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REVISÃO DO PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DO MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA – SP 

Ata da reunião da Câmara de Vereadores 

Tipo: Reunião com a Câmara de Vereadores 
Finalidade: Apresentação e discussão da síntese leitura técnica do município 

Data: 11/02/2019 
Hora de início e 

duração: 
16h40, com duração de 1h10 

Local: Câmara Municipal de Pindamonhangaba 
Participantes 6 vereadores, 2 técnico municipais e 2 técnicos da equipe contratada 

 

 PAUTA 

A reunião teve início com a explanação técnica da equipe contratada, cujo objetivo era 
apresentar os principais dados que se farão constar no diagnóstico municipal. Os itens 
abordados foram: 

 Quem é a Geo Brasilis, empresa contratada para a realização da revisão do Plano Diretor; 
 Qual o escopo contratado; 
 Marcos legais que definem as diretrizes de elaboração do Plano Diretor; 
 O que é o Plano Diretor; 
 Qual são os eixos de apoio do processo de planejar a cidade que queremos para o futuro; 
 Quais as obrigações legais da revisão do plano Diretor; 
 Políticas setoriais sinérgicas ao desenvolvimento urbano; 
 Quais são as etapas de revisão do Plano Diretor; 
 Como está sendo construído o Plano Diretor, com a participação popular; 
 Quais são as responsabilidades dos atores envolvidos; 
 Quais são os canais de acompanhamento; 
 Estatísticas gerais das oficinas de bairro; 
 Estatísticas gerais das oficinas temático-setoriais de bairro; 
 Inserção regional; 
 Aspectos Ambientais; 
 Aspectos socioeconômicos; 

o População 
o Indicadores sociais 
o PIB 
o Segmentos econômicos 
o Turismo 
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 Aspectos socioespaciais 

o Ocupação 

o Plano Diretor vigente 

o Uso do solo atual 
 Infraestrutura e Serviços Públicos 

o Saneamento 
o Drenagem 
o Mobilidade Urbana 
o Saúde 
o Assistência Social 
o Educação 
o Cultura 
o Esporte e Lazer 

 Aspectos institucionais 
 Próximas agendas 
 Contatos 
 

 PRINCIPAIS PONTOS COMENTADOS 

 A projeção da população não será tão acentuada, como se imaginava, indicando um 
incremento de cerca de 13.000 pessoas para o horizonte do Plano Diretor; 

 Os indicativos do PIB, especialmente o da proporção do segmento industrial, além do 
reflexo do número de postos de serviços, sendo a indústria metalúrgica a mais 
representativa; 

 Os índices relativos à agropecuária e a criação de cabeça de gado leiteiro; 
 Pontos turísticos localizados no meio rural, como sendo de fato atrativos e com grande 

potencial a ser explorado de maneira equilibrada; 
 Os entraves da mobilidade urbana, com relação à manutenção da infraestrutura, além dos 

conflitos da ferrovia e do dimensionamento geral do sistema viário. 

A reunião se encerrou com a intenção dos presentes em agendar  nova data, a ser confirmada 
pelos representantes da prefeitura municipal, na qual deverão ser tratados, de maneira mais 
detalhada, os dados apresentados. 

 


