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1. LEITURA COMUNITÁRIA 

 

Na revisão do Plano Diretor Municipal, o levantamento da opinião pública é 

parte imprescindível da análise temática que é realizada também através das 

Audiências Públicas. A participação popular atesta a veracidade da situação e 

desagrado público que diagnosticados resultam no maior instrumento de política 

urbana e territorial do Município, o Plano Diretor. Ela também está assegurada em 

lei federal, como o Estatuto da Cidade. 

Para tanto, foi aplicado à população de Guaratinguetá, em Audiências 

Públicas, um questionário em que fossem apontadas observações sobre setores e 

serviços públicos municipais de maior relevância para a qualidade de vida da 

população. 

Esta avaliação auxiliará na revisão do Plano Diretor a fim de visualizar as 

principais potencialidades e deficiências do Município através da opinião pública, 

que será levada em conta também na sistematização das informações, ao final 

deste volume. Portanto, a definição das metas de investimento, quer seja em novos 

programas de caráter social, quer em melhorias daqueles que já apresentam bom 

atendimento, é embasada também na manifestação da população.  

Foram realizadas entre os dias 04 e 08 de dezembro de 2017 pelos membros 

do Núcleo Gestor do PDM, com o apoio da Empresa Líder Engenharia e Gestão de 

Cidades, as Audiências Públicas com a participação popular em cinco localidades do 

Município com o objetivo de divulgar a revisão do Plano Diretor Municipal de 

Guaratinguetá, promover a discussão de temas relevantes à população destas 

localidades e registrar, através de questionários, quais os principais pontos positivos, 

negativos e propostas a serem trabalhadas no desenvolvimento da revisão do PDM 

referentes aos tópicos: Habitação; Pavimentação; Paisagem urbana; Saneamento 

básico; Saúde; Educação; Meio ambiente; Patrimônio histórico e cultural; 

Desenvolvimento socioeconômico; Esporte, lazer e cultura. 
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Figura 1.1 – Cópia da divulgação oficial das Audiências Públicas. 

 
Fonte: Prefeitura Municipal de Guaratinguetá. 
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As propostas e sugestões apontadas pela população serão consideradas no 

momento da elaboração do plano de ações para o Município, conforme detalhado a 

seguir através de registros fotográficos, listas de presença e cópias das 

apresentações em power point utilizadas nestes eventos. 

As Audiências Públicas foram realizadas segundo o seguinte cronograma, no 

horários das 19 ás 22 horas: 

 04/12 – Auditório da Secretaria de Educação; 

 05/12 – EMEF Maria Aparecida Broca Meirelles; 

 06/12 – Espaço Vivarte; 

 07/12 – Centro de Artes e Esportes Unificados – CEU Jardim do Vale; 

 08/12 – Câmara Municipal de Guaratinguetá. 

Ao todo, 168 pessoas emitiram suas opiniões, distribuídas em 17 grupos. 

Dentro desses grupos foram debatidos os principais pontos relevantes que, segundo 

a opinião dos participantes, são necessárias mudanças ou manutenção da qualidade 

do serviço, para a sistematização dos dados foram elaborados quadros com a 

opinião dos grupos em cada setor, demonstrados a seguir. 
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Figura 1.2 – Cópia da apresentação utilizada nas Audiências Públicas. 
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Fonte: Prefeitura Municipal de Guaratinguetá. 
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1.1 1A AUDIÊNCIA PÚBLICA 

 

Foi realizada na data de 04 de dezembro de 2017 às 19 horas no Auditório da 

Secretaria de Educação, a 1a Audiência Pública para divulgação da revisão do Plano 

Diretor Municipal de Guaratinguetá, onde foi realizada a discussão de temas 

relevantes à população, onde foram levantados os principais pontos positivos, 

negativos e propostas a serem trabalhadas no desenvolvimento da revisão do PDM, 

conforme registro fotográfico, listas de presença e registro por escrito das 

considerações feitas pela população. 

 

Figura 1.3 – Registro fotográfico da 1a Audiência Pública. 
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Fonte: Prefeitura Municipal de Guaratinguetá. 
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Figura 1.4 – Lista de Presença da 1a Audiência Pública. 
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 Fonte: Prefeitura Municipal de Guaratinguetá. 
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Figura 1.5 – Questionários preenchidos na 1a Audiência Pública – Grupo 1. 
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Fonte: Prefeitura Municipal de Guaratinguetá. 
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Tabela 1.1 – Apontamentos dos grupos presentes na 1a Audiência Pública por assunto - Grupo 
1. 

GRUPO 1: 5 pessoas 

Bairros representados: Jd. Modelo (Broca) e Engenheiro Neiva 

Assunto: Apontamentos: 

Saneamento 
Básico 

 Não há tratamento de esgoto; 

 Alta turbidez da água; 

 Não há coleta seletiva; 

 Problemas de enchentes e inundações. 

Ocupação 
Irregular 

 Residencial anta Bárbara precisa de regularização (Jd. Modelo); 

 Região da Vila Sapé em frente à Praça Machado de Assis, precisa de 
regularização (terreno da antiga Light e Estrada do Império) (Eng. Neiva). 

Pavimentação 
e Ilum. Pública 

 Pavimentação precária e melhoria da iluminação (Jd. Modelo); 

 Pavimentação das travessas e recapeamento da Av. Basf, melhorar a 
iluminação com led (Eng. Neiva). 

Equipamentos 
Públicos 

 Poucas áreas de lazer, parques e praças pequenos que não atendem a 
demanda (Jd. Modelo); 

 Poucas áreas verdes e de lazer, quadra esportiva. Proposta de criar parques 
lineares (Eng. Neiva). 

Saúde 
 Ampliar infraestrutura do posto médico e PSF (Jd. Modelo); 

 Posto médio não atende a demanda devido aos novos residenciais. Necessário 
implantação de UBS e PSF (Eng. Neiva). 

Educação  Implantação de creche e escola de ensino fundamental (Jd. Modelo). 

Seg. Pública  Falta segurança pública, implantar câmeras de monitoramento (Eng Neiva). 

Meio Ambiente 

 Restauração da Floresta da Encosta para prevenção de erosão. Elaborar Plano 
Municipal da Mata Atlântica (Jd. Modelo). 

 Poucas áreas verdes. Criar parques lineares e parque ecológico entre Eng. 
Neiva e Vila Paulista (Eng. Neiva). 

Mobilidade 
 Falta fiscalização de trânsito. Necessário novo viaduto interligando os bairros ao 

sistema viário do viaduto do Paturi. Plano de Desenvolvimento Macroviário da 
Rota Centro a Eng. Neiva com mudança de trânsito e implantação de ciclovias. 

Emprego e 
Renda 

 Apoio para cursos de capacitação (SENAI). 

Fonte: Prefeitura Municipal de Guaratinguetá. 
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Figura 1.6 – Questionários preenchidos na 1a Audiência Pública – Grupo 2. 
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Fonte: Prefeitura Municipal de Guaratinguetá. 
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Tabela 1.2 – Apontamentos dos grupos presentes na 1a Audiência Pública por assunto - Grupo 
2. 

GRUPO 2: 6 pessoas 

Bairros representados: Belvedere Club dos 500, São Benedito, Nova Guará, Pq. S. Francisco, 
Vila Angelina, Pedrinhas (zona rural) 

Assunto: Apontamentos: 

Saneamento 
Básico 

 Esgotamento sanitário (problema na rede: Clube dos 500 e São Benedito); 

 Abastecimento de água inconsistente; 

 Gestão dos resíduos sólidos insuficiente; 

 Drenagem urbana das águas de chuva insuficiente, assoreamento dos afluentes 
do Paraíba do Sul. 

Ocupação 
Irregular 

 Falta de fiscalização. 

Pavimentação 
e Ilum. Pública 

 Ausência de pavimentação e iluminação pública no Clube dos 500; 

 Manutenção da pavimentação em Nova Guará. 

Equipamentos 
Públicos 

 Clube dos 500: áreas de lazer em benefício a bairros próximos, praça e parque 
ecológico; 

 Carência de segurança nos já existentes e manutenção dos mesmos. 

Saúde 
 Desequilíbrio da oferta e demanda da saúde; 

 Contratação de profissionais da área. 

Educação 

 Carência de creche na área rural; 

 Reciclagem na didática e profissionais da área; 

 Participação da família. 

Seg. Pública 
 Resultado da educação e saúde (carência); 

 Carência na área rural. 

Meio Ambiente 
 Falta de conscientização da população; 

 Programas de incentivo. 

Mobilidade 

 Priorizar o transporte público; 

 Anel Viário; 

 Aumentar as vias; 

 Abrigar os ônibus de turismo. 

Emprego e 
Renda 

 Fomentar o turismo; 

 Curso de capacitação profissional. 

Fonte: Prefeitura Municipal de Guaratinguetá. 
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Figura 1.7 – Questionários preenchidos na 1a Audiência Pública – Grupo 3. 
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Fonte: Prefeitura Municipal de Guaratinguetá. 
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Tabela 1.3 – Apontamentos dos grupos presentes na 1a Audiência Pública por assunto - Grupo 
3. 

GRUPO 3: 3 pessoas 

Bairros representados: Centro, Pq. Do Sol, Village Santana, Vila Angelina 

Assunto: Apontamentos: 

Saneamento 
Básico 

 Reavaliar a rede de abastecimento no município (distribuição), rede antiga, falta 
de água; 

 Aumentar o nº de PEV (pontos de entrega voluntária) de resíduos recicláveis, 
criação de local para descarte de RCC, redimensionamento da rede de 
drenagem das águas pluviais; 

 Verificar ligações clandestinas na rede de esgoto. 

Ocupação 
Irregular 

 Proposta para compensação ambiental nas áreas ocupadas irregularmente. 

Pavimentação 
e Ilum. Pública 

 Propor pavimentação que possibilite a infiltração da água de chuva; 

 Troca de lâmpadas para led. 

Equipamentos 
Públicos 

 Obrigatoriedade de manutenção dos parques e equipamentos públicos 
existentes e ampliação dos mesmos; 

 Criação de novas áreas de lazer e parques; 

 Criação do Parque das Nascentes. 

Saúde 

 AME 24 horas; 

 Ampliação do atendimento; 

 Criação de UPA. 

Educação 
 Aumento no nº de creches, distribuídas em bairros, especificamente no bairro 

Vila Brasil e Jd. Primavera, Res. Flamboyant I e II; 

 Convênio com o sistema S (SENAI, SESC, SESI). 

Seg. Pública  Apoio do poder público à programas como o Vizinho Solidário. 

Meio Ambiente  Criação de Reserva Municipal Ambiental na região Gomeral / Taquaral. 

Mobilidade 

 Aplicação da lei de mobilidade na sua totalidade, com foco na mobilidade 
sustentável. 

 Fiscalização na manutenção das calçadas e padronização, aplicação da NBR 
9050/2015; 

Emprego e 
Renda 

 Revitalização das áreas comerciais. 

Outros 
 Disponibilizar todos os documentos relacionados ao PDM n seu processo de 

criação. 

Fonte: Prefeitura Municipal de Guaratinguetá. 
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Figura 1.8 – Questionários preenchidos na 1a Audiência Pública – Grupo 4. 
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Fonte: Prefeitura Municipal de Guaratinguetá. 

  



 

 

38 

 

Tabela 1.4 – Apontamentos dos grupos presentes na 1a Audiência Pública por assunto - Grupo 
4. 

GRUPO 4: 2 pessoas 

Bairros representados: Clube dos 500 

Assunto: Apontamentos: 

Saneamento 
Básico 

 Inexistência de sistema de coleta das águas das chuvas, ocasionando 
enxurradas em diversas ruas e causando entupimento do sistema de esgoto, o 
qual é antigo e insuficiente. 

 Projeto de coleta seletiva do lixo. 

Ocupação 
Irregular 

- 

Pavimentação 
e Ilum. Pública 

 Inexistência de pavimentação no bairro; 

 Boa iluminação. 

Equipamentos 
Públicos 

 Ausência de áreas de lazer e recreação. 

Saúde  Ausência de equipamentos de saúde. 

Educação - 

Seg. Pública 

 Distância do bairro ao centro; 

 Terrenos vazios tomados pelo mato; 

 Invasão de residências. 

Meio Ambiente - 

Mobilidade 
 Via mais utilizada de acesso ao bairro (túnel sob a Via Dutra) é precário, 

inseguro e não sinalizado, sem iluminação; 

 Vias do bairro sem sinalização. 

Emprego e 
Renda 

 Incentivar o turismo. 

Fonte: Prefeitura Municipal de Guaratinguetá. 
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1.2 2A AUDIÊNCIA PÚBLICA 

 

Foi realizada na data de 05 de dezembro de 2017 às 19 horas na EMEF 

Maria Aparecida Broca Meirelles, a 2a Audiência Pública para divulgação da revisão 

do Plano Diretor Municipal de Guaratinguetá, onde foi realizada a discussão de 

temas relevantes à população, onde foram levantados os principais pontos positivos, 

negativos e propostas a serem trabalhadas no desenvolvimento da revisão do PDM, 

conforme registro fotográfico, listas de presença e registro por escrito das 

considerações feitas pela população. 

 

Figura 1.9 – Registro fotográfico da 2a Audiência Pública. 
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Fonte: Prefeitura Municipal de Guaratinguetá. 
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Figura 1.10 – Lista de Presença da 2a Audiência Pública. 
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Fonte: Prefeitura Municipal de Guaratinguetá. 
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Figura 1.11 – Questionários preenchidos na 2a Audiência Pública – Grupo 1. 
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Fonte: Prefeitura Municipal de Guaratinguetá. 
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Tabela 1.5 – Apontamentos dos grupos presentes na 2a Audiência Pública por assunto - Grupo 
1. 

GRUPO 1: 5 pessoas 

Bairros representados: Olaria José Benedito, Clube dos 500, São Benedito, Vila Bela, Jararaca 

Assunto: Apontamentos: 

Saneamento 
Básico 

 Rede de esgoto (Olaria José Benedito); 

 Escoamento de água/pavimentação (Clube dos 500); 

 Pavimentação (Vila Bela). 

Ocupação 
Irregular 

 Falta de regularização (Olaria José Benedito); 

 Regularização na Rua Jasmim e Chácaras Poturi (Clube dos 500). 

Pavimentação 
e Ilum. Pública 

 Falta pavimentação no Clube dos 500; 

 Falta iluminação (Jararaca). 

Equipamentos 
Públicos 

 Falta de áreas de lazer e recreação. 

Saúde 
 Falta de neuropediatra na rede pública; 

 Falta realizar eletroencefalograma (EEG) e ressonância com sedação. 

Educação  Falta de faculdade na área de humanas e biológicas. 

Seg. Pública  Alto índice de criminalidade no Clube dos 500. 

Meio Ambiente 
 APP (Olaria José Benedito); 

 Preservação de nascentes (Jararaca). 

Mobilidade 

 Implementação de mais ciclofaixas; 

 Vias de acesso – anel viário (Olaria José Benedito); 

 Regularizar o processo licitatório para transporte e mobilidade; 

 Priorizar o menor custo de passagem de ônibus; 

 Melhorar a acessibilidade com ônibus adaptado à PNE. 

Emprego e 
Renda 

 Abertura de editais para a cultura valorizando os artistas locais; 

 Implementação do sistema de economia solidária; 

 Capacitação local para profissionais de saúde. 

Fonte: Prefeitura Municipal de Guaratinguetá. 
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Figura 1.12 – Questionários preenchidos na 2a Audiência Pública – Grupo 2. 
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Fonte: Prefeitura Municipal de Guaratinguetá. 
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Tabela 1.6 – Apontamentos dos grupos presentes na 2a Audiência Pública por assunto - Grupo 
2. 

GRUPO 2: 5 pessoas 

Bairros representados: São Bento, Santa Luzia, Tamandaré, Chácara Paturi 

Assunto: Apontamentos: 

Saneamento 
Básico 

 Esgoto no bairro Santa Luzia. 

Ocupação 
Irregular 

 Ocupação em área de risco na Chácara Paturi (próximo à torre de eletricidade). 

Pavimentação 
e Ilum. Pública 

 Falta de pavimentação na Chácara Paturi e a iluminação não é boa. 

Equipamentos 
Públicos 

 Falta de praças e áreas de lazer. 

Saúde  Falta de posto de saúde. 

Educação  Implantar EJA e mais escolas. 

Seg. Pública 
 Falta de policiamento; 

 Insegurança e violência. 

Meio Ambiente  Despejo de esgoto no córrego do Vista Alegre (próximo à Chácara Paturi). 

Mobilidade 

 Acidentes causados por animais na pista (Santa Luzia); 

 Acidentes em São Bento (ligação entre Guará e Lorena) e trânsito intenso; 

 Vias de acesso à Chácara Paturi precárias e transporte público não chega; 

 Pavimentação muito ruim na Chácara Paturi e acesso. 

Emprego e 
Renda 

 Falta de programas ou incentivos de geração de renda nos bairros; 

 Empregos distantes. 

Outros  Habitação de interesse social – ter mais reuniões da prefeitura com os bairros. 

Fonte: Prefeitura Municipal de Guaratinguetá. 
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Figura 1.13 – Questionários preenchidos na 2a Audiência Pública – Grupo 3. 
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Fonte: Prefeitura Municipal de Guaratinguetá. 
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Tabela 1.7 – Apontamentos dos grupos presentes na 2a Audiência Pública por assunto - Grupo 
3. 

GRUPO 3: 9 pessoas 

Bairros representados: Clube dos 500, Santa Luzia, São Bento, Figueira, Jd. Aeroporto, 
Campinho, Pedregulho 

Assunto: Apontamentos: 

Saneamento 
Básico 

 Falta de rede de esgoto em algumas ruas do bairro Santa luzia; 

 Falta de pontualidade na coleta do lixo no Vista Alegre. 

Ocupação 
Irregular 

- 

Pavimentação 
e Ilum. Pública 

 Algumas ruas sem pavimentação no Vista Alegre; 

 Melhorar iluminação nos finais das ruas no Santa Luzia; 

 Falta iluminação em todas as praças. 

Equipamentos 
Públicos 

 Falta de limpeza constante em todas as praças; 

 Falta de quadras poliesportivas. 

Saúde 

 Atendimento demorado no Pronto Socorro; 

 Funcionários mal treinados; 

 Melhorar as especialidades médicas nos postos de saúde; 

 Falta posto de saúde no Santa Luzia; 

 Falta de dentistas nos postos de saúde. 

Educação 
 Atenção especial na EJA para levar aos bairros e permanecer na escola Broca 

Meirelles. 

Seg. Pública 
 Posto policial em Santa Luzia; 

 Mais rondas. 

Meio Ambiente 
 Preservar e manter limpo o córrego ao lado da escola, próximo à igreja N. S. Do 

Rosário (Vista Alegre). 

Mobilidade 

 Colocar redutor de velocidade na R. Recife (Vista Alegre) e verificar em outras 
ruas; 

 Colocar redutor de velocidade urgente (Ranieri), ocorrência de muitos acidentes. 

 Mais horários de ônibus (Vista Alegre). 

Emprego e 
Renda 

- 

Fonte: Prefeitura Municipal de Guaratinguetá. 
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1.3 3A AUDIÊNCIA PÚBLICA 

 

Foi realizada na data de 06 de dezembro de 2017 às 19 horas no Espaço 

Vivarte, a 3a Audiência Pública para divulgação da revisão do Plano Diretor 

Municipal de Guaratinguetá, onde foi realizada a discussão de temas relevantes à 

população, onde foram levantados os principais pontos positivos, negativos e 

propostas a serem trabalhadas no desenvolvimento da revisão do PDM, conforme 

registro fotográfico, listas de presença e registro por escrito das considerações feitas 

pela população. 

 

Figura 1.14 – Registro fotográfico da 3a Audiência Pública. 
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Fonte: Prefeitura Municipal de Guaratinguetá. 
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Figura 1.15 – Lista de Presença da 3a Audiência Pública. 
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Fonte: Prefeitura Municipal de Guaratinguetá. 
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Figura 1.16 – Questionários preenchidos na 3a Audiência Pública – Grupo 1. 
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Fonte: Prefeitura Municipal de Guaratinguetá. 
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Tabela 1.8 – Apontamentos dos grupos presentes na 3a Audiência Pública por assunto - Grupo 
1. 

GRUPO 1: 8 pessoas 

Bairros representados: Vila Municipal 1, Jd. Modelo, Gomeral, Vila Mulica, Vila Brasil, Jd. 
Tamandaré 

Assunto: Apontamentos: 

Saneamento 
Básico 

 Obrigatoriedade de edifícios e loteamentos de tratar o esgoto antes de ser 
lançado na rede pública; 

 Definir espécies arbóreas a ser plantadas nas calçadas para evitar danos ao 
encanamento e à estrutura dos imóveis; 

 Proibir parcelamento de lotes com frente mínima de 5 a 8 metros; 

 Melhor investimento no tratamento do lixo e fiscalização dos terrenos abertos. 

Ocupação 
Irregular 

 Falta de fiscalização na análise do perfil do ocupante irregular. 

Pavimentação 
e Ilum. Pública 

 Substituição das lâmpadas por led; 

 Melhorar a qualidade da pavimentação. 

Equipamentos 
Públicos 

 Corredores verdes margeando rios e ribeirões que cortam a cidade; 

 Arborização em parques de forma consciente; 

 Equipamentos de lazer em áreas como parques e praças independente do 
tamanho; 

 Equipamentos de lazer em todos os loteamentos. 

Saúde 

 Ineficiente e insuficiente; 

 Implantação e ampliação dos médicos da família, investimentos no pronto 
atendimento; 

 Postos de saúde dos bairros devem funcionar nos fins de semana. 

Educação 

 Reciclagem e valorização dos professores; 

 Implantar programa de educação emocional para diminuir a violência, inclusão 
da família no programa; 

 Implantar oficinas de arte. 

Seg. Pública 

 Criação da guarda municipal; 

 Ampliação do programa vizinhança solidária em novos empreendimentos; 

 Introduzir o conceito de bairro planejado e uso misto. 

Meio Ambiente 
 Implantação de corredores verdes, trabalhos ambientais nas escolas, horta 

comunitária, compostagem, recuperação de áreas degradadas, conscientização 
ambiental para todos. 

Mobilidade 
 Ciclovias decentes, anel viário, melhorias no transporte público, ciclovias do São 

Manoel / Santa Edwiges até o pedregulho, ciclovia no Gomeral sentido centro. 

Emprego e 
Renda 

 Centros de qualificação; 

 Oficinas de arte. 

Outros  Maior transparência e detalhamento dos gastos da prefeitura (site). 

Fonte: Prefeitura Municipal de Guaratinguetá. 
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Figura 1.17 – Questionários preenchidos na 3a Audiência Pública – Grupo 2. 
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Fonte: Prefeitura Municipal de Guaratinguetá. 
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Tabela 1.9 – Apontamentos dos grupos presentes na 3a Audiência Pública por assunto - Grupo 
2. 

GRUPO 2: 6 pessoas 

Bairros representados: Santa Luzia, Comerciários, São Benedito, Vila Paraíba, Pedregulho 

Assunto: Apontamentos: 

Saneamento 
Básico 

 Bairros Vila Paraíba e Jd. Independência com água suja; 

 Mapear regiões onde é necessária a manutenção ou troa de rede; 

 Esgotamento sanitário em São Benedito, esgoto volta em dias de chuva; 

 ETE, fiscalização nas ligações de esgoto na rede de drenagem. 

 Não há coleta seletiva, implantar em todos os bairros nos dias em que não há a 
coleta de lixo; 

 Implantar legislação para obrigatoriedade das novas construções utilizarem 
água de reuso. 

Ocupação 
Irregular 

 Não deixar crescer a ocupação irregular; 

 Fiscalização intensiva com uso de drones. 

Pavimentação 
e Ilum. Pública 

 Plano para pavimentação dos bairros onde não há asfalto com prazo de início e 
fim e manutenção; 

 Criação de uma agência regulatória da iluminação pública. 

Equipamentos 
Públicos 

 Criação do Adote uma Praça com PPP; 

 Manutenção dos parques criando mecanismos eficientes para manutenção 
contínua. 

Saúde 

 Transformar a Escola Fernando Alencar Pinto, em Santa Luzia, em posto de 
saúde por não ter espaço para crianças brincarem e construir nova escola; 

 Atuação na prevenção com mutirão atuando bairro a bairro com diversas 
especialidades. 

Educação 
 Mapeamento em todos os bairros para identificação das necessidades atuais e 

futuras para criação de escolas, creches, etc. (Bairro Santa Luzia). 

Seg. Pública  Implantação de sistema de monitoramento por câmeras. 

Meio Ambiente  Criação do Parque das Nascentes. 

Mobilidade 

 Capacitação da guarda municipal para atuar efetivamente em áreas críticas, 
identificadas através de estudos; 

 Criação de um anel viário; 

 Interligação do bairro Vila Mariana com Santa Luzia. 

Emprego e 
Renda 

 Mecanismos para implantação e atuação de profissionais no turismo da cidade; 

 Atuação dos postos de informação turística; 

 Locais para estacionamento de ônibus; 

 Criação de Projeto Turístico para as crianças nas escolas com a premissa de 
educação, conhecimento da história da cidade com a criação de novo polo 
educacional entre Santa Luzia e Potim. 

Outros 
 Criação do Código de Obras e Edificações no Município; 

 Implantação do IPTU Progressivo no Tempo, para controle dos danos causados 
pela especulação imobiliária. 

Fonte: Prefeitura Municipal de Guaratinguetá. 
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1.4 4A AUDIÊNCIA PÚBLICA 

 

Foi realizada na data de 07 de dezembro de 2017 às 19 horas no Centro de 

Artes e Esportes Unificados – CEU Jardim do Vale, a 4a Audiência Pública para 

divulgação da revisão do Plano Diretor Municipal de Guaratinguetá, onde foi 

realizada a discussão de temas relevantes à população, onde foram levantados os 

principais pontos positivos, negativos e propostas a serem trabalhadas no 

desenvolvimento da revisão do PDM, conforme registro fotográfico, listas de 

presença e registro por escrito das considerações feitas pela população. 

 

Figura 1.18 – Registro fotográfico da 4a Audiência Pública. 

  
 

  
Fonte: Prefeitura Municipal de Guaratinguetá. 
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Figura 1.19 – Lista de Presença da 4a Audiência Pública. 

 
Fonte: Prefeitura Municipal de Guaratinguetá. 
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Figura 1.20 – Questionários preenchidos na 4a Audiência Pública – Grupo 1. 
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Fonte: Prefeitura Municipal de Guaratinguetá. 
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Tabela 1.10 – Apontamentos dos grupos presentes na 4a Audiência Pública por assunto - 
Grupo 1. 

GRUPO 1: 

Bairros representados: Jd. Esperança 

Assunto: Apontamentos: 

Saneamento 
Básico 

 Vala com esgoto a céu aberto na Rua Exp. José de moura e Silva (antiga 27); 

 Não há drenagem das águas pluviais ocasionando enchentes. 

Ocupação 
Irregular 

 Rua Eufrásio Fernandes com residências à beira do Rio Paraíba, com riscos 
durante a temporada de chuvas. 

Pavimentação 
e Ilum. Pública 

 Jd. Esperança não está totalmente pavimentado. 

Equipamentos 
Públicos 

 Somente uma área de lazer em todo o bairro; 

 Existem praças com potencial para área de lazer. 

Saúde 
 Existe equipe de PSF e uma obra de ampliação paralisada há 2 anos; 

 Necessidade de conclusão da obra pois a demanda do bairro está crescendo. 

Educação  Carência de creche. 

Seg. Pública  Segurança precária, falta de rondas ostensivas por parte da PM. 

Meio Ambiente  Área que necessita atenção entre as Ruas 27, 28, 29 e Av. 02. 

Mobilidade 
 Melhorar a sinalização das vias; 

 Necessidade de sinalização com placas indicativas devido ao Santuário de Frei 
Galvão. 

Emprego e 
Renda 

 Incentivar pequenas e médias empresas, em especial as indústrias. 

Fonte: Prefeitura Municipal de Guaratinguetá. 
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Figura 1.21 – Questionários preenchidos na 4a Audiência Pública – Grupo 2. 
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Fonte: Prefeitura Municipal de Guaratinguetá. 
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Tabela 1.11 – Apontamentos dos grupos presentes na 4a Audiência Pública por assunto - 
Grupo 2. 

GRUPO 2: 4 pessoas 

Bairros representados: Jd. Esperança, Jd. Do Vale I e II, Beira Rio, Pq. Do Sol 

Assunto: Apontamentos: 

Saneamento 
Básico 

 Esgoto a céu aberto; 

 Falta de manutenção dos bueiros; 

 Alagamento; 

 Entulhos jogados em área pública. 

Ocupação 
Irregular 

 Área de risco na beira do Rio Paraíba. 

Pavimentação 
e Ilum. Pública 

 Falta de conclusão da pavimentação em diversas ruas e má qualidade; 

 Falta de manutenção nos postes de iluminação pública. 

Equipamentos 
Públicos 

 Falta de manutenção e segurança em vários parques e áreas abertas sem 
fiscalização. 

Saúde 
 Falta de várias especialidades médicas e de medicações; 

 Ampliar o posto de saúde. 

Educação 

 Falta de merenda escolar adequada; 

 Falta de uniforme e monitores nas escolas; 

 Falta de creche em período integral. 

Seg. Pública  Falta segurança pública, implantar câmeras de monitoramento (Eng Neiva). 

Meio Ambiente 

 Ocupações irregulares em áreas de APP no Pq. Do Sol e Beira Rio (região feita 
pela Codesg); 

 Elaboração do plano municipal da Mata Atlântica para mapeamento e 
recuperação de APP da Região 2; 

 Criação do Parque das Nascentes conforme proposta do IMBIO. 

Mobilidade 

 Sinalização de trânsito e turística precárias; 

 Velocidade inadequada nas vias; 

 Ciclovias mal planejadas; 

 Criação do conselho Municipal de mobilidade e Acessibilidade; 

 Elaboração do Plano Municipal de Mobilidade Urbana. 

Emprego e 
Renda 

 Oferecer oficinas e cursos para moradores de baixa renda em parcerias com a 
Fatec/Senac e escolas municipais da região; 

 Cooperativa no bairro em parceria com o município para geração de renda.  

Outros 
 Reuniões entre secretarias e moradores para discutir maneiras de facilitar a 

comunicação e confiança entre bairros e município. 

Fonte: Prefeitura Municipal de Guaratinguetá. 
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1.5 5A AUDIÊNCIA PÚBLICA 

 

Foi realizada na data de 08 de dezembro de 2017 às 19 horas na Câmara 

Municipal de Guaratinguetá, a 5a Audiência Pública para divulgação da revisão do 

Plano Diretor Municipal de Guaratinguetá, onde foi realizada a discussão de temas 

relevantes à população, onde foram levantados os principais pontos positivos, 

negativos e propostas a serem trabalhadas no desenvolvimento da revisão do PDM, 

conforme registro fotográfico, listas de presença e registro por escrito das 

considerações feitas pela população. 

 

Figura 1.22 – Registro fotográfico da 5a Audiência Pública. 

  
 

  
 



 

 

85 

 

  
Fonte: Prefeitura Municipal de Guaratinguetá. 

 



 

 

86 

 

Figura 1.23 – Lista de Presença da 5a Audiência Pública. 
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Fonte: Prefeitura Municipal de Guaratinguetá. 
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Figura 1.24 – Questionários preenchidos na 5a Audiência Pública – Grupo 1. 
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Fonte: Prefeitura Municipal de Guaratinguetá. 
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Tabela 1.12 – Apontamentos dos grupos presentes na 5a Audiência Pública por assunto - 
Grupo 1. 

GRUPO 1: 

Bairros representados: Pedregulho, V. Brasil, Portal das Colinas, V. Paraíba, Pq. S. Francisco 

Assunto: Apontamentos: 

Saneamento 
Básico 

 Água suja; 

 Mapeamento e manutenção da rede; 

 Criar um mecanismo legal que a AESAEG cumpra com suas obrigações; 

 Implantação de um programa para novas obras (moradia, indústria, comércio, 
etc.) utilizarem as águas de chuva como reuso; 

 Fazer pré-tratamento das águas cinzas e negras antes de irem par aa rede; 

 Abastecimento no Pingo de Ouro. 

 Necessidade de tratamento de 1005 do esgoto coletado; 

 Coleta verde de resíduos de poda; 

 Criação de PEVs; 

 Incrementar coleta seletiva em toda a cidade; 

 Limpeza das galerias de águas pluviais e ampliação das mesmas. 

 Fiscalização de empreiteiras de manipulação de massa de cimento em via 
pública; 

 Implantação de um plano para destinação correta de resíduos de oficina 
mecânica em geral (lava-rápido). 

Ocupação 
Irregular 

 Fiscalizar no início da ocupação irregular. 

Pavimentação 
e Ilum. Pública 

 Melhorar a pavimentação e iluminação de todas as ruas; 

 Regularizar as calçadas para acessibilidade universal. 

Equipamentos 
Públicos 

 Corredores verdes; 

 Viveiro/sementeira; 

 Implantação nas áreas dos bairros onde não há equipamentos públicos; 

 Manutenção adequada dos equipamentos públicos existentes; 

 Reflorestamento de Guaratinguetá e recuperação das APPs. 

Saúde 

 Humanização do sistema de saúde; 

 Aumentar, capacitar e atender eficientemente; 

 Política de saúde preventiva; 

 Orientar a população nas escolas publicas municipais e nos postos de saúde; 

 Aumentar o número de postos de saúde, de médicos, enfermeiros e 
profissionais de saúde. 

Educação 

 Maior integração da Secretaria de Cultura com a de Educação, com mais 
atividades lúdico pedagógicas (teatro, contar histórias, música, dança, cinema, 
artes plásticas, etc.); 

 Manutenção efetiva e permanente das creches e escolas; 

 Reciclagem e workshops; 

 Projetos de apoio dos educadores e educandos; 

 Volta do projeto semente do amanhã e incentivo e apoio a novos projetos; 

 Valorização de movimentos e de artistas da cidade. 

Seg. Pública 

 Criação da guarda civil municipal; 

 Câmeras de monitoramento integrado com a polícia; 

 Ampliação de horário da guarda de trânsito. 

Meio Ambiente 

 Recuperação, manutenção e fiscalização das APPs; 

 Criação de corredores verdes; 

 Criação de outro parque ecológico; 

 Arborização de calçadas; 

 Lei de incentivo ao solo permeável com distribuição de mudas para os 
munícipes; 

 Plantio de flores e biodiversidade. 

Mobilidade  Pintura de sinalização horizontal em geral; 
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 Implantação de mais sinalização vertical; 

 Incentivo à mobilidade de ciclistas e priorizar o transporte coletivo (corredores), 
o pedestre e ciclistas com faixas exclusivas; 

 Anel viário de circulação rápida; 

 Aumentar número de rotatórias para redução de cruzamentos; 

 Bicicletário municipal; 

 Melhoria das estradas rurais; 

 Horário de ônibus para acesso dos munícipes rurais. 

Emprego e 
Renda 

 Capacitação para turismo; 

 Busca de parcerias para melhoria da qualidade de vida com: SESC, SESI, 
SEBRAE; 

 Contratar mais professores, orientadores profissionais, capacitar jovens em 
projetos para geração de renda. 

Outros 

 Lei de incentivo aos artistas da cidade e movimentos de rua; 

 Unir arte, educação, cultura e saúde; 

 Cidade digital; 

 Utilização de energia solar; 

 Mais projetos sociais para crianças, jovens e idosos. 

 Festival de artes da cidade; 

 Integrar as ações de várias secretarias num único objetivo; 

 Criar o Código de Obras Municipal. 

Fonte: Prefeitura Municipal de Guaratinguetá. 
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Figura 1.25 – Questionários preenchidos na 5a Audiência Pública – Grupo 2. 
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Fonte: Prefeitura Municipal de Guaratinguetá. 
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Tabela 1.13 – Apontamentos dos grupos presentes na 5a Audiência Pública por assunto - 
Grupo 2. 

GRUPO 2: 

Bairros representados: Santa Luzia, COHA, Jd. Do Vale, Portal das Colinas 

Assunto: Apontamentos: 

Saneamento 
Básico 

 Problemas de drenagem nos bairros: Jd. Do Vale, Tamandaré, Campo do 
Galvão, Centro COHAB, Pedregulho; 

 Ampliação da rede de coleta seletiva; 

 Tratamento do esgoto sanitário. 

Ocupação 
Irregular 

 Moradias irregulares a beira de córregos e rios. 

Pavimentação 
e Ilum. Pública 

 Falta de qualidade e de planejamento da pavimentação da cidade; 

 Buracos em vias; 

 Bairros sem pavimentação. 

Equipamentos 
Públicos 

 Quadras poliesportivas abandonadas; 

 Manutenção das praças, nem todos os bairros tem; 

 Incentivar a população no uso das bibliotecas e demais equipamentos públicos. 

Saúde 

 Postos de saúde devem funcionar até as 19 horas para desafogar o pronto 
socorro; 

 Marcar consultas direto com especialista; 

 Mais postos de saúde em alguns bairros. 

Educação 
 Estudo integral; 

 Melhor investimento na capacitação dos educadores da rede pública. 

Seg. Pública  Criação da guarda municipal. 

Meio Ambiente 

 Criação e revitalização do Bosque da Amizade; 

 Regulamentar/fiscalizar os postos de extração de areia nas margens do Rio 
Paraíba; 

 Despejo de agrotóxicos no Ribeirão Guaratinguetá; 

 Proteção das encostas da Serra da Mantiqueira; 

 Preservação dos remanescentes das matas ciliares. 

Mobilidade  Melhorar o trânsito no centro da cidade. 

Emprego e 
Renda 

 Falta de investimentos e oportunidades. 

Outros 
 Falta de participação dos vereadores no processo; 

  

Fonte: Prefeitura Municipal de Guaratinguetá. 
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Figura 1.26 – Questionários preenchidos na 5a Audiência Pública – Grupo 3. 
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Fonte: Prefeitura Municipal de Guaratinguetá. 
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Tabela 1.14 – Apontamentos dos grupos presentes na 5a Audiência Pública por assunto - 
Grupo 3. 

GRUPO 3: 8 pessoas 

Bairros representados: Vilage Mantiqueira, Pq. Do Sol, Portal das Colinas, Beira Rio, Jd. Do 
Vale, Alamedas, Jd. Esperança, Vilage Santana 

Assunto: Apontamentos: 

Saneamento 
Básico 

 Falta de água constante e má qualidade após o retorno do abastecimento; 

 Precariedade no tratamento do esgoto dos bairros; 

 Problemas frequentes de drenagem nos bairros Beira Rio, Pq. Do Sol, 
Alamedas (falta de bueiros causando alagamentos). 

Ocupação 
Irregular 

 Ocupações irregulares próximas a Rua Eufrázio Fernandes (margens do Rio 
Paraíba). 

Pavimentação 
e Ilum. Pública 

 Iluminação precária com muitos postes de madeira; 

 Problemas constantes na substituição das lâmpadas queimadas; 

 Bairro Jd. Do Vale com Av. Frei Galvão muito degradada. 

Equipamentos 
Públicos 

 Poucas áreas de lazer nos bairros, muitas áreas verdes suprimidas; 

 Praças insuficientes nos bairros; 

 Área remanescente da fazenda da família Bayton (domínio da Codesg) para 
criação de um Parque Ambiental que integre a área de lazer do Beira Rio com 
as áreas próximas, com quadra poliesportiva, locais de caminhada, biblioteca, 
Sesc, Senai, Sesi, centros de estudo, centro de convenções. 

Saúde 
 Postos de saúde mais bem equipados para melhor atendimento dos bairros (são 

pequenos e com número restrito de profissionais); 

 Ampliar o PSF. 

Educação 

 Maior investimento na educação ambiental (integração das escolas e 
universidades – Parque das Nascentes); 

 Criação de metodologias ativas de estudo de biomas, plantio de árvores, 
solução aplicada de problemas, oficinas educacionais, cultivo de alimentos e 
plantas. 

Seg. Pública 
 Implementação de postos policiais na região; 

 Unidades de polícia ambiental e militar no Parque das Nascentes. 

Meio Ambiente 

 Criação do Parque das Nascentes em área de 60 mil m2 contida em vazio 
urbano de domínio da Codesg, conforme plano de viabilidade desenvolvido pelo 
IMBIO e aprovado pelo movimento em prol da criação do Parque das 
Nascentes; 

 Desenvolvimento e execução do Plano Municipal da Mata Atlântica – PMMA 
para mapeamento e reestruturação de todas as áreas rurais e urbanas da 
cidade; 

 Parque ecológico muito pequeno; 

 Criação através de projeto de lei da ZEPAM1, conforme resolução CONAM 
001/2016; 

 Revisão da Lei de Uso e Ocupação do Solo através de estudo participativo do 
zoneamento ambiental (zoneamento ecológico econômico – ZEE) da cidade; 

 Fortalecimento e consolidação da gestão ambiental participativa através da 
recomposição do COMAM, sendo 2/3 do conselho, presidente e secretario 
representante da sociedade civil. 

Mobilidade 

 Trânsito precário com acessos mal elaborados e com deficiência para 
atendimento de pedestres e veículos não motorizados; 

 Resgatar a ciclofaixa da Av. Antônio da Cunha, reposicionando para o meio do 
canteiro; 

 Criação de calçadas com acessibilidade universal e campanha de 
conscientização dos moradores. 

Emprego e 
Renda 

 Isenção fiscal para pequenos empreendedores; 

 Direcionamento de cursos profissionalizantes para os bairros; 

 Reestruturação do parque industrial par atrair novas empresas; 

 Focar o desenvolvimento urbano e industrial em direção a Pedrinhas e Potin 
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(fácil acesso, áreas planas em grande quantidade). 

Fonte: Prefeitura Municipal de Guaratinguetá. 
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Figura 1.27 – Questionários preenchidos na 5a Audiência Pública – Grupo 4. 
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Fonte: Prefeitura Municipal de Guaratinguetá. 
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Tabela 1.15 – Apontamentos dos grupos presentes na 5a Audiência Pública por assunto - 
Grupo 4. 

GRUPO 4: 5 pessoas 

Bairros representados: Pedregulho, Pq. Das Árvores, Broca, Nova Guará, Clube dos 500 

Assunto: Apontamentos: 

Saneamento 
Básico 

 Falta de mapeamento do esgotamento sanitário e abastecimento de água; 

 Falta de educação e coleta de resíduos deficitária; 

 Balanceamento da pressão da água no fornecimento de água potável; 

 Manutenção e identificação na rede de drenagem; 

 Avaliar a qualidade da água e possíveis perdas no sistema; 

 Plano de contenção de enchentes. 

Ocupação 
Irregular 

 Mapeamento das áreas de risco; 

 Fiscalização do poder público e cidadãos; 

 Ilha dos Ingás como parque de recreação; 

 Mapeamento das áreas que podem ser loteadas; 

 Preservar Parque das Nascentes. 

Pavimentação 
e Ilum. Pública 

 Iluminação de led; 

 Pavimentação com materiais permeáveis; 

 Calçamento: Plano Municipal de Mobilidade de Pedestres e Ciclistas. 

Equipamentos 
Públicos 

 Teatros de arena em parques ecológicos descentralizados; 

 Criação do Parque das Nascentes no centro geográfico com no mínimo 270 mil 
m2; 

 Parques lineares nas margens dos córregos e rios; 

 Criação de parque ecológico na região do Clube dos 500; 

 Criação de área de lazer/parque ecológico no Broca. 

Saúde 

 Inclusão da medicina alternativa no SUS (portaria 971); 

 Melhor distribuição e estrutura médica e física dos postos de saúde; 

 Melhorar e disseminar a segurança alimentar e atividades físicas; 

 Médico da família e UPAs. 

Educação 

 Não fechar escolas; 

 Melhor IDEB/metas; 

 Reciclagem de professores/valorização; 

 Manutenção da estrutura física das escolas; 

 Cidadania da família nas escolas; 

 Ensino integral: meio período acadêmico, meio período social/esporte, meio 
período cultural. 

Seg. Pública 

 Monitoramento por câmeras; 

 Vizinhança solidária; 

 Guarda municipal; 

 Fortalecer a confiança entre população e policiais. 

Meio Ambiente 

 Disseminar o conhecimento sobre preservação e APPs; 

 Criação de parques ecológicos nas APPs; 

 Enfatizar o turismo ecológico; 

 Parcerias com empresas para manutenção destas áreas. 

Mobilidade 

 Anel viário para desafogar o trânsito no centro; 

 Transporte coletivo integrado com outros modais; 

 Ciclovias/calçadas nas estradas vicinais; 

 Rodoviária integrada (bilhete único) com terminal; 

 Reforma e sinalização das vias; 

 Mapeamento de passivo ambiental; 

 Instituição de selo verde para benefícios em taxas públicas; 

 Projeto de gestão de mananciais de abastecimento; 

 Monitoramento da qualidade do ar. 

Emprego e 
Renda 

 Criação de incubadoras (público/privado/educação); 

 Cooperativas/associativismo; 
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 Melhoria do turismo religioso/ecológico/negócios; 

 Criação de moeda local/comércio local; 

 Melhoria da educação técnica; 

 Enfatizar programas de estímulo cidadão com secretaria de educação. 

Outros 
 Acesso público incentivado aos bancos de dados georreferenciados e sua 

evolução histórica. 

Fonte: Prefeitura Municipal de Guaratinguetá. 
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Figura 1.28 – Questionários preenchidos na 5a Audiência Pública – Grupo 5. 
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Fonte: Prefeitura Municipal de Guaratinguetá. 
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Tabela 1.16 – Apontamentos dos grupos presentes na 5a Audiência Pública por assunto - 
Grupo 5. 

GRUPO 5: 3 pessoas 

Bairros representados: Pq. S. Francisco, Alto das Almas, Jd. Tamandaré 

Assunto: Apontamentos: 

Saneamento 
Básico 

 Muitos bairros com problemas de drenagem; 

 Utilizar águas da chuva para reuso; 

 Coleta seletiva em todos os bairros. 

Ocupação 
Irregular 

 Regularizar as já existentes e aumentar a fiscalização para não aumentar; 

 Conscientizar a população para não comprar lotes em áreas clandestinas. 

Pavimentação 
e Ilum. Pública 

 Entrar em contato com as associações de bairros para identificar os pontos com 
problema de pavimentação. 

Equipamentos 
Públicos 

 Restaurar o Parque Ambiental Santa Clara, para ter um área de lazer naquela 
região; 

 Fazer manutenção periódica nas academias ao ar livre; 

 Criar um parque em uma área próxima ao alto das almas; 

 Revitalizar o campo de futebol em Tamandaré, criando arquibancadas. 

Saúde  Investir em UBS para desafogar o pronto socorro. 

Educação 
 Aumentar o investimento na educação; 

 Criação de projetos educacionais, como aulas de música, teatro e outros. 

Seg. Pública  Aumento da ronda policial e criação de postos policiais espalhados pela cidade. 

Meio Ambiente  Criação de equipes de fiscalização para as áreas invadidas. 

Mobilidade 
 Falta fiscalização próximo ao Extra pedreira, devido ao estacionamento nos dois 

lados da via. 

Emprego e 
Renda 

 Realizar programa de geração de empregos e adequar a lei de usos e ocupação 
do solo para permitir a criação de mais locais para empregos próprios; 

 Abertura de concursos públicos para suprir a necessidade de funcionários em 
todas as áreas da prefeitura. 

Outros 
 Maior investimento na área do turismo religioso; 

 Restaurar o prédio na Rua Pires do rio para reutilização em algum tipo de 
projeto.  

Fonte: Prefeitura Municipal de Guaratinguetá. 
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Figura 1.29 – Questionários preenchidos na 5a Audiência Pública – Grupo 6. 
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Fonte: Prefeitura Municipal de Guaratinguetá. 
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Tabela 1.17 – Apontamentos dos grupos presentes na 5a Audiência Pública por assunto - 
Grupo 6. 

GRUPO 6: 4 pessoas 

Bairros representados:  

Assunto: Apontamentos: 

Saneamento 
Básico 

 Melhorias nos bairros sem atendimento; 

 Drenagem urbana deficiente com diversos pontos de alagamento na época de 
chuvas. 

Ocupação 
Irregular 

 Atenção aos já existentes e passíveis de regularização; 

 Fiscalização efetiva para evitar novas ocupações. 

Pavimentação 
e Ilum. Pública 

 Pavimentar bairros consolidados, porém irregulares (Jd. Vale II), chácaras 
agrícolas e demais nas mesmas condições. 

Equipamentos 
Públicos 

 Há déficit em todo o município de equipamentos públicos. 

Saúde  Melhorar os atendimentos públicos, principalmente o pronto atendimento. 

Educação 
 Fomentar para que a UNESP traga novos cursos e áreas diversas para o seu 

campus na cidade. 

Seg. Pública  Ruim em todo o município. 

Meio Ambiente 
 Fomentar programas principalmente junto às escolas sobre a preservação do 

meio ambiente em especial das áreas de mata ciliar do Rio Paraíba. 

Mobilidade  Fazer projeto de mobilidade urbana com ciclovias bem projetadas e executadas. 

Emprego e 
Renda 

 Manter indústria e agroindústria priorizando mão de obra nacional. 

Outros 
 Rever a questão de permitir igreja através de lei específica e, como todos os 

demais usos permitidos, ser permitido em zonas específicas. 

Fonte: Prefeitura Municipal de Guaratinguetá. 

 


