíveis
soluções para os problemas listados na primeira etapa da dinâmica. O final da
dinâmica contou com a montagem do “Município/Cidade que Queremos” com
as possíveis soluções dos problemas identificados dispostas em papéis
coloridos em mapas físicos com imagens de satélite dos bairros abrangidos na
reunião.
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Os mapas foram registrados (fotografados) e recolhidos pela equipe da Safra
juntamente com as listas de deficiências, para posterior organização, análise,
sistematização e espacialização dos dados para inclusão na Etapa II, bem como
para subsidiarem o Plano de Ação e Investimentos, produto da Etapa III.
Após a conclusão da dinâmica, foi aberto espaço para questionamentos,
dúvidas e colocações dos presentes. Algumas pessoas fizeram colocações em
apoio às reuniões com a comunidade e à elaboração do PDM.
Por fim, Luciana agradeceu aos presentes e reiterou sobre a necessidade da
participação de todos para a boa elaboração do Plano, adequado às
necessidades locais. Destacou que todos podem e devem participar a qualquer
tempo durante a elaboração e a aplicação do PDM, e que essa participação
pode ocorrer por meio de contato direto com o Núcleo Gestor na Prefeitura ou
por contato digital, pelo link do “Espaço PDM”, ou ainda, enviando e-mails com
sugestões e propostas para os técnicos da Safra e da Equipe Municipal. Luciana
estabeleceu o mês de julho para o envio de propostas, principalmente pelo link
“Espaço PDM” (http://www.safraplanejamento.com.br/sjvrp/index.html).
Sem mais colocações, passou a palavra ao Secretário Bernard que se desculpou,
em nome de todo o Núcleo Gestor, pelo atraso no início da reunião, agradeceu
a presença de todos e deu por encerrada a reunião, por volta das 22 horas.

Luciana Quevedo Nunes Honda
Arquiteta e Urbanista
Especialista em Planejamento Ambiental
Mestra em Geografia - Dinâmica Socioespacial
CAU A29674-0
Coordenadora Geral

Eduardo Valero Molina
Geógrafo
CREA PR 162531/D
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Fotos das 1ª/2ª Reunião Comunitária do PDM Participativo de
SJVRP
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Fonte: Acervo Safra Planejamento e Gestão/Prefeitura Municipal de SJVRP, 2017.
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Cópia das Anotações da População Presente nas 1ª/2ª Reunião
Comunitária sobre Deficiências e Dificuldades Enfrentadas em
SJVRP - Parte da Dinâmica “Município/Cidade que Temos” - Leitura
Participativa do PDM de SJVRP
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3ª E 4ª REUNIÕES COMUNITÁRIAS DO PDM PARTICIPATIVO
DE SJVRP
LOCAL
Secretaria Municipal de Defesa Civil e Ordem Pública, no Bairro Novo Centro.
DATA
28 de junho de 2017.
HORÁRIO AGENDADO
3ª Reunião Comunitária - 18h30min.
4ª Reunião Comunitária - 19h30min.
HORÁRIO REALIZADO
Início por volta das 19 horas, término por volta das 22 horas.
PAUTA


Esclarecimento sucinto sobre o que é Plano Diretor Municipal Participativo,
sua importância para o Município e para a População, fundamentação
legal, relação do PDM com acesso aos recursos federais e estaduais;



Etapas do PDM Participativo, com ênfase na Etapa II - Diagnóstico da
Realidade Municipal - Leitura Participativa e necessidade da participação
da sociedade no processo de elaboração, aprovação e aplicação do Plano;



Continuidade dos levantamentos sobre as necessidades municipais - visão
da sociedade organizada e da população em geral sobre o
“Município/Cidade que Temos”, com a identificação das dificuldades,
problemas, condições e deficiências, para a construção do
“Município/Cidade que Queremos”, com a sugestão de possíveis soluções
para os problemas surgidos frente à discussão, mediante realização de
dinâmica em grupos.
PARTICIPANTES

Lista de presença (anexos).
DESCRIÇÃO
A 3ª/4ª Reunião Comunitária (RC) do PDM Participativo de São José do Vale do
Rio Preto foi realizada no dia 28 de junho de 2017, na Secretaria Municipal de
Defesa Civil e Ordem Pública, no Bairro Novo Centro, com início por volta das
19 horas e término por volta das 22 horas.
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Em virtude do baixo quórum, foi realizada uma reunião apenas, sendo que a
mesma teve início por volta das 19 horas. No horário no qual seria realizada a 2ª
RC, não houve acréscimo de público, sendo a única reunião realizada com o
total de 22 pessoas. A reunião abrangeu todos os bairros da 3ª e da 4ª RCs.
Após a abertura do evento e a explanação inicial do Secretário Municipal de
Planejamento e Gestão, Bernard de Oliveira Casamasso, a reunião foi conduzida
pela arquiteta e urbanista, Luciana Quevedo Nunes Honda (Coordenadora Geral
do PDM PARTICIPATIVO) e pelo geógrafo, Eduardo Valero Molina, ambos da
Safra Planejamento e Gestão.
A reunião teve como objetivo a capacitação da população presente sobre o
PDM, bem como o estímulo à discussão e o acolhimento de sugestões e
possíveis soluções para os problemas identificados nos Bairros abrangidos,
garantindo assim a Gestão Compartilhada e Controle Social. Para tanto, utilizouse uma dinâmica participativa.
Antes da dinâmica, os técnicos da Safra apresentaram conteúdo em PowerPoint
sobre a Etapa II (em desenvolvimento) do PDM de São José do Vale do Rio
Preto: Diagnóstico Municipal - Leitura Técnica e Participativa, focando mais nos
bairros abrangidos na reunião (Bairros foco da 3ª Reunião Comunitária Felisberto, Poço Fundo, Dirindi, Calçado, Belém, Água Fria, Sossego, Paraíso, São
João Paqueta, Boa Sorte Tubatão, Beleza, Palmital, Grota Funda, Pinheiros;
Bairros foco da 4ª Reunião Comunitária - Pouso Alegre, Valverde, Boa Vista,
Verá Lúcia, Sossego da Vovó, Estação, Cachoeira, Pedras Brancas, São Lourenço,
Torrão de Ouro). Nesse sentido e de forma sucinta, foram realizados
esclarecimentos acerca do PDM e sua relevância para o Município, a relação
deste instrumento com o acesso a recursos estaduais e federais, bem como da
responsabilidade dos atores envolvidos nos processos de elaboração e
execução do Plano, fundamentação legal, etapas de trabalho, entre outras
informações pertinentes. Além disso, foram expostas algumas das informações
coletadas, já sistematizadas e espacializadas, em ambiente SIG (Sistema de
Informações Geográficas), sobre a Etapa II - Diagnóstico - Leitura Técnica. A
apresentação teve como principal objetivo capacitar os presentes de forma a
elucidá-los sobre os mais diversos temas que o PDM aborda e provocar a
discussão. Nesse momento o Prefeito Gilberto Martins Esteves chegou à
reunião.
Após o término da apresentação da Safra, foi dado início à dinâmica em grupos
- o “Município/Cidade que Temos” e o “Município/Cidade que Queremos”.
Como realizado na primeira reunião, na noite anterior, os presentes foram
divididos em grupos por similaridade de interesses ou vizinhança e foi
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estabelecido tempo de 15 a 20 minutos para a discussão e anotação dos
principais problemas, deficiências, dificuldades e/ou condicionantes observados
em seu bairro/rua, no seu cotidiano. Na sequência, foi estabelecido tempo de
mais 15 a 20 minutos para que os grupos sugerissem possíveis soluções para os
problemas listados na primeira etapa da dinâmica. O final da dinâmica contou
com a montagem do “Município/Cidade que Queremos” com as possíveis
soluções dos problemas identificados dispostas em papéis coloridos em mapas
físicos com imagens de satélite dos bairros abrangidos na reunião.
Os mapas foram registrados (fotografados) e recolhidos pela equipe da Safra
juntamente com as listas de deficiências, para posterior organização, análise,
sistematização e espacialização dos dados para inclusão na Etapa II, bem como
para subsidiarem o Plano de Ação e Investimentos, produto da Etapa III.
Após a conclusão da dinâmica, foi aberto espaço para questionamentos,
dúvidas e colocações dos presentes. Algumas pessoas fizeram perguntas e
colocações em apoio às reuniões com a comunidade e à elaboração do PDM.
Uma das perguntas foi sobre qual seria o impacto da Pequena Central
Hidrelétrica (PCH), com construção em andamento, na vida dos moradores do
Bairro Poço Fundo. Luciana esclareceu questões técnicas sobre a abrangência,
licenciamento de instalação e operação de uma PCH e dos estudos de impacto
ambiental e de vizinhança que os empreendedores são obrigados a realizar para
a implantação de um empreendimento desse porte. O Prefeito complementou a
explicação, dando mais detalhes sobre o projeto da PCH, destacando que se
trata de empreendimento de pequeno porte que ampliará a capacidade
energética do Município, qualificando os serviços prestados a toda a população.
Luciana concluiu dizendo que na próxima semana o Núcleo Gestor do Comitê
Municipal do PDM encaminhará, à empresa responsável pela construção da
PCH, ofício com solicitação de informações mais detalhadas sobre o
empreendimento e seus impactos no Município. O Prefeito ainda conversou
com alguns munícipes sobre o PDM e a Gestão Municipal.
Por fim, Luciana agradeceu aos presentes e reiterou sobre a necessidade da
participação de todos para a boa elaboração do Plano, adequado às
necessidades locais. Destacou que todos podem e devem participar, a qualquer
tempo, durante a elaboração e a aplicação do PDM e que essa participação
pode ocorrer por meio de contato direto com o Núcleo Gestor na Prefeitura ou
por contato digital, pelo link do “Espaço PDM”, ou ainda, enviando e-mails com
sugestões e propostas para os técnicos da Safra e da Equipe Municipal. Luciana
estabeleceu o mês de julho para o envio de propostas, principalmente pelo link
“Espaço PDM” (http://www.safraplanejamento.com.br/sjvrp/index.html).
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Sem mais colocações, passou a palavra ao Secretário Bernard que agradeceu a
presença de todos, deu por encerrada a reunião por volta das 22 horas e
convidou os presentes para um café com bolo na sala ao lado. Nesse momento
algumas pessoas vieram até os técnicos da Safra para esclarecerem dúvidas
específicas de sua realidade, na sua rua ou casa. As dúvidas foram esclarecidas e
foi dada orientação para que os moradores ficassem atentos e procurasse seus
direitos, principalmente quanto à desocupação de áreas que sofrerão
alagamento quando da instalação da PCH.

Luciana Quevedo Nunes Honda
Arquiteta e Urbanista
Especialista em Planejamento Ambiental
Mestra em Geografia - Dinâmica Socioespacial
CAU A29674-0
Coordenadora Geral

Eduardo Valero Molina
Geógrafo
CREA PR 162531/D
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ANEXOS
Lista de Presença das 3ª/4ª Reunião Comunitária do PDM
Participativo de SJVRP
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Fotos das 3ª/4ª Reunião Comunitária do PDM Participativo de
SJVRP
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Fonte: Acervo Safra Planejamento e Gestão/Prefeitura Municipal de SJVRP, 2017.

Safra Planejamento e Gestão

PDM São José do Vale do Rio Preto - Relatório do Processo Participativo

127

Cópia das Anotações da População Presente nas 3ª/4ª Reunião
Comunitária sobre Deficiências e Dificuldades Enfrentadas em
SJVRP - Parte da Dinâmica “Município/Cidade que Temos” - Leitura
Participativa do PDM de SJVRP
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5ª REUNIÃO COMUNITÁRIA DO PDM PARTICIPATIVO DE
SJVRP
LOCAL
Salão da Igreja Católica, no Bairro Vila Pião.
DATA
29 de junho de 2017.
HORÁRIO AGENDADO
Início por volta das 19h30min, término por volta das 21h30min.
PAUTA


Esclarecimento sucinto sobre o que é Plano Diretor Municipal Participativo,
sua importância para o Município e para a População, fundamentação
legal, relação do PDM com acesso aos recursos federais e estaduais;



Etapas do PDM Participativo, com ênfase na Etapa II - Diagnóstico da
Realidade Municipal - Leitura Participativa e necessidade da participação
da sociedade no processo de elaboração, aprovação e aplicação do Plano;



Continuidade dos levantamentos sobre as necessidades municipais - visão
da sociedade organizada e da população em geral sobre o
“Município/Cidade que Temos”, com a identificação das dificuldades,
problemas, condições e deficiências, para a construção do
“Município/Cidade que Queremos”, com a sugestão de possíveis soluções
para os problemas surgidos frente à discussão, mediante realização de
dinâmica em grupos.

PARTICIPANTES
Lista de presença (anexos).
DESCRIÇÃO
A 5ª Reunião Comunitária (RC) do Plano Diretor Municipal de São José do Vale
do Rio Preto foi realizada no dia 29 de junho de 2017, no Salão da Igreja
Católica do Bairro Vila Pião, com início às 19h30min e término por volta das
21h30min.
Após a abertura do evento e a explanação inicial do Secretário Municipal de
Planejamento e Gestão, Bernard de Oliveira Casamasso, a reunião foi conduzida
pela arquiteta e urbanista, Luciana Quevedo Nunes Honda (Coordenadora Geral
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do PDM Participativo) e pelo geógrafo, Eduardo Valero Molina, ambos da Safra
Planejamento e Gestão. Estiveram presentes na reunião 25 pessoas.
A reunião teve como objetivo a capacitação da população presente sobre o
PDM, bem como o estímulo à discussão e o acolhimento de sugestões e
possíveis soluções para os problemas identificados nos Bairros abrangidos,
garantindo assim a Gestão Compartilhada e Controle Social. Para tanto, utilizouse uma dinâmica participativa.
Antes da dinâmica, os técnicos da Safra apresentaram conteúdo em PowerPoint
sobre a Etapa II (em desenvolvimento) do PDM de São José do Vale do Rio
Preto: Diagnóstico Municipal - Leitura Técnica e Participativa, focando mais nos
bairros abrangidos na reunião (Bairros foco da 5ª Reunião Comunitária - Rio
Bahia, Pião e Serra do Capim). Nesse sentido e de forma sucinta, foram
realizados esclarecimentos acerca do PDM e sua relevância para o Município, a
relação deste instrumento com o acesso a recursos estaduais e federais, bem
como da responsabilidade dos atores envolvidos nos processos de elaboração e
execução do Plano, fundamentação legal, etapas de trabalho, entre outras
informações pertinentes. Além disso, foram expostas algumas das informações
já sistematizadas e espacializadas, em ambiente SIG (Sistema de Informações
Geográficas), sobre a Etapa II - Diagnóstico - Leitura Técnica. A apresentação
teve como principal objetivo capacitar os presentes de forma a elucidá-los
sobre os mais diversos temas que o PDM aborda e provocar a discussão.
Após o término da apresentação da Safra, foi dado início à dinâmica em grupos
- o “Município/Cidade que Temos” e o “Município/Cidade que Queremos”.
Como realizado na primeira e na segunda reunião, nas noites anteriores, os
presentes foram divididos em grupos por similaridade de interesses ou
vizinhança e foi estabelecido tempo de 15 a 20 minutos para a discussão e
anotação dos principais problemas, deficiências, dificuldades e/ou
condicionantes observados em seu bairro/rua, no seu cotidiano. Na sequência,
foi estabelecido tempo de mais 15 a 20 minutos para que os grupos sugerissem
possíveis soluções para os problemas listados na primeira etapa da dinâmica. O
final da dinâmica contou com a montagem do “Município/Cidade que
Queremos” com as possíveis soluções dos problemas identificados dispostas em
papéis coloridos no mapa físico com imagem de satélite dos bairros abrangidos
na reunião.
O mapa foi registrado (fotografado) e recolhido pela equipe da Safra
juntamente com as listas de deficiências, para posterior organização, análise,
sistematização e espacialização dos dados para inclusão na Etapa II, bem como
para subsidiarem o Plano de Ação e Investimentos, produto da Etapa III.
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Após a conclusão da dinâmica, foi aberto espaço para questionamentos,
dúvidas e colocações dos presentes. Algumas pessoas fizeram perguntas e
colocações em apoio às reuniões com a comunidade e à elaboração do PDM.
Uma das perguntas foi sobre como os moradores que não estavam presentes
na reunião poderiam participar mais do PDM. Luciana esclareceu que todos
podem e devem participar, a qualquer tempo, durante a elaboração e a
aplicação do PDM, e que essa participação pode ocorrer por meio de contato
direto com o Núcleo Gestor na Prefeitura ou por contato digital, pelo link do
“Espaço PDM”, ou ainda, enviando e-mails com sugestões e propostas para os
técnicos da Safra e da Equipe Municipal. Luciana estabeleceu o mês de julho
para o envio de propostas, principalmente pelo link “Espaço PDM”
(http://www.safraplanejamento .com.br/sjvrp/index.html).
Por fim, Luciana agradeceu aos presentes e reiterou sobre a necessidade da
participação de todos para a boa elaboração do Plano, adequado às
necessidades locais. Sem mais colocações, passou a palavra ao Secretário
Bernard que agradeceu a presença de todos e passou a palavra ao Prefeito, que
esteve presente durante toda a reunião.
O Prefeito falou de sua ligação profissional e emocional com o Bairro Pião e que
sempre trabalhou na região. Mencionou a importância do Bairro para a gestão e
para as finanças municipais, principalmente em relação à arrecadação de
impostos e destacou que novos investimentos serão feitos na estrutura local,
mediante as prioridades elencadas no PDM. O Prefeito ainda ressaltou que no
Bairro há potencial para a instalação de um parque industrial e que essa
possibilidade será estudada no decorrer da elaboração do PDM. Ainda,
conversou com alguns munícipes sobre o PDM e a Gestão Municipal.
Bernard deu por encerrada a reunião por volta das 21h30min e convidou os
presentes para tomarem um lanche. Nesse momento algumas pessoas vieram
até os técnicos da Safra para esclarecerem dúvidas específicas de sua realidade,
na sua rua ou casa. Todas as dúvidas foram esclarecidas.
Luciana Quevedo Nunes Honda
Arquiteta e Urbanista
Especialista em Planejamento Ambiental
Mestra em Geografia - Dinâmica Socioespacial
CAU A29674-0
Coordenadora Geral

Eduardo Valero Molina
Geógrafo
CREA PR 162531/D
Safra Planejamento e Gestão

PDM São José do Vale do Rio Preto - Relatório do Processo Participativo

135

ANEXOS
Lista de Presença da 5ª Reunião Comunitária do PDM Participativo
de SJVRP
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Fotos da 5ª Reunião Comunitária do PDM Participativo de SJVRP
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Fonte: Acervo Safra Planejamento e Gestão, 2017.
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Cópia das Anotações da População Presente na 5ª Reunião
Comunitária sobre Deficiências e Dificuldades Enfrentadas em
SJVRP - Parte da Dinâmica “Município/Cidade que Temos” - Leitura
Participativa do PDM de SJVRP
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Cópia dos Slides da Apresentação em PowerPoint utilizada em todas
as Reuniões Comunitárias do PDM Participativo de SJVRP
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Cópia da Nova Portaria (nº 301, de 04 de julho de 2017) que
Atualiza a Formação do NG do Comitê Municipal do PDM
Participativo de SJVRP
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Fonte: Prefeitura de São José do Vale do Rio Preto.
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Cópia da Convocação no Diário Oficial Municipal para a Realização
das Reuniões Comunitárias do PDM Participativo de SJVRP

Safra Planejamento e Gestão

PDM São José do Vale do Rio Preto - Relatório do Processo Participativo

153

Safra Planejamento e Gestão

154

PDM São José do Vale do Rio Preto - Relatório do Processo Participativo

Safra Planejamento e Gestão

PDM São José do Vale do Rio Preto - Relatório do Processo Participativo

155

Cópias das Artes dos Convites Utilizados para a Divulgação das
Reuniões Comunitárias do PDM Participativo de SJVRP Distribuídos
nas Repartições Públicas, Comércio em Geral e Igrejas
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Cópias das Artes dos Cartazes Utilizados para a Divulgação das
Reuniões Comunitárias do PDM Participativo de SJVRP Distribuídos
nas Repartições Públicas, Comércio em Geral e Igrejas
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Comprovação da Contratação da Moto de Som para a Divulgação
das Reuniões Comunitárias do PDM Participativo de SJVRP
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Cópia do Ofício Encaminhado à Rádio Ativa FM com o Conteúdo
para a Divulgação das Reuniões Comunitárias do PDM Participativo
de SJVRP
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Cópia do Texto Base Utilizado para a Divulgação das Reuniões
Comunitárias do PDM Participativo de SJVRP na Moto de Som e na
Rádio Local
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Convocação das Reuniões Comunitárias do PDM Participativo de
SJVRP no Site da Prefeitura
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Convocação das Reuniões Comunitárias do PDM Participativo de
SJVRP no Facebook da Prefeitura
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Divulgação das Reuniões Comunitárias do PDM Participativo de
SJVRP no link “Espaço PDM”
(http://www.safraplanejamento.com.br/sjvrp/index.html)
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2º TREINAMENTO TÉCNICO DO NG DO COMITÊ MUNICIPAL
DO PDM PARTICIPATIVO DE SJVRP
DATA
17 de outubro de 2017.
LOCAL
Prefeitura Municipal - Sala do Departamento de Controle de Frotas.
HORÁRIO
Das 10 às 12 horas.
PAUTA/DESCRIÇÃO
O 2º Treinamento Técnico foi ministrado pelo Geógrafo da Safra Planejamento
e Gestão - Eduardo Molina junto aos membros do Núcleo Gestor do Comitê
Municipal do PDM (Lista de Presença em anexo) com objetivo de capacitar a
equipe para a Etapa III da elaboração/revisão do PDM de São José do Vale do
Rio Preto (Diretrizes, Objetivos, Metas e Ações - Plano de Ação e Investimentos).
O treinamento teve início às 10h, com uma hora de atraso (estava agendado
para as 9h) devido à utilização da sala prevista (sala de licitações) para um
processo licitatório de caráter emergencial. Com a utilização da sala de
licitações, foi necessário organizar outro local para a atividade, que foi realizada
na sala do Departamento de Controle de Frotas.
O conteúdo do treinamento abrangeu a retomada sintética das Etapas
anteriores do trabalho e a preparação do Núcleo Gestor para a elaboração e
análise da Etapa III, trazendo toda a explicação dos eixos estratégicos de
desenvolvidos e suas correlações com o Diagnóstico Municipal (Etapa II), as
necessidades analíticas de cada eixo, bem como os aspectos a serem levados
em conta para análise e consideração por parte dos membros do Núcleo Gestor
das informações sistematizadas pela empresa Safra.
Além da apresentação propriamente dita, foi disponibilizado material impresso
aos presentes (Anexos), contendo informações da apresentação e maiores
detalhes sobre a estruturação dos eixos e respectivas tabelas referentes à Etapa
III.
Ao longo da explanação surgiram diversos questionamentos e sugestões acerca
dos eixos e da formulação das tabelas, que foram colocados em perspectiva
para colaborar com o desenvolvimento do trabalho.
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O técnico Alexandre de Souza Santos, da Secretaria de Meio Ambiente,
destacou a importância da transversalidade das ações a serem desenvolvidas,
devendo compatibilizar interesses multissetoriais, especialmente em relação ao
eixo de Proteção e Conservação Ambiental, parte integrante de questões de
saneamento e desenvolvimento socioespacial.
O Secretário Municipal de Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento
Econômico, Rogério Caputo, destacou a relevância das ações direcionadas à
geração de emprego e renda com foco na produção municipal, pois, como
exposto pelo geógrafo Eduardo, há forte correlação entre o setor de serviços
com a produção agropecuária local.
A advogada e representante da Procuradoria do Município, Manuela da Silva
Medeiros, destacou questões de cunho institucional, como a necessidade de
revisão das leis e de ações que visem à melhoria da estrutura institucional da
Prefeitura.
Ao final do treinamento foi aberto espaço para questionamentos, sem mais
intervenções, o geógrafo Eduardo deu por encerrada a atividade.
A reunião foi finalizada por volta das 12 horas.

Eduardo Valero Molina
Geógrafo
CREA PR 162531/D
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ANEXOS
Lista de Presença do 2º Treinamento Técnico do NG do Comitê
Municipal do Plano Diretor para a Elaboração/Revisão do PDM
Participativo de SJVRP
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Fotos do 2º Treinamento Técnico do NG do Comitê Municipal do
Plano Diretor para a Elaboração/Revisão do PDM Participativo de
SJVRP

Fonte: Acervo Safra Planejamento e Gestão/Prefeitura Municipal de SJVRP, 2017.
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Cópia dos Slides da Apresentação em PowerPoint utilizada no 2º
Treinamento Técnico do NG do Comitê Municipal do Plano Diretor
para a Elaboração/Revisão do PDM Participativo de SJVRP
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Cópia do Material Didático Disponibilizado no 2º Treinamento
Técnico do NG do Comitê Municipal do Plano Diretor para a
Elaboração/Revisão do PDM Participativo de SJVRP
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2ª AUDIÊNCIA PÚBLICA DO PDM PARTICIPATIVO DE SJVRP
DATA
17 de Outubro de 2017.
LOCAL
Câmara Municipal de São José do Vale do Rio Preto.
HORÁRIO
Das 19h30min às 21horas.
PAUTA/DESCRIÇÃO
A 2ª Audiência Pública da elaboração/revisão do Plano Diretor Municipal de São
José do Vale do Rio Preto teve como objetivos a apresentação dos resultados
parciais da Etapa II (Diagnóstico Municipal), esclarecimentos e
encaminhamentos sobre a Etapa III (Diretrizes, Objetivos, Metas e Ações - Plano
de Ação e Investimentos) e promoção do controle social por meio da
participação da sociedade no processo de elaboração do PDM.
A Audiência teve início às 19h30min, logo após a sessão ordinária da Câmara
Municipal, sendo conduzida pelo Geógrafo Eduardo Molina, responsável técnico
da empresa Safra Planejamento. A Audiência contou com a participação do
Núcleo Gestor do Comitê Municipal do PDM, dos Vereadores e também da
sociedade civil organizada (Lista de Presença nos anexos).
O conteúdo da apresentação abordou inicialmente explicação sintética das
Etapas da elaboração do PDM de São José do Vale do Rio Preto com intuito de
contextualizar os presentes sobre o trabalho realizado. Após a explicação
sintética das Etapas, foi realizada demonstração dos principais pontos do
Diagnóstico Municipal, tais como aspectos regionais, ambientais,
socioeconômicos,
socioespaciais,
de
infraestrutura
e
saneamento
básico/ambiental, serviços e equipamentos públicos, institucionais, assim como
relato sobre a síntese da Leitura Participativa.
A Leitura Participativa trata-se de parte integrante da Etapa II, correspondendo
às informações coletadas junto à sociedade ao longo das Reuniões
Comunitárias realizadas no Município (junho, 2017).
Portanto, foram apresentados os aspectos analíticos do Diagnóstico e a
sistematização das informações coletadas nas Reuniões Comunitárias, sendo
feições complementares e condizentes para o conhecimento da realidade
municipal. Além da apresentação propriamente dita dos resultados prévios,
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foram expostos cenários e proposições embasadas no Diagnóstico com vistas às
Etapas III e IV.
Após a apresentação do Geógrafo Eduardo, foi aberto espaço para
questionamentos e colocações dos presentes.
O Secretário de Planejamento, Bernard Casamasso, destacou a relevância da
elaboração do Plano Diretor e a dificuldade encontrada pelo Município ao
longo dos anos por não haver amplo projeto pensado no horizonte do Plano
Diretor. Bernard ainda ressaltou as dificuldades da gestão com a limitação
financeira e também pela desatualização das leis, que muitas vezes competem
entre si e não auxiliam no planejamento efetivo. Por fim, Bernard apontou a
necessidade de maior articulação entre os poderes executivo e legislativo, que
de acordo com o Secretário, está melhorando aos poucos.
O Vereador e Presidente da Câmara, Francisco Lima Bulhões, foi enfático em
destacar a relevância do Plano como instrumento capaz de unir forças do
Município em prol do bem comum. Francisco também destacou a necessidade
de maior divulgação das atividades para atrair mais munícipes, pois segundo o
Vereador, a Audiência se mostrou de suma importância para o conhecimento da
realidade municipal. Por fim, Francisco também comentou sobre a necessidade
de maior articulação entre os poderes, sendo importante a realização do
treinamento relativo às leis (3ª Treinamento Técnico - Etapa IV) ocorrer na
Câmara Municipal para que os vereadores tomem ciência das principais
atualizações necessárias às leis.
Sem mais colocações, o Vereador Francisco agradeceu à presença de todos,
reforçou que a Câmara se encontra de portas abertas para as atividades do
Plano Diretor e deu por encerrada a Audiência.
A 2ª Audiência Pública foi encerrada aproximadamente às 21h.

Eduardo Valero Molina
Geógrafo
CREA PR 162531/D
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ANEXOS
Lista de Presença da 2ª Audiência Pública do PDM Participativo de
SJVRP
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Fotos da 2ª Audiência Pública do PDM Participativo de SJVRP

Fonte: Acervo Safra Planejamento e Gestão/Prefeitura Municipal de SJVRP, 2017.
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Cópia dos Slides da Apresentação em PowerPoint utilizada na 2ª
Audiência Pública do PDM Participativo de SJVRP
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Cópia da Convocação em Diário Oficial do Município para a 2ª
Audiência Pública do PDM Participativo de SJVRP
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Cópia da Arte do Cartaz Utilizado para Divulgação da 2ª Audiência
Pública do PDM Participativo de SJVRP
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Cópia do Ofício Encaminhado à Rádio Local para a Divulgação da 2ª
Audiência Pública do PDM Participativo de SJVRP
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Cópia do Texto Base Utilizado para a Divulgação da 2ª Audiência
Pública do PDM Participativo de SJVRP na Moto de Som e na Rádio
Local
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Convocação da 2ª Audiência Pública do PDM Participativo de SJVRP
no Jornal Folha Popular
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Convocação da 2ª Audiência Pública do PDM Participativo de SJVRP
no Site da Prefeitura
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Convocação da 2ª Audiência Pública do PDM Participativo de SJVRP
no Facebook da Prefeitura
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Registro da Realização da 2ª Audiência Pública do PDM
Participativo de SJVRP no Facebook da Prefeitura
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3º TREINAMENTO TÉCNICO DO NG DO COMITÊ MUNICIPAL
DO PDM PARTICIPATIVO DE SJVRP
DATA
30 de novembro de 2017.
LOCAL
Prefeitura Municipal - Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão.
HORÁRIO
Das 9h30min às 12h30min.
PAUTA/DESCRIÇÃO
O 3º Treinamento Técnico foi ministrado pela Arquiteta e Urbanista da Safra
Planejamento e Gestão - Luciana Quevedo Nunes Honda junto aos membros do
Núcleo Gestor do Comitê Municipal do PDM (Lista de Presença em anexo) com
objetivo de capacitar a equipe para a Etapa IV da elaboração/revisão do PDM
de São José do Vale do Rio Preto (Legislação Urbanística Básica) e de levantar as
principais necessidades municipais em relação à aplicação das Leis.
O treinamento teve início às 9h30min e contou com conteúdo que buscou
preparar o Núcleo Gestor para a elaboração e análise da Etapa IV, trazendo toda
a explicação sobre a política urbana e suas implicações para o Município como
um todo, principalmente relacionadas ao Estatuto da Cidade e ao
estabelecimento de que a propriedade precisa cumprir sua função social.
Destacou também os aspectos a serem levados em conta para análise e
consideração por parte dos membros do Núcleo Gestor sobre as informações
sistematizadas pela empresa Safra quanto à Etapa em questão.
Além da apresentação propriamente dita, foi disponibilizado material didático
aos presentes (em meio digital - Anexos), contendo informações da
apresentação e detalhes sobre a estruturação da Legislação Urbanística Básica.
O treinamento levou ao NG explicação mais aprofundada sobre as sete peças
legais que comporão a Lei do PDM (Anteprojetos de Leis do Plano Diretor, do
Parcelamento do Solo Urbano, de Uso e Ocupação do Solo Urbano, dos
Perímetros Urbanos, do Sistema Viário Municipal, do Código de Obras e
Edificações e do Código de Posturas), com informações cruciais para o
planejamento e gestão, tais como: para que servem essas Leis; qual a
importância de cada uma para o ordenamento do território municipal; quais as
implicações e mudanças que essas peças legais ocasionarão na Cidade e na vida
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das pessoas; quais as melhorias na qualidade de vida da população; quais são
os instrumentos de indução e ordenamento territorial que a Lei do Plano
Diretor traz para o nível municipal; parâmetros urbanísticos para o uso e a
ocupação do solo urbano; definição das áreas urbanas por meio dos perímetros
urbanos; disciplinamentos para a implantação de novos loteamentos e abertura
de vias; hierarquização das vias urbanas e rurais; diretrizes viárias para o
crescimento ordenado da Cidade; regras para as intervenções em obras
públicas, privadas e edificações na Cidade; disciplinamentos para as
intervenções urbanas em infraestrutura básica; regras para o convívio
harmônico em sociedade; disciplinamentos para a recuperação, conservação e
preservação do meio ambiente; entre outras.
Além disso, a Arquiteta Luciana detalhou sobre a composição dos
Macrozoneamentos Municipal e Urbano (bases fundamentais para o
Zoneamento Urbano) componentes da Lei do Plano Diretor, que também
disciplina e conduz a articulação entre as sete peças legais do PDM; explanou
sobre o mapeamento e as diretrizes do sistema viário municipal e urbano,
trazendo, inclusive, as propostas para os prováveis perfis viários para os novos
loteamentos; destacou sobre a importância dos aspectos socioambientais
(topografia, hipsometria, declividades, cursos hídricos, entre outros) e
demográficos para a definição dos perímetros urbanos e de áreas de expansão
urbana, considerando, para tanto, as áreas de risco existentes no Município;
estimulou a discussão sobre as exigências aos empreendedores locais e
garantias solicitadas para a implantação de novos loteamentos urbanos;
particularizou informações sobre os índices e parâmetros urbanísticos que
deverão ser respeitados pelos loteadores, empreiteiros, engenheiros e
arquitetos, bem como por todos os profissionais da construção civil; explicou
sobre os usos permitidos, permissíveis e proibidos; desenvolveu o raciocínio
para a estruturação do Zoneamento Urbano local, considerando a necessidade
e a possibilidade de desocupação das áreas de preservação ao longo do
horizonte do PDM.
Luciana ressaltou que o PDM é definido como instrumento municipal de gestão
territorial e ambiental e, como tal, deve ter recursos para a implementação,
monitoramento, fiscalização e avaliação sistemática e periódica da eficácia das
ações programadas, procurando assim, garantir que suas metas sejam
alcançadas e que seus objetivos sejam gradativamente atingidos. Para tanto,
adotar mecanismos de monitoramento e avaliação, e indicadores de impacto
social das políticas e ações é imprescindível para que o Plano dê certo.
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Luciana destacou que deverão ser previstas as formas de monitoramento das
fases dos programas e ações com a identificação, para cada uma delas, dos
resultados obtidos, prazos, responsáveis, situação e providências a serem
tomadas. Os possíveis meios para esse monitoramento serão disponibilizados
no PAI.
Outra questão importante destacada por Luciana foi que a fiscalização do PDM
Participativo deverá ser realizada de maneira contínua, permanente, tanto
durante o período de elaboração/revisão, passando pela aprovação junto à
Câmara de Vereadores, quanto na ocasião de implantação e execução dos
programas e ações propostas. Essa fiscalização cabe a todos: executivo,
legislativo, judiciário e sociedade.
Luciana mencionou a importância da formação do Conselho do PDM, que terá
papel vital no processo de monitoramento e fiscalização da implantação e
atualizações do Plano. Destacou também que a revisão das Leis do PDM deverá
acontecer a cada 10 anos, já a revisão do PAI ocorrerá, pelo menos, a cada 5
anos, ambas devendo conter a abordagem quanto à concepção e resultados
urbanísticos da aplicação das ações e da Legislação Básica.
Na sequência, a Arquiteta Luciana apresentou detalhadamente o Sistema de
Informações Geográficas (SIG) estruturado a partir do início dos trabalhos e que
fundamentará a definição dos novos perímetros urbanos e do Zoneamento
Urbano da Sede e Distritos, material este que será entregue ao Município, na
versão de leitura, no final do PDM.
Por fim, Luciana ressaltou que para o PDM sair do papel são necessárias três
principais coisas: vontade humana e profissional; capacitação permanente e
fiscalização adequada.
Ao longo da explanação surgiram diversos questionamentos sobre as diferentes
Leis do PDM e como aplicá-las no cotidiano, que foram esclarecidos e
colocados em perspectiva para agregar no desenvolvimento do trabalho. Todos
os presentes na reunião se manifestaram com perguntas e colocações
importantes para a composição das Leis.
O Técnico Alexandre de Souza Santos, da Secretaria de Meio Ambiente,
destacou a importância desse conjunto de leis para o incremento das
possibilidades de proteção e conservação ambiental, mencionou que talvez a
geração dele não verá os frutos a serem colhidos a partir da aplicação do PDM,
mas que seus filhos e netos verão.
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A Secretária Municipal de Meio Ambiente, Eluá Nogueira Torres de Andrade
destacou a importância da capacitação dos técnicos para o êxito do PDM,
mencionou que os treinamentos do PDM e os exemplos que a Safra leva ao
Município motivam os técnicos e gestores a seguirem lutando por uma São José
cada vez melhor, mais ordenada ambientalmente e socialmente justa.
A advogada e representante da Procuradoria do Município, Manuela da Silva
Medeiros, destacou questões de cunho institucional importantes para o
conjunto proposto de leis.
António Carlos Carvalho, representante da Associação Renasce São José,
destacou as dificuldades e enfrentamentos de um Gestor Municipal, visto que,
no passado, já foi da gestão pública. Ressaltou que auxiliar na administração
municipal se trata de trabalho árduo e nem sempre reconhecido e valorizado,
mas que necessita ser feito com amor e dedicação, pensando sempre no bem
comum.
No final da reunião o Secretário Municipal de Planejamento e Gestão,
Presidente do NG, Bernard Casamasso, prestou depoimento emocionado sobre
toda a trajetória do PDM até o presente momento, as dificuldades enfrentadas,
batalhas e conquistas, mencionou também que as frustações no caminho fazem
qualquer gestor pensar em desistir da luta, mas que quando se vê os trabalhos
chegando à reta final, num processo histórico de elaboração do primeiro PDM
para São José do Vale do Rio Preto, com qualidade e fundamentação legal,
todas as dificuldades são imediatamente superadas. Destacou sua profunda
alegria por estar realizando tal tarefa e coordenando equipe empenhada e
motivada para o trabalho.
Luciana estimulou os presentes a seguirem na luta em favor de um Município
cada vez melhor, mais ordenado, mais justo, que possibilite melhor qualidade
de vida aos seus moradores e que garanta a preservação ambiental. Mencionou
que o PDM não é mágico, que requer esforço e vontade, contudo, que se trata
de vital ferramenta para respaldar as tomadas de decisão para o planejamento,
gestão e ordenamento territorial e, como tal, deve ser utilizada com afinco,
como uma aliada diária e de forma permanente, pelos técnicos municipais.
Luciana destacou que todos naquela sala fazem parte de um momento histórico
para o Município de São José, um “divisor de águas”, momento em que São
José renasce e se fortalece, mediante o ordenamento e o desenvolvimento
territorial sustentável.
Ao final do treinamento foi acordado com o NG e estabelecido novo prazo para
retorno da leitura e considerações do NG sobre a Etapa II - Diagnóstico da
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Realidade Municipal. A data inicial para o retorno do NG sobre essa Etapa era
01/12/2017, porém, o prazo foi ampliado até 18/12/2017, visto que os técnicos
não conseguiram concluir a análise em questão para o devido retorno à Safra.
Sem mais intervenções, a Arquiteta Luciana deu por encerrada a atividade da
manhã, por vota das 12h30min.

Luciana Quevedo Nunes Honda
Arquiteta e Urbanista
Especialista em Planejamento Ambiental
Mestra em Geografia - Dinâmica Socioespacial
CAU A29674-0
Coordenadora Geral
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ANEXOS
Lista de Presença do 3º Treinamento Técnico do NG do Comitê
Municipal do Plano Diretor para a Elaboração/Revisão do PDM
Participativo de SJVRP
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Fotos do 3º Treinamento Técnico do NG do Comitê Municipal do
Plano Diretor para a Elaboração/Revisão do PDM Participativo de
SJVRP

Fonte: Prefeitura Municipal de SJVRP, 2017.
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Cópia dos Slides da Apresentação em PowerPoint utilizada no 3º
Treinamento Técnico do NG do Comitê Municipal do Plano Diretor
para a Elaboração/Revisão do PDM Participativo de SJVRP
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Cópia do Material Didático Disponibilizado no 3º Treinamento
Técnico do NG do Comitê Municipal do Plano Diretor para a
Elaboração/Revisão do PDM Participativo de SJVRP
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3ª AUDIÊNCIA PÚBLICA DO PDM PARTICIPATIVO DE SJVRP
DATA
30 de novembro de 2017.
LOCAL
Câmara Municipal de São José do Vale do Rio Preto.
HORÁRIO
Das 19h40min às 21horas.
PAUTA/DESCRIÇÃO
A 3ª Audiência Pública da elaboração/revisão do Plano Diretor Municipal de São
José do Vale do Rio Preto teve como objetivo a apresentação dos resultados
preliminares das Etapas III e IV (Diretrizes, Objetivos, Metas e Ações - Plano de
Ação e Investimentos - PAI e Legislação Urbanística Básica, respectivamente),
esclarecimentos sobre a conclusão dos trabalhos, formação do Conselho do
PDM e encaminhamentos para a aprovação do Plano junto à Câmara Municipal,
além da promoção do controle social por meio da participação da sociedade no
processo todo.
A Audiência teve início às 19h40min, logo após a sessão extraordinária da
Câmara Municipal, sendo conduzida pela Arquiteta e Urbanista Luciana
Quevedo Nunes Honda, responsável técnica da empresa Safra Planejamento e
Gestão, Coordenadora Geral dos trabalhos do PDM de São José. A Audiência
contou com a participação do Prefeito Municipal, Gilberto Martins Esteves, de
Secretários e Técnicos da Administração Municipal, com membros do Núcleo
Gestor do Comitê Municipal do PDM, representantes dos Vereadores (incluindo
o Presidente da Câmara) e representantes da Sociedade em geral (Lista de
Presença nos anexos).
O conteúdo da apresentação abordou inicialmente explicação sintética das
Etapas da elaboração do PDM de SJVRP com intuito de posicionar os presentes
sobre o trabalho realizado até o presente momento. Após, foi realizada
demonstração dos principais pontos da Etapa III - Diretrizes, Objetivos, Metas e
Ações - Plano de Ação e Investimentos (PAI), com considerações sobre os
conceitos de diretrizes, objetivos, proposições e ações; demonstração do mapa
síntese das propostas provenientes da Leitura Participativa (Etapa II); resultado
do cruzamento dessas informações com o conteúdo da Leitura Técnica (Etapa
II), sintetizadas na parte inicial da Etapa III (com horizonte de 10 anos); definição
dos eixos estratégicos para o alcance das metas estabelecidas mediante as
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proposições e ações, sendo eles: 1. Proteção, Conservação e Preservação
ambiental;
2.
Infraestrutura
e
Saneamento
Básico/Ambiental;
3.
Desenvolvimento Socioeconômico - Serviços Públicos; 4. Desenvolvimento e
Ordenamento Físico Territorial; 5. Desenvolvimento Institucional e Gestão
Democrática; eleição das proposições prioritárias que gerarão as ações
programadas do PAI (horizonte de 5 anos); demonstração de algumas das ações
prioritárias, sendo que, incialmente, somaram 45 ações para o PAI distribuídas
entre os cinco eixos estratégicos.
Na sequência, Luciana explanou sobre a Etapa IV - Legislação Urbanística Básica,
com explicações sintéticas sobre as diferentes peças legais que comporão a Lei
do PDM (Anteprojetos de Leis do Plano Diretor, do Parcelamento do Solo
Urbano, de Uso e Ocupação do Solo Urbano, dos Perímetros Urbanos, do
Sistema Viário Municipal, do Código de Obras e Edificações e do Código de
Posturas), para que servem tais Leis; qual a importância de cada uma para o
ordenamento do território municipal; quais as implicações e mudanças que
essas peças legais ocasionarão no Município e na vida das pessoas; quais as
melhorias na qualidade de vida da população; quais são os parâmetros
urbanísticos para o uso e a ocupação do solo urbano; definição das áreas
urbanizáveis por meio dos perímetros urbanos; disciplinamentos para a
implantação de novos loteamentos e abertura de vias; hierarquização das vias
urbanas e rurais; regras para as intervenções em obras públicas, privadas e
edificações na Cidade; regras para o convívio harmônico em sociedade;
disciplinamentos para a recuperação, conservação e preservação do meio
ambiente; entre outras.
Além disso, a Arquiteta Luciana detalhou sobre a composição dos
Macrozoneamentos Municipal e Urbano (bases fundamentais para o
Zoneamento Urbano) componentes da Lei do Plano Diretor, que também
disciplina e conduz a articulação entre as sete peças legais do PDM; explanou
sobre o mapeamento e as diretrizes do sistema viário municipal e urbano;
destacou sobre a importância dos aspectos socioambientais (topografia,
hipsometria, declividades, cursos hídricos, entre outros) e demográficos para a
definição dos perímetros urbanos e de áreas de expansão urbana,
considerando, para tanto, as áreas de risco existentes no Município; demonstrou
as possíveis exigências aos empreendedores locais para a implantação de novos
loteamentos urbanos; particularizou informações urbanísticas que deverão ser
respeitadas pelos loteadores, empreiteiros, engenheiros e arquitetos, bem como
por todos os profissionais da construção civil; explicou sobre os usos
permitidos, permissíveis e proibidos; desenvolveu o raciocínio para a
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estruturação do Zoneamento Urbano (Sede e Distritos), considerando a
necessidade e a possibilidade de desocupação das áreas de preservação ao
longo do horizonte do PDM e sucessivamente.
Luciana ressaltou ainda que o PDM é definido como instrumento municipal de
gestão territorial e ambiental e, como tal, deve ter recursos para a
implementação, monitoramento, fiscalização e avaliação sistemática e periódica
da eficácia das ações programadas, procurando assim, garantir que suas metas
sejam alcançadas e que seus objetivos sejam gradativamente atingidos. Para
tanto, deverão ser previstas as formas de monitoramento das ações
programadas com a identificação, para cada uma delas, dos resultados obtidos,
prazos, responsáveis, situação e providências a serem tomadas. Os possíveis
meios para esse monitoramento serão disponibilizados no PAI.
Outra questão importante destacada por Luciana foi que a fiscalização do PDM
Participativo deverá ser realizada de maneira contínua, permanente, tanto
durante o período de elaboração/revisão, passando pela aprovação junto à
Câmara de Vereadores, quanto na ocasião de implantação e execução dos
programas e ações propostas. Essa fiscalização cabe a todos: executivo,
legislativo, judiciário e sociedade.
Luciana mencionou a importância da formação do Conselho do PDM consultivo e deliberativo, que terá papel vital no processo de execução,
monitoramento e fiscalização da implantação e atualizações do Plano. Destacou
também que a revisão das Leis do PDM deverá acontecer a cada 10 anos, já a
revisão do PAI ocorrerá, pelo menos, a cada 5 anos, ambas devendo conter a
abordagem quanto à concepção e resultados urbanísticos da aplicação das
ações e da Legislação Básica. Ressaltou que para o PDM sair do papel são
necessárias três principais coisas: vontade humana e profissional; capacitação
permanente e fiscalização adequada.
Explicou sobre os encaminhamentos finais da elaboração do PDM de SJVRP e
sobre a importância do acompanhamento dos Vereadores durante todas as
etapas do trabalho como meio facilitador para a aprovação das Leis na Câmara.
Destacou ainda sobre a importância da instituição da Gestão Participativa e do
Controle Social e sobre os meios digitais de participação, como o Espaço PDM.
Por fim, Luciana apresentou, detalhadamente, o Sistema de Informações
Geográficas (SIG) estruturado a partir do início dos trabalhos e que
fundamentará a definição dos novos perímetros urbanos e do Zoneamento
Urbano da Sede e Distritos, material este que será entregue ao Município, na
versão de leitura, no final do PDM.
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Após a apresentação da Arquiteta e Urbanista Luciana, foi aberto espaço para
questionamentos e colocações dos presentes. Sem mais colocações, Luciana
agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a Audiência por volta das
21 horas.

Luciana Quevedo Nunes Honda
Arquiteta e Urbanista
Especialista em Planejamento Ambiental
Mestra em Geografia - Dinâmica Socioespacial
CAU A29674-0
Coordenadora Geral
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ANEXOS
Lista de Presença da 3ª Audiência Pública do PDM Participativo de
SJVRP
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Fotos da 3ª Audiência Pública do PDM Participativo de SJVRP

Fonte: Acervo Safra Planejamento e Gestão/Prefeitura Municipal de SJVRP, 2017.
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Cópia dos Slides da Apresentação em PowerPoint utilizada na 3ª
Audiência Pública do PDM Participativo de SJVRP
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Cópia da Convocação em Diário Oficial do Município para a 3ª
Audiência Pública do PDM Participativo de SJVRP
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Cópia da Arte do Cartaz Utilizado para Divulgação da 3ª Audiência
Pública do PDM Participativo de SJVRP
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Cópia do Ofício Encaminhado à Rádio Local para a Divulgação da 3ª
Audiência Pública do PDM Participativo de SJVRP
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Cópia do Texto Base Utilizado para a Divulgação da 3ª Audiência
Pública do PDM Participativo de SJVRP na Moto de Som e na Rádio
Local
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Convocação da 3ª Audiência Pública do PDM Participativo de SJVRP
no Jornal Folha Popular
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Convocação da 3ª Audiência Pública do PDM Participativo de SJVRP
no Site da Prefeitura
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Convocação da 3ª Audiência Pública do PDM Participativo de SJVRP
no Facebook da Prefeitura (14 e 30 de Novembro)
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TRABALHO TÉCNICO REALIZADO EM SJVRP NO DIA
14/03/2018
DATA
14 de março de 2018.
LOCAL
Prefeitura Municipal - Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão.
HORÁRIO DAS ATIVIDADES
Das 9h às 12h.
Das 13h às 17h.
OBJETIVO
Esclarecimento de dúvidas junto ao Núcleo Gestor e Setores Municipais quanto
à Etapa III (Diretrizes, Objetivos, Metas e Ações - DOMA - Plano de Ação e
Investimentos - PAI - Produtos 8 e 9).
DESCRIÇÃO
No dia 14 de março de 2018, o Geógrafo da empresa Safra Planejamento,
Eduardo Molina (CREA-PR 162531/D), esteve presente no Município para
esclarecimento de dúvidas junto ao Núcleo Gestor e Setores Municipais quanto
à Etapa III (Diretrizes, Objetivos, Metas e Ações - DOMA - Plano de Ação e
Investimentos - PAI - Produtos 8 e 9).
A Etapa III foi enviada oficialmente pela empresa Safra Planejamento ao
Município em 16 de fevereiro de 2018, sendo que a data inicial para retorno do
Núcleo Gestor (09 de março) foi prorrogada até o dia 16 de março devido à
fortes chuvas e problemas ambientais que afligiram o Município ao longo de
fevereiro, comprometendo o trabalho do Núcleo Gestor.
No período da manhã (09 - 12h) do dia 14/03, foram realizadas reuniões com o
Setor de Planejamento (Secretário Bernard), Obras Públicas e Urbanização
(Técnico Michel) e Meio Ambiente (Técnico Alexandre e Secretária Eluá), tendo
em vista a reavaliação das ações do Eixo 5 do Plano de Ação de Investimentos
(PAI), “Desenvolvimento Institucional e Gestão Democrática”, tema que deve ser
abordado transversalmente entre os Setores. Foram debatidas ações acerca da
fiscalização e controle social, bem como meios necessários para melhorar a
gestão do poder executivo em seus diversos setores.
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Especificamente a reunião junto ao Meio Ambiente, realizada após a integração,
também foi importante para o fechamento e definição das ações e metas do
Eixo 1 do PAI, “Proteção, Conservação e Preservação Ambiental”.
No período da tarde (13 - 15h) do dia 14/03, foi realizada nova reunião com o
Setor de Obras Públicas e Urbanização (Técnico Michel), com foco no Eixo 2 do
PAI “Infraestrutura e Saneamento Básico/Ambiental” e no Eixo 4
“Desenvolvimento e Ordenamento Físico-Territorial”. Ainda no período da tarde
(15 - 17h), foi realizada reunião junto ao Setor de Educação (Secretária Rafaela),
onde foram definidas ações e metas para o Eixo 3, “Desenvolvimento
Socioeconômico - Serviços Públicos”.

Eduardo Valero Molina
Geógrafo
CREA PR 162531/D
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REUNIÃO TÉCNICA - DISCUSSÃO SOBRE A LEGISLAÇÃO
URBANÍSTICA BÁSICA DO PDM PARTICIPATIVO DE SJVRP
DATA
12 de junho de 2018.
LOCAL
Prefeitura Municipal - Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão.
HORÁRIO DAS ATIVIDADES
Das 9h às 12h30min.
Das 14h às 17h30min.
OBJETIVO
Discussão e esclarecimento de dúvidas junto ao Núcleo Gestor e a Setores
Municipais quanto à Etapa IV (Elaboração/Revisão da Legislação Básica do PDM
e Instrumentos Legais Complementares - Produto 11) para a promoção do
fechamento da versão preliminar da referida Etapa.
PAUTA/DESCRIÇÃO
No dia 12 de junho de 2018, os Arquitetos e Urbanistas da empresa Safra
Planejamento e Gestão, a Coordenadora Geral dos trabalhos de
Elaboração/Revisão do PDM Participativo - Luciana Quevedo Nunes Honda e o
Gestor do Projeto - Fabrício Vergara Mota, estiveram presentes no Município de
São José do Vale do Rio Preto para a realização de Reunião Técnica para
discussão e esclarecimento de dúvidas junto ao Núcleo Gestor e a Setores
Municipais quanto à Etapa IV (Elaboração/Revisão da Legislação Básica do PDM
e Instrumentos Legais Complementares - Produto 11).
A Versão Preliminar da Etapa IV está em adiantado processo de elaboração e,
exatamente por isso, foi necessária a realização dessa Reunião Técnica com o
NG para que algumas questões fossem esclarecidas, bem como, para que a
equipe municipal ficasse a par do desenvolvimento da referida Etapa, de modo
a estabelecer subsídios à futura leitura, análise e considerações, fase que
ocorrerá já no início de julho.
A Reunião Técnica, agendada para as 9 horas, teve início efetivo às 9h30min
com a abertura oficial do Coordenador Geral do NG, Secretário Municipal de
Planejamento e Gestão - Bernard Casamasso - e contou com a presença de
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vários membros do NG e dos diversos Setores Administrativos do Município,
conforme Lista de Presença anexa.
O conteúdo da Reunião buscou preparar o Núcleo Gestor para a análise da
Etapa IV, trazendo toda a explicação sobre a política de planejamento territorial,
que será instituída a partir da aprovação do conjunto das sete Leis do PDM
Participativo junto à Câmara Municipal, e suas implicações para o Município
como um todo, principalmente no que se refere às questões relacionadas ao
Estatuto da Cidade, ao Estatuto da Terra, à Constituição Federal de 1988, às
demais legislações urbanísticas e ambientais nacionais e estaduais pertinentes
ao tema e ao estabelecimento de que a propriedade precisa cumprir sua função
social. Destacou também os aspectos a serem levados em conta para análise e
consideração por parte dos membros do Núcleo Gestor sobre as informações
sistematizadas pela empresa Safra quanto à Etapa em questão.
Na sequência, o Secretário Bernard passou a palavra a Arquiteta Luciana, que
apresentou os membros da Safra ali presentes. Luciana iniciou sua fala técnica
retomando, brevemente, todas as Etapas elaboradas anteriormente, trabalhos e
atividades desenvolvidas durante pouco mais de um ano dentro do Município,
ressaltou a importância de cada uma dessas fases para a elaboração dos
Anteprojetos de Leis Urbanísticas do PDM, assim como para a conclusão dos
trabalhos, e mostrou a correlação direta entre as Etapas anteriores e a Etapa IV
em discussão.
Luciana, com o auxílio do Arquiteto Fabrício, abriu o arquivo em Word do
conjunto de Anteprojeto de Leis e o respectivo mapeamento estruturado em
ambiente SIG, além disso, os arquitetos da Safra trouxeram mapas impressos
para que a visualização dos conteúdos propostos pudesse ser facilitada e para
que os técnicos do NG pudessem interferir e riscar nos mesmos, de forma a
agregar novas informações ou alterações necessárias.
Fabrício foi passando, gradativamente, o conteúdo do texto da legislação
proposta enquanto Luciana foi explicando sobre como cada parte do produto
foi sistematizada e produzida, destacando cada correlação com legislações
estaduais e/ou federais, bem como cada questão importante e pertinente para a
análise do NG.
Luciana ressaltou ao NG, em explicação mais aprofundada sobre as sete peças
legais que comporão o PDM Participativo (Anteprojetos de Leis do Plano
Diretor, do Parcelamento do Solo Urbano, de Uso e Ocupação do Solo Urbano,
dos Perímetros Urbanos, do Sistema Viário Municipal, do Código de Obras e
Edificações e do Código de Posturas), informações cruciais para o planejamento
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e gestão, demonstrando, por meio do produto em elaboração questões como:
para que servem essas Leis - sua implantação e fiscalização; qual a importância
de cada lei para o ordenamento do território municipal; quais as implicações e
mudanças que essas peças legais ocasionarão na Cidade e, consequentemente
na vida das pessoas; quais as melhorias na qualidade de vida da população;
quais são os instrumentos de indução e ordenamento territorial que a Lei do
Plano Diretor traz para o nível municipal; parâmetros urbanísticos para o uso e a
ocupação do solo urbano; definição das áreas urbanas por meio dos perímetros
urbanos - com a criação do Distrito da Vila do Pião; disciplinamentos para a
implantação de novos loteamentos e abertura de vias; hierarquização das vias
urbanas e rurais; diretrizes viárias para o crescimento ordenado da Cidade;
regras para as intervenções em obras públicas, privadas e edificações na Cidade;
disciplinamentos para as intervenções urbanas em infraestrutura básica; regras
para o convívio harmônico em sociedade; disciplinamentos para a recuperação,
conservação e preservação do meio ambiente; entre outras questões
importantes.
Além disso, a Arquiteta Luciana detalhou sobre a composição dos
Macrozoneamentos Municipal da Lei do Plano Diretor (base fundamental para o
Zoneamento Urbano), que também institui, disciplina e conduz a articulação
entre as sete peças legais do PDM; explicou sobre o mapeamento e as diretrizes
para o processo de disciplinamento do Sistema Viário Municipal e Urbano para
os novos loteamentos, sendo que as vias locais muitas vezes se confundem
entre rural e urbana devido à implantação geográfica da Cidade; destacou sobre
a importância dos aspectos socioambientais (topografia, hipsometria,
declividades, cursos hídricos, APPs, entre outros) e demográficos para a
definição dos perímetros urbanos e de áreas de expansão urbana,
considerando, para tanto, as áreas de risco existentes no Município; estimulou a
discussão sobre as exigências aos empreendedores locais e garantias solicitadas
para a implantação de novos loteamentos urbanos; particularizou informações
sobre os índices e parâmetros urbanísticos que deverão ser respeitados pelos
loteadores, empreiteiros, engenheiros e arquitetos, bem como por todos os
profissionais da construção civil; explicou sobre os usos permitidos, permissíveis
e proibidos; desenvolveu o raciocínio para a estruturação do Zoneamento
Urbano local, considerando a necessidade e a possibilidade de desocupação das
áreas de preservação ao longo do horizonte do PDM e sucessivamente,
apontando as principais áreas para ocupação prioritária e destacando a
possibilidade de verticalização não superior a quatro pavimentos devido à falta
de estrutura física (saneamento básico - abastecimento de água, esgotamento
sanitário, drenagem e manejo das águas pluviais e manejo - coleta, disposição e
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destinação final dos resíduos sólidos; infraestrutura urbana de pavimentação,
fornecimento de energia elétrica e iluminação pública, arborização urbana, entre
outros quesitos).
Luciana ressaltou, novamente, que o PDM é o principal instrumento legal
municipal de gestão territorial e ambiental e, como tal, deve ter recursos para a
implementação, monitoramento, fiscalização e avaliação sistemática e periódica
da eficácia das ações programadas, procurando assim, garantir que suas metas
sejam alcançadas, que seus objetivos sejam gradativamente atingidos e que a
legislação seja aplicada em sua integralidade. Para tanto, adotar e/ou
incrementar mecanismos de monitoramento e avaliação do impacto social das
políticas e ações é imprescindível para que o Plano dê certo.
Outra questão importante destacada por Luciana e Fabrício foi que a
fiscalização do PDM Participativo deverá ser realizada de maneira contínua,
permanente, tanto durante o período de elaboração/revisão, passando pela
aprovação junto à Câmara de Vereadores, quanto na ocasião de implantação e
execução dos programas e ações propostas e aplicação das novas Leis. Essa
fiscalização cabe a todos: executivo, legislativo, judiciário e sociedade.
Luciana mencionou a importância da formação do Conselho do PDM, que terá
papel vital no processo de monitoramento e fiscalização da implantação e
atualizações do PDM, já que se trata de Conselho consultivo e deliberativo, ou
seja, com possibilidade de emissão de laudo técnico com peso de decisão.
Destacou também que a revisão das Leis do PDM deverá acontecer a cada 10
anos, já a revisão do PAI ocorrerá, pelo menos, a cada 5 anos, ambas devendo
conter a abordagem quanto à concepção e resultados urbanísticos da aplicação
das ações e da Legislação Básica.
Enquanto a Arquiteta Luciana destacou cada questão importante do texto e dos
mapas impressos das Leis propostas, o Arquiteto Fabrício foi mostrando a
construção desse mapeamento, ainda em elaboração, estruturado na
plataforma do Sistema de Informações Geográficas (SIG), material este que será
entregue ao Município, na versão de leitura, na ocasião da conclusão do PDM.
Ao longo da explanação surgiram diversos questionamentos sobre as diferentes
Leis do PDM e como aplicá-las no cotidiano, que foram esclarecidos e
colocados em perspectiva para agregar no desenvolvimento do trabalho. Todos
os presentes na Reunião se manifestaram com perguntas e colocações
importantes para a composição das Leis.
Luciana destacou a importância desse conjunto de Leis para o incremento da
proteção e conservação ambiental, assim como para o ordenamento da Cidade
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e da área rural, mencionou que talvez a geração atual não veja os resultados tão
claramente e se sinta, muitas vezes, prejudicada ou perseguida devido às
mudanças para o melhor ordenamento local. Luciana ressaltou que planejar e
gerir as questões municipais não são tarefas fáceis e rápidas, mas que os
resultados chegarão, principalmente para as próximas gerações. Ressaltou
também que esse PDM tem um papel vital para ensinar os gestores públicos
municipais a administrar melhor as diversas questões locais para o
planejamento do território e que deverá ser posto em prática na sua totalidade.
Luciana demonstrou a importância da capacitação dos técnicos para o êxito do
PDM. Sem a capacitação e integração das Secretarias no processo de
conhecimento e aplicação do PDM não há como os técnicos e gestores lutarem
por um São José cada vez melhor, mais ordenado ambientalmente e
socialmente justo.
O Arquiteto Fabrício fez várias colocações importantes, dentre elas a
relacionada à fiscalização que deverá ser forte e incisiva e que deverá apontar e
punir os infratores, tornando-os exemplos para os demais cidadãos. O Vereador
Baltasar concordou com Fabrício e reforçou a necessidade de que a fiscalização
tem que ser mais efetiva, punindo exemplarmente os infratores.
António Carlos Carvalho, representante da Associação Renasce São José,
destacou as dificuldades e enfrentamentos de um Gestor Municipal, visto que,
no passado, já foi da gestão pública. Ressaltou que auxiliar na administração
municipal se trata de trabalho árduo e nem sempre reconhecido e valorizado,
mas que necessita ser feito pensando sempre no bem comum. Ressaltou ainda
a sua preocupação com a fragilidade da fiscalização territorial.
O Arquiteto Fabrício, da Safra, salientou ainda que a fiscalização necessita ser
mais veemente, punindo infratores e até mesmo exigindo a demolição de
construções e/ou estruturas em loteamentos irregulares ou implantados em
APPs. Somente com a punição exemplar, outros moradores, comerciantes e
profissionais não incorrerão mais nos mesmos erros. Fabrício destacou a
importância da criação de uma nova cultura no Município: a cultura do
ordenamento territorial, de fazer o que é certo e o que a Lei preconiza, “doa a
quem doer”. Somente assim, poder-se-á aplicar o PDM e sentir/usufruir dos
bons resultados com o passar dos tempos. Se a Prefeitura não instituir uma
postura firme frente à aplicação das Leis do PDM e à punição dos infratores
nunca haverá mudanças e melhorais, principalmente na Cidade. Fabrício
mencionou também que não adianta o Município possuir um excelente PDM,
Leis fortes, mas que não são aplicadas e/ou fiscalizadas.
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Luciana estimulou os presentes a seguirem na luta em favor de um Município
cada vez melhor, mais ordenado, mais justo, que possibilite melhor qualidade
de vida aos seus moradores e que garanta a preservação ambiental. Mencionou
que o PDM não é mágico, que requer esforço e vontade para ser posto em
prática, contudo, que se trata de vital ferramenta para respaldar as tomadas de
decisão para o planejamento, gestão e ordenamento territorial e, como tal, deve
ser utilizada com afinco, como uma aliada diária e de forma permanente, pelos
técnicos municipais.
No final da manhã, por volta das 12 horas, foi feita breve reunião com o Prefeito
e com alguns membros do NG para a decisão sobre a manutenção ou não do
decreto de suspensão dos novos loteamentos e desmembramentos, emitido em
dezembro de 2017, válido inicialmente por 180 dias, para que novas
implantações urbanas não fossem possibilitadas até a aprovação do PDM.
Devido a vários problemas administrativos enfrentados pelo Município desde o
início do ano (contaminação de mananciais de abastecimento, fechamento de
escolas, chuvas intensas e alagamentos/desbarrancamentos, risco de perda do
território municipal do Bairro Vila do Pião, entre outros) houve significativo
atraso na discussão das Leis do PDM com o Munícipio o que atrasou o processo
de conclusão do projeto. Novo aditivo contratual e novas datas para a
conclusão do PDM foram estabelecidos.
Mediante as colocações do Secretário Bernard, da Engenheira Civil da Secretaria
Municipal de Obras, Camila da Silva Pereira e da Arquiteta Luciana, o Prefeito
decidiu ampliar o prazo de suspensão de aprovação de novos loteamentos por
mais 100 dias, mediante o estabelecimento de alguns prazos de trabalho, como
por exemplo, o envio da Legislação, em versão preliminar, para análise do NG
até início do mês de julho e o possível fechamento do contrato até agosto de
2018.
Às 12h30min fez-se recesso para o almoço e as atividades foram retomadas às
14 horas. A partir da tarde foram detalhadas questões mais relacionadas aos
anteprojetos de leis do Sistema Viário Municipal, Códigos de Obras e
Edificações e de Posturas.
Novos questionamentos surgiram e foram esclarecidos pela Arquiteta Luciana,
principalmente relacionados ao sistema viário e de quem são as atribuições por
controle e disciplinamento do trecho urbano da RJ-134. Luciana esclareceu que
se tratando de trecho urbano a responsabilidade e atribuição legal para o
disciplinamento da via é do Município. Outras questões sobre o trânsito local,
sobre a possibilidade de desvio do tráfego de veículos de carga e/ou o
disciplinamento para carga e descarga também foram esclarecidas aos
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presentes. Luciana ressaltou a importância da ação prevista no PAI para a
articulação junto ao Governo do Estado do Rio de Janeiro para a construção de
um desvio/contorno que possibilite a retirada do tráfego pesado do Centro da
Cidade. Rota alternativa para o tráfego de carga também foi traçada na ocasião
da Reunião Comunitária da Vila do Pião e fará parte das diretrizes viárias da Lei
do Sistema Viário Municipal.
Outra questão importante foi o estabelecimento da nova área próximo a Serra
do Capim, para a implantação do novo distrito industrial do Município.
A Secretária Municipal de Meio Ambiente, Eluá Nogueira Torres de Andrade
informou aos presentes que o Setor Ambiental do Estado já delimitou algumas
APPs urbanas que deverão ser consideradas para a possibilidade legal de
redução das faixas de preservação ao longo do Rio Preto devido à ocupação
consolidada identificada nessas regiões. Eluá ficou de identificar tais áreas para
que a Safra as inclua nos mapeamentos das Leis.
Concluindo a Reunião Técnica, a Arquiteta Luciana salientou novamente a
importância do Conselho do PDM e da fiscalização para que o Plano saia do
papel e seja praticado em sua integralidade, por todos e para todos.
Sem mais intervenções, Luciana deu por encerrada a atividade da tarde, por
vota das 17h30min.

Luciana Quevedo Nunes Honda
Arquiteta e Urbanista
Especialista em Planejamento Ambiental
Mestra em Geografia - Dinâmica Socioespacial
CAU A29674-0
Coordenadora Geral

Fabrício Vergara Mota
Arquiteto e Urbanista
Especialista em Geoprocessamento
CAU A32284-9
Gestor de Projeto
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ANEXOS
Lista de Presença da Reunião Técnica - Discussão sobre a Legislação
Urbanística Básica do PDM Participativo de SJVRP
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Fotos da Reunião Técnica - Discussão sobre a Legislação Urbanística
Básica do PDM Participativo de SJVRP
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Importa destacar que novas reuniões (em agosto e setembro de 2018) foram
realizadas pelo Núcleo Gestor (NG) para a leitura, análise e considerações finais
conjuntas sobre a versão preliminar da Etapa IV - Legislação Básica Urbanística
do PDM de SJVRP, contudo, não há registros das mesmas. Versão atualizada da
Etapa IV foi encaminhada pelo NG à Safra para ajustes e atualizações, todas
realizadas a contento do Município.
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Elaboração/Revisão do Plano Diretor Municipal de São José do Vale
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO

Relatório do Processo Participativo

Bernard de Oliveira Casamasso
Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão
Presidente do NG do Comitê Municipal do PDM

Luciana Quevedo Nunes Honda
Safra Planejamento e Gestão
Arquiteta e Urbanista - Especialista em Planejamento Ambiental - Mestra em Geografia Dinâmica Socioespacial - CAU A29674-0
Coordenadora Geral da Revisão do PDM de São José do Vale do Rio Preto

Fabrício Vergara Mota
Safra Planejamento e Gestão
Arquiteto e Urbanista - Especialista em Geoprocessamento - CAU A32284-9
Gerente de Projeto

São José do Vale do Rio Preto, 20 de setembro de 2018.
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