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A 3ª reunião do Conselho da Cidade de Miracatu foi aberta pela representante do Programa de 

Apoio à gestão Pública do Instituto Votorantim, Joyce. Em seguida a consultoria RISCO 

apresentou a pauta do dia: 

 Apresentação da síntese do diagnóstico técnico-participativo; 

 Debate e avaliação das análises realizadas durante etapa de diagnóstico; 

 Debate e avaliação das Oficinas Participativas realizadas; 

 Apontamento de necessidades de complementação e indicações do atual Plano 

Diretor para o prognóstico (revisão da Prefeitura); 

 Apresentação de quadros prognósticos em 3 cenários: otimista, realista e pessimista; 

 Pactuação de diretrizes do Plano Diretor com o Conselho. 

Foi pactuado pelo conselho que, ao final do processo junto da aprovação da lei de revisão do 

Plano Diretor, seja aprovada também uma lei que institua o Conselho da Cidade, em 

substituição ao decreto que o constituiu. 

A consultoria apresentou a estrutura do recém finalizado relatório Diagnóstico Técnico-

Participativo, previamente disponibilizado, e um resumo dos principais pontos levantados pelo 

diagnóstico. Funcionários da prefeitura fizeram apontamentos, como a presença de uma UBS 

em Pedro Barros que não consta no relatório e uma escola que foi desativada em Musácea. 

Esses itens serão incorporados na revisão do relatório. 

Foi sugerido à prefeitura encaminhar um pedido de inclusão de áreas de risco, que apresentam 

algumas defasagens no mapeamento realizado pelo Comitê da Bacia Hidrográfica do Ribeira de 

Iguape e Litoral Sul (CBHRB), conforme item 3.2.7 do relatório do Diagnóstico Técnico-

Participativo. 

Ressaltou-se a importância de um estudo mais aprofundado sobre a mobilidade no município, 

possivelmente através de um Plano de Mobilidade, para conhecimento dos deslocamentos 

intramunicipais. 

Foi apontado que o aumento recente nas ocorrências policiais pode ser relacionado com a 

facilitação no processo de realização do B.O., que houve grande esforço do Comseg nesse 

sentido. 

Diversas vezes foi apontado que o ano de 2015 representa o pico das obras da duplicação da 

rodovia Régis Bittencourt, a partir do qual se percebe queda de arrecadação de ISS e de outras 

atividades. Também foi apontado que a participação das arrecadações é baixa, se comparada 

às transferências. Esse fato tem estimulado a reorganização do cadastro do IPTU buscando a 

atualização e a justiça social. 

A ausência de comércio básico nos bairros foi apontado como um ponto crítico. Não há 

farmácias a não ser na Sede, tinha no Fazendeiro mas fechou. Guto, membro da Associação 

Comercial e do Comseg, apontou que a falta de empregos tem provocado evasão 

populacional. Um dos objetivos apresentados, que foi acatado pelo conselho, foi de incentivar 

o comércio local. Foram levantadas opções porém ainda não houve consenso das ações mais 

efetivas. Sugeriu-se buscar parcerias com Sebrae para ajudar na identificação do mercado.  



O ponto mais crítico citado é a falta de postos de trabalho e a geração de renda. Há o 

entendimento que não há solução única e que é preciso apontar estratégias diversas que 

concorram para o mesmo fim, entre elas foi levantado o estímulo ao turismo ambiental e 

cultural; à implantação de empresas e indústrias; ao comércio local; e à agricultura. 

Uma das atividades produtivas discutidas foi a produção de banana. Foram levantadas 

possibilidades de melhoria e ampliação da produção através de produção agroecológica. O 

prefeito Ezigomar apontou que existe um Censo Agropecuário, que será fornecido à 

consultoria. 

Outro ponto crítico apontado foi a dispersão territorial em diversos núcleos. A consultoria 

apresentou a classificação resultante do Diagnóstico, que identifica 9 núcleos urbanos. Um dos 

objetivos da revisão é conseguir tratar de todos os núcleos urbanos e não enfocar apenas na 

Sede, como correu com frequência no passado.  

Uma diretriz para o Plano Diretor, que foi acatada pelo conselho, foi o de reforçar as sedes dos 

distritos – Oliveira Barros, Pedro Barros e Santa Rita. O Conselho está de acordo? A Magali 

ressaltou a necessidade de alinhar esses objetivo com a Câmara. Alguns aglomerados podem 

fugir à regra, como Serra do Cafezal e Jardim Alvorada. O primeiro pelo isolamento; o segundo, 

pela grande população e está em grande crescimento. A população fértil é muito maior que a 

de Pedro Barros, que também está em queda. E Musácea tem uma certa autonomia. Precisa 

aprofundar as formas de implementar. 

Outro objetivo apontado foi o de reduzir o perímetro urbano, considerando a área urbanizada 

atual somada a áreas de expansão pontuais e as áreas lindeiras à ferrovia e à rodovia; e 

evitando as áreas de risco identificadas e as áreas que constam no Cadastro Ambiental Rural 

(CAR). Também devem ser respeitadas as áreas de proteção ambiental (APAs), os 

assentamentos rurais e as áreas indígenas. Foi apontado como primordial buscar conter a 

expansão urbana exacerbada e a dispersão excessiva da população. O Conselho está de acordo 

com os critérios. Foram apontados casos de novos loteamentos que buscam se tornar urbanos, 

como no Moraes, na Vila Kamaith e no Matsuda. Foi solicitado analisar a possibilidade de 

incorporação dos bairros do Pacoval e do Matsuda ao perímetro da Sede. 

Sugeriu-se que seria interessante haver algum retorno aos bairros no momento da audiência 

pública, uma vez que houve grande participação da população nas Oficinas Participativas. 

A revisão do Plano Diretor vai dar as bases para a implementação do “Parcelamento, 

Edificação e Utilização Compulsórios” e do “IPTU Progressivo no Tempo”. 

A reunião encerrou-se e ficou pré-agendado o retorno para a audiência do Plano Diretor no 

início do mês de Setembro de 2018, em data a ser definida oportunamente. 

 

 

 


