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INTRODUÇÃO 

O processo participativo na revisão do Plano Diretor do município de Conselheiro Lafaiete foi 

previsto em contrato na modalidade virtual, em função de ainda estar em curso a pandemia da 

COVI-19 à época em que o contrato foi firmado. No entanto, no decorrer do desenvolvimento 

dos trabalhos, os indicadores da pandemia gradativamente indicaram o seu controle e, 

simultaneamente, o orçamento institucional da FJP apresentou saldos remanescentes para 

despesas com deslocamentos de equipes. Esses fatos concomitantes possibilitaram que o 

processo participativo fosse ampliado, mesclando-se a modalidade presencial à modalidade 

virtual, alterando o planejamento inicial, que consta do Plano de Trabalho aprovado, sem 

custos adicionais para o município. 

O processo foi desenvolvido em duas rodadas, conforme estabelecido: a primeira rodada 

relativa aos diagnósticos – Oficinas Participativas (nas modalidades virtual e presencial); e a 

segunda rodada relativa às proposições – Seminário de Propostas (na modalidade presencial). 

Em ambas as rodadas, a Prefeitura Municipal se responsabilizou pela divulgação e mobilização 

da população para o comparecimento aos eventos, pelo transporte dos participantes e pelo 

lanhe de confraternização. A FJP se responsabilizou pelo material produzido e pela condução 

dos processos. 

A seguir, são apresentadas cada uma dessas etapas, com suas programações, materiais de 

apoio e resultados. 

1. PRIMEIRA RODADA – OFICINAS PARTICIPATIVAS 

Buscando maior inclusão no processo participativo, decidiu-se privilegiar a população das áreas 

rurais – compreendendo o distrito de Buarque de Macedo e os povoados rurais – e os moradores 

das áreas de menor renda e situação de vulnerabilidade da Sede Municipal com o formato 

presencial, sendo a Sede Municipal como um todo objeto de processo participativo virtual com 

o fechamento em uma Audiência Pública presencial. 

Áreas rurais 

Com relação aos povoados rurais, foram definidos núcleos de apoio em três dos povoados para 

a realização das oficinas, para onde a Prefeitura disponibilizou transporte para os moradores da 

região de entorno. A regionalização está representada na Figura 1 – Distribuição das Oficinas 

Participativas, definida pela Prefeitura, considerando menores distâncias e existência de redes 

de articulação. Além desses três núcleos, foi realizada também uma oficina no distrito de 

Buarque de Macedo, com a presença da população do entorno, totalizando quatro oficinas nas 

áreas rurais. As oficinas ocorreram entre os dias 27 e 30 de abril de 2022. 

O Quadro 1 mostra a distribuição da população segundo a regionalização estabelecida. 
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Quadro 1 – Distribuição da população rural nas Oficinas Participativas presenciais 

Oficinas 
Participativas 

Datas e 
horários 

Local de realização 
Região contemplada, além do 

local de realização 

1 
Quarta-feira, 
27/04/2022, 
19h 

Buarque de Macedo –  
Escola Municipal Jadir 
Pinto de Azevedo 

Bandeirinha Country Club 

2 
Quarta-feira, 
27/04/2022, 
19h 

São Gonçalo –  
Escola Municipal Pedro 
Silva 

Caeté, Mato Dentro, Três 
Barras, Lago Azul, Gagé, Vila 
Fernandes, Pedreiras, Bom Será 

3 
Quinta-feira, 
28/04/2022, 
19h 

Rancho Novo –  
Escola Municipal Padre 
José Lobo da Silveira 

Alto da Varginha, Água Preta, 
Almeidas, Sismaria, Vila 
Madalena 

4 
Quinta-feira, 
28/04/2022, 
19h 

São Vicente de Paula –  
Escola Municipal 
Professora Maria 
Serafina Peixoto 

Vargas, Violeiros, Francis, Água 
Limpa 

 

A Prefeitura, além da mobilização e do transporte, foi responsável pelo local, pela recepção dos 

participantes, pelo lanche de confraternização, pelos equipamentos de som e projeção e pelos 

registros fotográficos. A FJP foi responsável pelo material técnico e pela condução dos eventos. 
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Figura 1 – Distribuição das Oficinas Participativas 

 
Elaboração – Coordenação de Planos Diretores e de Desenvolvimento, 2022, a partir de informações 

do município.  
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Áreas vulneráveis na Sede Municipal 

Com relação às áreas de menor renda e em situação de vulnerabilidade, identificadas, nomeadas 

e mapeadas pela Prefeitura, elas foram visitadas por equipes da Prefeitura ligadas às áreas da 

assistência social e da habitação de interesse social, para divulgação dos trabalhos de revisão do 

plano diretor e sensibilização para a importância da participação junto aos moradores, 

identificando lideranças para representar cada uma das áreas na respectiva oficina.  

O Quadro 2 mostra a programação estabelecida. 

Quadro 2 – Programação da Oficina Participativa presencial para áreas de menor renda e em 

situação de vulnerabilidade 

Oficina 
Participativa 

Dia e horário Local de realização 
Região contemplada, além do 

local de realização 

1 
Sábado, 

30/04/2022, 
14h 

CAIC, na Sede 
Municipal 

Apêndice A, conforme indicação 
do Conselho de Habitação 

Elaboração – Coordenação de Planos Diretores e de Desenvolvimento, 2022. 

A Prefeitura se responsabilizou pelo transporte, pelo local, pela recepção dos participantes, pelo 

lanche de confraternização, pelos equipamentos de som e projeção e pelos registros 

fotográficos. A FJP se responsabilizou pelo material técnico e pela condução dos eventos. 

Sede Municipal 

Para possibilitar a participação de modo geral de toda a sociedade, foi promovido um processo 

virtual apoiado pelas redes sociais da Prefeitura, com a disponibilização de material para 

consulta a respeito dos temas tratados no plano diretor, com local para as contribuições dos 

cidadãos. Ao final do período de disponibilização, houve a tabulação das contribuições que 

foram apresentadas em Audiência Pública presencial para balanço dos resultados, na Câmara 

Municipal, no dia 10 de maio de 2022, às 19 horas. 

A seguir, o material utilizado para a participação virtual. 
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Síntese dos eventos participativos 

Foram seis eventos participativos, distribuídos conforme Quadro 4 – Síntese dos Eventos 

Participativos. 

Quadro 4 – Síntese dos Eventos Participativos 

Região N° Dias e horários 

Áreas rurais 4 
Nos locais indicados, na quarta e quinta-feira, dias 27 e 
28/04/2022, às 19 horas 

Áreas vulneráveis 1 
Na Sede Municipal, no CAIC, no sábado dia 30/04/2022, às 14 
horas 

Sede Municipal 1 
Na Sede Municipal, Câmara Municipal, na terça-feira, 
10/05/2022, às 19 horas 

Elaboração – Coordenação de Planos Diretores e de Desenvolvimento, 2022. 

 

1.1. ROTEIROS TEMÁTICOS PARA AS OFICINAS PARTICIPATIVAS 

O que é a revisão do Plano Diretor 

O plano diretor é uma lei que define como o município deve crescer e se desenvolver, de 

maneira que toda a população seja beneficiada com melhorias na sua qualidade de vida, 

protegendo o meio ambiente e a cultura. Essa lei municipal deve seguir uma lei federal 

conhecida como Estatuto da Cidade (Lei Federal 10.257), aprovada em 2001, que diz como o 
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plano diretor deve ser feito, o que ele deve conter e que ele deve ser revisto pelo menos de 10 

em 10 anos, para acompanhar as transformações que acontecem ao longo do tempo. 

Essa lei também diz que todo plano diretor deve ser feito com a participação das pessoas que 

moram no município, tanto na cidade como na zona rural, porque são elas que melhor 

conhecem o lugar onde vivem e são as mais interessadas em encontrar um bom caminho para 

o futuro que desejam para si e para suas famílias.  

O plano diretor de Conselheiro Lafaiete é de 2010, então, é hora da sua revisão. Como a 

maioria dos planos diretores, ele trata dos seguintes temas: 

1. a cidade; 
2. a zona rural; 
3. o meio ambiente; 
4. os equipamentos sociais; 
5. as formas de produção e do trabalho. 

 

Para que todas as pessoas possam participar dessa revisão, cada um desses temas será 

apresentado de forma resumida e alguns pontos serão destacados, para ouvir a sua opinião – 

o que é bom, o que é ruim, o que deve ser mantido ou melhorado e como seria possível mudar 

o que é ruim. 

É importante que as pessoas se manifestem, para que suas demandas e expectativas possam 

ser conhecidas e contempladas no plano diretor, da melhor maneira possível. 

A cidade 

A cidade de Conselheiro Lafaiete é a Sede municipal e concentra a oferta de bens e serviços, 

assim como equipamentos sociais e prédios públicos. É o principal centro urbano do município 

e atende a toda a população local, assim como a população de municípios vizinhos. 

O plano diretor vai propor medidas para que a cidade se torne cada vez mais agradável para se 

viver e permitir que todas as pessoas, indiscriminadamente, possam aproveitar os benefícios 

que oferece, morando nela ou na zona rural, com acesso a moradia digna, a infraestrutura, a 

transportes públicos, a equipamentos sociais, a segurança pública, a áreas de lazer, a 

oportunidades de trabalho. 

Dê sua opinião quanto aos pontos destacados: 

Na sua região, as moradias são seguras e em condições adequadas, com registro do imóvel 

Na sua região, há comércio e serviços necessários ao dia-a-dia próximos da sua residência 

Na sua região, há espaços para esportes e lazer próximos à sua residência, como praças e 

parques 

Nos espaços de esportes e lazer, há profissionais para orientar gratuitamente as atividades, 

disponibilizados pela prefeitura ou por trabalho voluntário  

Como são os deslocamentos para estudo, saúde, compras, trabalho, lazer, outros 
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Há transporte público e como é quanto a segurança, conforto, horários 

Como são as ruas quanto a pavimentação, calçadas, arborização, fluxo de tráfego 

Há patrimônio cultural a ser protegido 

Há infraestrutura básica para toda a população: água encanada, esgoto e lixo coletado 

Um motivo para gostar de onde mora 

Uma demanda principal 

A zona rural 

A zona rural compreende todo o espaço rural do município, onde são desenvolvidas atividades 

econômicas próprias das áreas rurais, incluindo o distrito de Buarque de Macedo e todos os 

povoados e comunidades. 

O plano diretor vai propor medidas para que a população rural seja atendida em suas demandas, 

tenha segurança para a sua produção e condições de deslocamento permanentes. 

Dê sua opinião quanto aos pontos destacados: 

As moradias são seguras e em condições adequadas, com registro do imóvel  

Como é o atendimento quanto a estudo, saúde, compras, trabalho, esportes e lazer 

Por quais motivos você tem que se deslocar de onde mora e para qual lugar – estudo, saúde, 

compras, trabalho, esportes e lazer, outros 

Como são feitos os deslocamentos – transporte público, veículo próprio, outros 

Como é o transporte público quanto a segurança, conforto, horários 

Como são as estradas na zona rural 

Há patrimônio cultural a ser protegido 

Um motivo para gostar de onde mora 

Uma demanda principal 

O meio ambiente 

O meio ambiente é o que nos cerca, na cidade e na zona rural. É o ar que respiramos, é a agua 

que bebemos, é o solo que nos sustenta, é a vegetação que nos protege. Na cidade, nem 

sempre é possível sentir a sua presença, desaparecido que fica sob camadas de concreto, 

pavimentação, vias e construções. Na zona rural, ele se apresenta com mais vigor. Mas são 

inúmeras as atividades que o comprometem, trazendo consequências como calor excessivo, 

chuvas torrenciais, perda de produção, inundações, deslizamentos, prejuízos sem conta, 

mortes. Por isso, são importantes as medidas de proteção ao meio ambiente. 

Dê sua opinião quanto aos pontos destacados: 
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Na sua região há presença de alagamentos, inundações, deslizamentos, desmatamento, 

poluição do ar, poluição sonora, poluição dos cursos d’água, atividades que prejudicam o meio 

ambiente 

Na sua região há abastecimento de água, coleta de esgotos, coleta de lixo, reciclagem do lixo, 

sistema de drenagem pluvial 

Na sua região há áreas importantes a serem protegidas 

Outro comentário 

Os equipamentos sociais 

Os equipamentos sociais devem estar presentes na cidade e na zona rural e compreendem os 

equipamentos: 

 da educação – como escolas, creches, faculdades, centros de treinamento; 

 da cultura – como bibliotecas, centros comunitários, auditórios; 

 da saúde – como os postos de saúde, pronto-socorro, clínicas, hospitais; 

 da assistência – como os equipamentos públicos CRAS e CREAS que apoiam as famílias, 
as crianças, os adolescentes, os idosos; 

 do esporte e do lazer – como praças, parques, locais para brincadeiras, jogos e 
atividades esportivas; 

 da segurança pública – como postos policiais e sistemas de segurança. 
 

Dê sua opinião quanto aos pontos destacados: 

Como é o atendimento às demandas em cada área 

Há profissionais em número suficiente 

O horário de funcionamento é adequado 

Os equipamentos são bem estruturados 

Os serviços oferecidos atendem as necessidades da população 

Os equipamentos são bem localizados 

Como é o acesso aos equipamentos 

Os equipamentos têm acesso para pessoas com mobilidade reduzida 

Há segurança a qualquer dia e horário para acessar os equipamentos 

Há manifestações culturais e quais são elas 

Há artistas locais 

Há apoio para as manifestações culturais e para os artistas 

Quais são as ocorrências com relação à segurança pública 
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A produção e o trabalho 

A produção e o trabalho dizem respeito à todas as atividades econômicas desenvolvidas no 

município, tanto na cidade como na zona rural, incluindo o turismo. 

Dê sua opinião quanto aos pontos destacados: 

 

Na cidade 

Quais as atividades econômicas predominantes 

Que outras atividades econômicas poderiam ser desenvolvidas 

Há concentração de atividades em determinadas regiões 

Há espaço para crescimento das atividades econômicas 

Como está a situação de emprego no município, se pode variar por região 

Como está a disponibilidade de mão de obra 

Há atividade turística, ou a possibilidade dela, com a infraestrutura adequada 

Há demanda de algum treinamento para a mão de obra existente 

Outro comentário 

 

Na zona rural 

Na sua região, quais são as atividades econômicas principais 

Na sua região, a maioria é produção familiar ou não familiar 

É feito algum beneficiamento da produção 

Como está a situação de emprego na zona rural 

Como está a disponibilidade de mão de obra  

Crianças e adolescentes compõem o grupo de trabalhadores nas áreas rurais 

Como é feita a comercialização da produção 

Há cooperativas ou associações 

São realizadas vendas para programas de compra de alimentos de agricultura familiar (como o 

Programa de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar-PAA ou o Programa Nacional de 

Alimentação Escolar-PNAE) 

Há espaço para crescimento das atividades econômicas 

Que outras atividades econômicas podem ser desenvolvidas 
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Há atividade turística, ou a possibilidade dela, com a infraestrutura adequada 

Há demanda de algum treinamento para a mão de obra existente 

Outro comentário 

1.2. CONTRIBUIÇÕES DAS OFICINAS PARTICIPATIVAS 

As equipes da FJP responsáveis peça realização das oficinas foram as seguintes: 

1. Izabel Marques (meio ambiente e ordenamento territorial), Eduardo Leite (economia e 
turismo), Marcos Assis (políticas socais), Sálvio Lemos (relatoria) – São Gonçalo e Rancho 
Novo; 

2. Paulo Madsen (meio ambiente e ordenamento territorial), Nelson Quadros (economia 
e turismo), Luiza de Marilac (políticas sociais), Livia Cruz (relatoria) – Buarque de 
Macedo e São Vicente de Paula; 

3. Denise Madsen (meio ambiente e ordenamento territorial), Reinaldo Carvalho 
(economia e turismo), Helena Soares (políticas sociais), Livia Cruz (relatoria) – Áreas 
Vulneráveis; 

4. Paulo Madsen (meio ambiente e ordenamento territorial) Eduardo Leite (economia), 
Nelson Quadros (turismo), Luiza de Marilac (políticas sociais) – Sede Municipal 
(Audiência Pública). 

 

As equipes contaram com o suporte da Secretaria Municipal de Planejamento e do setor de 

geoprocessamento municipal. 

 

A seguir, são apresentadas as contribuições recebidas da população em cada uma das oficinas 

realizadas. 
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Buarque de Macedo 

PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DE CONSELHEIRO LAFAIETE/MG 

Oficina: Buarque de Macedo  
Comunidades contempladas: Buarque de Macedo e Bandeirinha Country Clube 

Local: Escola Municipal Jardim Pinto de Azevedo Data: 27/04/2022 

TEMAS POSITIVO NEGATIVO 

Mobilidade, 
 
Territorial, 
 
Ambiental 

As fábricas não jogam detritos no rio, trata 
antes. Elas não poluem o rio. São monitoradas. 

Transporte: Esse é o grande problema do distrito e a principal 
demanda dos presentes 

O distrito tem mais ou menos 1200 moradores 
na parte urbana 

Relataram que quando perdem o último ônibus, a opção é 
pegar uma linha que para na rodovia e fazer o trajeto até o 
distrito a pé, que tem uma distância de cerca de 5 km, no 
escuro, já que não tem iluminação. 

O abastecimento de água é satisfatório, vai ser 
implantada estação de tratamento da Copasa 

A linha de ônibus tem 5 horários diários, sendo que o último 
de Lafaiete para o distrito é as 19 horas. Não existe horário 
noturno, o que inviabiliza que os moradores estudem a noite 
em Conselheiro Lafaiete 

A única coisa separada são as latinhas de 
alumínio, existe alguém que passa no distrito 
para recolher 

Teria uma via de acesso alternativo para Lafaiete, sem a 
necessidade de passar pela BR 040, mas a passagem foi 
fechada pelo condomínio Eldorado, que não está regular 
junto à prefeitura, e agora o único acesso é via rodovia 
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O lixo orgânico é utilizado pelos moradores 
para alimentar a criação 

O acesso para fazer o retorno para o distrito é muito 
perigoso, para motoristas e pedestres. 

 
A migração de moradores para Lafaiete está associada à falta 
de transporte público no distrito 

 

A ferrovia que corta o distrito também é um fator de perigo, 
pois as locomotivas passam a mais 60 km, não tem 
sinalização e os acidentes são recorrentes. Diariamente há 
vários horários de passagem das locomotivas, com muita 
trepidação nos imóveis. 

 
O esgoto não é tratado. É feito o lançamento in natura no 
ribeirão bananeiras (poluição a montante da captação na 
sede do município). 

 
A coleta de lixo ocorre apenas uma vez por semana, por isto 
muitas das vezes ele é queimado 

 

Algumas empresas dão transporte para seus funcionários, 
mas quando eles moram no distrito, muitos são deixados na 
BR. 

 
Há casos de condomínios que colocam o lixo do lado de fora e 
queimam, o que incomoda os demais residentes. 
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PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DE CONSELHEIRO LAFAIETE/MG 

Oficina: Buarque de Macedo  
Comunidades contempladas: Buarque de Macedo e Bandeirinha Country Clube 

Local: Escola Municipal Jardim Pinto de Azevedo Data: 27/04/2022 

TEMAS POSITIVO NEGATIVO 

 
Saúde, 
 
Educação, 
 
Esporte e Lazer, 
 
Assistência Social, 
 
Segurança Pública 

O atendimento no Posto de Saúde é bom, 
funciona todos os dias pela manhã e um dia 
na parte da tarde 

O Posto de saúde é um caos, no que tange a 
estrutura física 

 

O posto de saúde funciona em casa alugada que 
está toda mofada, foi montado consultório 
odontológico, mas não tem profissional para o 
atendimento  

 O posto de saúde só atende na parte da manhã 

 
O prédio da escola é da rede estadual, que cedeu 
salas à rede municipal. 

 Falta creche para as crianças 

O campo de futebol está em boas condições 
e é utilizado pela comunidade. 

No distrito não tem nenhum espaço de lazer e o 
que tem está abandonado 

 A situação da quadra e praça é de abandono e não 
existe salão comunitário 

 O time de futebol varzeano foi extinto 
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 Há só uma pracinha (junto à estação) que precisa 
de cuidados, reparos, iluminação, talvez quiosques 
e benfeitorias que atendam a comunidade. 

 

Falta instalar a academia ao Ar Livre, que já está 
comprada, parece que a questão é onde ser feita a 
instalação. Um morador disponibilizou uma área de 
sua propriedade para isso 

 

 
Não tem CRAS e CREAS, nem sabiam o que era e não 
tem necessidade desse serviço 

Local muito calmo, muito bom para morar  

A segurança não é um problema no distrito  

Buarque de Macedo é um local bom de 
morar, todos se conhecem e se ajudam 
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PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DE CONSELHEIRO LAFAIETE/MG 

Oficina: Buarque de Macedo  
Comunidades contempladas: Buarque de Macedo e Bandeirinha Country Clube 

Local: Escola Municipal Jardim Pinto de Azevedo Data: 27/04/2022 

TEMAS POSITIVO NEGATIVO 

Economia 
 

Trabalho 

Muitas famílias têm cultura de subsistência de hortas e criação de galinhas e 
porcos em seus terrenos e quintais. 

O comércio local é pequeno, oferta 
produtos considerados caros pela 
comunidade, e emprega poucas 
pessoas.  

Existência de 2 laticínios (Karina e Simões) que empregam de 5 a 6 pessoas na 
comunidade 

Comércio: deficitário, apenas para 
as necessidades emergenciais, com 
as compras no geral sendo feitas no 
comércio de Lafaiete. No distrito as 
mercadorias são mais caras e tem 
pouca diversidade. Não tem 
farmácia e nem padaria. Apenas 
muitos bares. 

Há fazendas de gado e cavalos (haras) que também empregam 

As compras para abastecimento são 
feitas na sede, alguns mercados até 
entregam lá, mas não existe 
farmácia no distrito e nenhuma da 
sede entrega lá 

Há oferta de trabalho e construção em sítios e chácaras que Lafaietenses e 
pessoas de outras cidades possuem no distrito  

Muitos trabalhadores na 
comunidade considerarem o 
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trabalho disponível nas fazendas 
"pesado" e mal remunerado. 

Um dos participantes acha que o distrito poderia virar uma “Lavras Novas” de 
Lafaiete 

Boa parte da mão de obra para 
sítios e construção civil no distrito 
vem do centro de Lafaiete 

O distrito tem muitos sítios para alugar 

Em suma: Trabalhadores de 
Buarque tendem a ocupar as vagas 
de empregos menos qualificados no 
distrito, sobretudo como servente 
de pedreiro na construção civil e 
trabalhador rural, enquanto o 
pessoal mais qualificado vem de 
fora. 

Uns poucos comerciantes levam de carro cestas básicas para vender no 
distrito. 

A falta de melhores condições de 
transporte regular para o centro de 
Lafaiete induz muitas pessoas do 
distrito a migrar para lá, já que o 
centro oferece melhores condições 
de trabalho e 
educação/qualificação. 

 

A mineradora tende a não contratar 
pessoas do distrito e quando isto 
acontece, elas são deixadas na 
rodovia, não existe transporte até o 
distrito 

 

Os moradores não querem mais 
trabalhar nas fazendas, pois as 
melhores vagas ficam para 
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moradores da sede ou pessoas de 
outras cidades 

 

Não existe creche no município, 
dificultando o acesso das mães ao 
mercado de trabalho 

Turismo 

Embora o centro de Buarque de Macedo não possa ser considerado como um 
conjunto histórico preservado, ele contém algumas edificações de valor 
histórico (especialmente a Estação Ferroviária) e apresenta-se como uma 
paisagem urbana aprazível 

Estação e conjunto de casario 
histórico associado encontram-se 
mal conservados, sem uso, e 
necessitam de restauração e 
projeto de uso sustentável 

O distrito é ponto de passagem conhecido para muitos caminhantes (trekking) 
e pessoas em passeios de bicicleta, motos de trail e em cavalgadas, sobretudo 
no percurso de Lafaiete para Cristiano Otoni e Santana dos Montes. 

 

A festa do padroeiro em janeiro e a Semana Santa, além de outras festas da 
Igreja, atraem sobretudo parentes e outros visitantes, muitos dos quais 
moram fora e se hospedam em sítios alugados no distrito, constituindo-se 
dessa forma em turistas no local.  

 

A comunidade demonstrou interesse na recuperação/restauração da antiga 
estação (já há projeto da Prefeitura aprovado nesse sentido) e de parte do 
casario (algumas dessas casas compõe o conjunto da estação e estão 
presentemente sem uso), e no desenvolvimento do turismo. Para tanto 
pensam que uma vez recuperada, a estação e esses imóveis associados 
poderia ser usada para abrigar um centro comunitário, uma biblioteca e um 
espaço para exposição de artesanato  
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Já houve mais estabelecimentos de alimentação na comunidade no passado e 
alguns moradores fazem alguns salgados. 

 

Há ainda algum artesanato de bambu no distrito, que já foi mais forte no 
passado 

 

Na área da cultura, mencionou-se que há também um violeiro no distrito  

Na visão dos presentes, uma reforma da estação e do casario associado 
poderá estimular as pessoas a se qualificarem para empreender e desenvolver 
empreendimentos no local na área da gastronomia e artesanato, aumentando 
a possibilidade de gastos de turistas e geração de renda e emprego na 
comunidade 

 

A comunidade demanda qualificação para aprimorar suas possibilidades de 
empreender na área gastronômica e do artesanato, dentre outras 

 

Foi mencionado que a estrada vicinal para Cristiano Otoni é aprazível, 
passando por mata atlântica e dando acesso à nascente do ribeirão 
Bananeiras.  
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São Gonçalo 

PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DE CONSELHEIRO LAFAIETE/MG 

Oficina: São Gonçalo 
Comunidades contempladas: Bom Será, Caeté, Gagé, Lago Azul, Mato Dentro, Pedreiras, São Gonçalo e Três Barras 

Local: Escola Municipal Pedro Silva Data: 27/04/2022 

TEMAS POSITIVO NEGATIVO 

Mobilidade, 
 
Territorial, 
 
Ambiental 

 

Transporte coletivo insuficiente. Tornando complicadíssimos os deslocamentos 
com/entre a Sede Municipal, São Gonçalo, Mato Dentro e Caeté. 

 

Não existe o tratamento do esgotamento sanitário em São Gonçalo. O que é coletado 
é jogado "in natura" no Córrego da Santinha 

 
Em Mato Dentro e Caeté são utilizadas fossas para o esgotamento sanitário 

 Estradas da região muito ruins 

 
Ligação de Mato Dentro e Caeté com Maracujá (Queluzito/MG) sem manutenção 

 

Principais demandas! Estrada (entre as comunidades) / Acesso (para sede municipal) 
/ Conexão (celular e internet) 
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PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DE CONSELHEIRO LAFAIETE/MG 

Oficina: São Gonçalo 
Comunidades contempladas: Bom Será, Caeté, Gagé, Lago Azul, Mato Dentro, Pedreiras, São Gonçalo e Três Barras 

Local: Escola Municipal Pedro Silva Data: 27/04/2022 

TEMAS POSITIVO NEGATIVO 

Assistência Social,  
 
Educação, 
 
Saúde, 
 
Esporte e lazer, 
  
Segurança Pública 

Tem atendimento odontológico (com 
aplicação de flúor) 

Somos excluídos do mapa. Aqui é uma terra sem lei 

 Não chamam a polícia porque o número fica registrado e tem represália 

 O lazer é tomar cerveja no boteco e carro com som alto até altas madrugadas 

 Roubo, agressão física, uso de drogas, violência doméstica (riram sem graça) 

 Tinha Patrulha Rural e não tem mais. Não tem ronda, não tem ponto, polícia não vem 

 Quadra não tem controle de segurança 

Tem quadra esportiva Quadra esportiva está sem proteção e virou espaço de vandalismo 

Não tem muita demanda para a 
assistência social 

 

Mato Dentro tem comunidade 
quilombola 

 

Senso de comunidade/solidariedade Tem demanda para escola de ensino fundamental. Anos finais 

 Emergência não é atendida aqui! (São Gonçalo) 
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 Adolescentes de Mato Dentro e Caeté vão estudar em outro Município (São Brás do 
Suaçuí) 

 Escola de ensino fundamental é com sala multiseriada 

 Não vem equipe do PSF e da Assistência Social 

Incentivo ao esporte vem melhorando Incentivo ao esporte vem melhorando, mas ainda insuficiente. Não tem Monitor e 
nem professor de Educação Física. 

O Lazer é ver boi e cavalo no pasto. Tem 
festas religiosas 

Insegurança afeta a folia de reis, festa de São Gonçalo, Mato Dentro e Caeté.  

 
Há transporte escolar, muito cedo e se tem problema na estrada, perde a aula.  

CRAS de Barreira, espaço muito bom. Para atendimento no CRAS tem de ir no de Barreira, na sede municipal  

 Atendimento para saúde só de manhã, em outros horários é necessário ir para 
Lafaiete para a Policlínica 

 Enfermeira de São Gonçalo fecha o posto na 4ª feira, para o atendimento em Caeté e 
Mato Dentro 

 Médico só vem 1 vez por semana 

 Posto é anexo à escola municipal. Precário. Não tem banheiro - Caeté e Mato Dentro.  

 O Posto de Saúde não tem sala de espera. Precário - Caeté e Mato Dentro.  

 Não tem Posto Policial, quando chama não vem 

 Posto de Saúde de São Gonçalo - infraestrutura está ruim, com o surgimento de 
rachaduras 

 Curso e estratégias de lazer para as crianças. 

 Infraestruturas das escolas deficiente (goteiras, mofo, remendos, telhado quebrado) 
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PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DE CONSELHEIRO LAFAIETE/MG 

Oficina: São Gonçalo 
Comunidades contempladas: Bom Será, Caeté, Gagé, Lago Azul, Mato Dentro, Pedreiras, São Gonçalo e Três Barras 

Local: Escola Municipal Pedro Silva Data: 27/04/2022 

TEMAS POSITIVO NEGATIVO 

Economia, 
 
Trabalho, 
  
Turismo 

 
Mecanização rural: reduziu necessidade de mão-de-obra. 

Emprego: Mulheres - faxina em Lafaiete   

Emprego: A maioria das pessoas trabalham em 
Lafaiete (Comércio e serviços), Congonhas 
(indústria extrativa mineral e metalúrgica), 
Jeceaba e Ouro Branco (siderurgia) 

  

  Custo de vida alto 

Principais produtos da região (comunidades 
locais): Leite (comercializado para cooperativas), 
milho, silagem (empresa com 2 empregados), 
feijão e granja de suínos (1 km) 

  

Comercialização dos produtos: 
- mercado do produtor em Lafaiete 
- leite: cooperativas 
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Rede móvel de telefonia e Internet precárias - sem wi-fi  
- Linha passa na região para atender empresa situada nas proximidades (atende 
poucas famílias) 
 - Posto de Saúde: tem telefone rural c/ antena (para ligações à distância) 

Terra produtiva    
Chacreamento: São Gonçalo, Mato Dentro, Caeté 
- abastecimento de água: poços artesianos 
- saneamento: fossas negras 

Incentivar o artesanato. Existente: tecidos    

Serviços e comércio existentes: Posto de Saúde, 
Escola, Correios e 2 bares 

Faltam: padaria, farmácia, açougue.  
- Comércio em geral: compras em Lafaiete 

 

Saneamento: 
- Esgoto coletado em somente 2 ruas e lançado em cursos de água  

  

Dificuldades com transporte e acesso para Lafaiete (estradas ruins e transporte 
coletivo insuficiente, com poucos horários diários)  
Estradas: 
- seca: poeira 
- chuvas: não passam  

Festas religiosas: folia de reis, festa de São 
Gonçalo, Mato Dentro e Caeté 

Insegurança afeta os festejos  

  
Gastronomia - origem quilombola   
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Rancho Novo 

PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DE CONSELHEIRO LAFAIETE/MG 

Oficina: Rancho Novo  
Comunidades contempladas: Água Preta, Almeidas, Alto da Varginha, Rancho Novo, Sismaria e Vila Madalena)  

Local: Escola Municipal Padre José Lobo da Silveira Data: 28/04/2022 

TEMAS POSITIVO NEGATIVO 

Mobilidade, 
 
Territorial, 
 
Ambiental 

  Segurança na travessia de pedestres na rodovia para chegar ao ponto do ônibus. 

  Mais segurança no acesso rodoviário para o Alto da Varginha na rodovia 

  Falta do esgotamento sanitário no Alto da Varginha 

  Falta da coleta do esgotamento sanitário em algumas vias do Rancho Novo 

  Transporte coletivo para Lafaiete insuficiente. Pouquíssimos horários 

  

Não são utilizados o ônibus escolar. Alunos utilizam-se do transporte coletivo, que nem 
sempre os atende 

  Falta manutenção nas estradas vicinais. Quando o transporte coletivo é interrompido 

  Falta poda, capina e iluminação pública nos itinerários do transporte coletivo 

  Não existe uma fiscalização ambiental, especialmente na região da ETE e do Aterro Sanitário 

  

Lançamento de 3 novos loteamentos em Rancho Novo! Porém, houve a observância da não 
existência de rede trifásica na região 
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PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DE CONSELHEIRO LAFAIETE/MG 

Oficina: Rancho Novo  
Comunidades contempladas: Água Preta, Almeidas, Alto da Varginha, Rancho Novo, Sismaria e Vila Madalena  

Local: Escola Municipal Padre José Lobo da Silveira Data: 28/04/2022 

TEMAS POSITIVO NEGATIVO 

Assistência Social,  
 
Educação, 
 
Saúde, 
 
Esporte e lazer, 
 
Segurança Pública 

Tem grupo de congado e a 
prefeitura dá transporte. 

É cultura da comunidade os adolescentes trabalharem nas olarias. 

Mobilização comunitária 
(trouxeram listas de presença, 
fazem abaixo assinado) 

Campo de futebol é uma necessidade importante  

Tem van para levar as crianças 
para o Almeida. 

"Se der uma chuvinha, não dá para as crianças virem para a escola de Varginha ára 
Rancho Novo" 

Mesmo tendo problemas, é um 
"lugar bom para se viver, é na 
roça". 

O horário do transporte é ruim para os alunos, como é ônibus de linha. 

"A vida aqui é muito boa! 
Qualidade de vida e 
coletividade." 

"Da varginha, tem de andar km até a rodovia para pegar o ônibus que vem de Ouro 
Branco." 

"Carinho, atenção, acolhimento, 
povo que tem amor e precisa só 
de crescer" 

Não tem transporte escolar exclusivo, as crianças têm um cartão e usam no ônbus de 
linha. 
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"A comunidade é maravilhosa! 
Eu acho aqui e tenho maior 
orgulho desse Rancho Novo!" 

Telhado da Escola Municipal não tem laje e entra água. 

 
Sala de professores não terminou a obra, nem a creche.  

 
Fezes de pombo estão trazendo doenças para a escola. 

 
Retomar escola aberta nos fins de semana. 

 
Academia da cidade está abandonada. 

 Alto da Varginha não tem acesso fácil a Rancho Novo para vir ao médico. 

 Desde novembro de 2021 o posto de saúde está sem médico. 

 Terminar a obra do posto de saúde. 

 

Não tem PSF, quando precisa de emergência chama o SAMU, mas às vezes ele não 
vem. 

 Assalto, furto (fio, TV) botijão de gás) 

 "A gente liga para a PM, faz BO, mas não adianta nada" 

 Às vezes vem a patrulha rural, aderimos à vigilância comunitária para ver se ela passa a 
vir sempre. 

 Os jovens usam as quadras, mas precisa de monitor para orientar. 

 
Trazer grupo de Poesia (Lesma) e Capoeira - Eustáquio Vereador) 

 
CRAS só em Lafaiete e população acessa do Bolsa Família. 

  
População da comunidade foi bem atendida no CRAS. 

 
Revitalização da praça, alambrado da quadra, instalação da academia. 
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PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DE CONSELHEIRO LAFAIETE/MG 

Oficina: Rancho Novo  
Comunidades contempladas: Água Preta, Almeidas, Alto da Varginha, Rancho Novo, Sismaria e Vila Madalena  

Local: Escola Municipal Padre José Lobo da Silveira Data: 28/04/2022 

TEMAS POSITIVO NEGATIVO 

Economia, 
 
Trabalho, 
 
Turismo 

Olarias: produção de tijolos maciços 
- Empreendimentos autônomos 
- Comercialização: 
   - atravessadores 
   - destino: carvoarias região 

 

Na região existem fazendas de gado de leite, 
além de plantios de milho e feijão. 

 

Produção: 
 - Leite: cooperativas 
- Queijos: Lafaiete e Ouro Branco  

Haras (1)  Emprego considerado "pesado" e mal remunerado. 
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Emprego: 
- Autônomos: diaristas, lavadeiras, fazendas e 
olarias (empregam adolescentes como 
aprendizes) 
- Formais: indústrias extrativas e de 
transformação da região e no comércio e 
serviços de C. Lafaiete 

 

 
Comércio e serviços: faltam farmácia e açougue em Alto da Varginha. 
- Comércio em geral: compras em Lafaiete 

 

Regularização fundiária:  
-50% das propriedades do povoado não são regularizadas  

Mercado de imóveis:  
- 3 loteamentos (chácaras) Saneamento 

Eventos:  
- Festas religiosas: São José Operário, com 
"Tríduo" (três dias de reza) e Festa (em 
primeiro de maio) 
- Quadrilha 
- Cavalgadas: Estrada Real (marco próximo a 
igreja do povoado)  

Gastronomia   

Artesanato  
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OFICINA: RANCHO NOVO - DOCUMENTO ENTREGUE PELA COMUNIDADE 
 
REUNIÃO PLANO DIRETOR RANCHO NOVO E ALTO VARGINHA 
SUGESTÕES:  
 
Posto de Saúde e Correio: 
 
1- Retorno do Médico clinico e Pediatria; 
2- Reforma da estrutura do posto de saúde e correio pois tem vazamento de chuva no interior além de infestação de pombos no telhado com infestação de 
piolhos, Escola Municipal Padre José Lobo da Silveira: 
 
1-Terminar al reforma da escola, pois tem telhados com vazamento de água de chuva nas salas 
 
2-Sala dos professores e banheiro sem terminar. 
 
3-Vestiário com telhado desabando risco de acidente grave. 
 
4-Terminar obra de creche promessa de campanha não concluída hoje com quase 30 crianças cadastradas esperando a conclusão das obras. 
 
5-Não adiantar recursos financeiros para empreiteira sem fazer a medição. 
 
6-Retirada dos pombos do telhado da escola. 
 
Quadra de esportes: 
 
1-Instalação do equipamento de ginástica que estão na escola municipal desde agosto de 2021 
 
2-Instalação de parquinho infantil. 
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3-Reforma da praça em geral inclusive quadra de futebol. 
 
Vias de acesso: 
 
1-Calçamento das ruas que ficaram de fora da planilha de obras atual. 
 
2- Manutenção das ruas de circulação de ônibus e veículos, que estão cheias de depressões, partir do trevo de entrada do bairro. 
 
Rede Elétrica: 
 
1-A rede elétrica está defasada pois houve aumento de residências e tem muito pico de luz, além disto, existem 3 (três) loteamentos em implantação com 
expectativa de mais de 90 (noventa) moradias. 
 
ALTO DA VARGINHA: 
 
1-Calçamento ou asfaltamento da estrada do Alto da Varginha estrada de circulação de ônibus urbano, e em outras vias de comunidade 
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São Vicente de Paula 

PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DE CONSELHEIRO LAFAIETE/MG 

Oficina: São Vicente de Paula 
Comunidades contempladas: Água Limpa, Francis, São Vicente de Paulo, Vargas e Violeiros 

Local: Escola Municipal Professora Maria Serafina Peixoto Data: 28/04/2022 

TEMAS POSITIVO NEGATIVO 

Mobilidade, 
 
Territorial, 
 
Ambiental 

Violeiros: Emater e prefeitura implantaram para um 
morador a fossa ecológica, o que resolveu o problema 
de contaminação da propriedade dele. 

A estrada de acesso a Lafaiete, que segundo eles não tem manutenção 
periódica, o que dificulta muito os deslocamentos 

 
O fluxo de carros na estrada é grande, pois as pessoas que moram em 
Santana dos Montes para fugir do pedágio utilizam a estrada para chegar a 
Lafaiete. 

 

Os moradores reclamam de poucos horários (três vezes ao dia) e da falta 
de lugares para passageiros, pois a falta de transporte escolar faz com que 
os alunos (mais de 30) preencham os assentos nos micro-ônibus. 
Consideram viável uma linha circular para atender os vários povoados da 
região. 

 Têm disponibilidade de três vans escolares, mas os alunos estão usando os 
poucos ônibus do transporte público. 

 Há reclamações também em relação à conservação das estradas, que têm 
passado longos períodos sem manutenção na drenagem e nivelamento. 
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Distâncias aproximadas: equidistante 12 km da cidade de Conselheiro 
Lafaiete, do distrito de Buarque de Macedo e da sede do município de 
Santana dos Montes (a divisa municipal fica a somente 2 km do povoado). 
Até o povoado de Vargas são 6 km. 

 

Abastecimento de água: a comunidade era abastecida por um poço 
artesiano, que atendia de forma satisfatória. A COPASA assumiu a 
prestação do serviço, mas as obras e intervenções para instalação de 
hidrômetros acabaram por quebrar tubulações que estavam em uso. Há 
moradores que ficaram sem água até a data da oficina. Há casos de refluxo 
do esgoto nas residências. Há esgoto correndo a céu aberto, junto a casas e 
à estrada. Há moradoras idosas que estão tendo que andar longas 
distâncias, para pegar água em vasilhas, em propriedades de terceiros e 
voltar carregando o peso das mesmas de volta para suas casas. A situação 
é crítica no povoado. 

 Esgoto cai direto no Riacho da Vargem e alguns moradores dependem 
desta água, pois não tem outra. 

 
Vargas, França, Água Limpa e Violeiros (a população dessas comunidades 
não tem nenhum transporte), só tem uma van para o transporte escolar, 
são 4 motoristas, um para cada comunidade 

 

Os moradores da Água Limpa e demais povoações reivindicam poços 
artesianos, a construção de banheiros nas residências e o estudo de 
viabilidade da construção de sistemas simplificados de fossas sépticas 
individuais ou em condomínio. 

 Comunicações: o povoado não dispõe de telefone. 

Sugestões: O ideal seria que a manutenção da estrada fosse feita a cada 2 meses. 

 Criar uma linha de ônibus circular, que passe por vários povoados, indo para Lafaiete. 
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PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DE CONSELHEIRO LAFAIETE/MG 

Oficina: São Vicente de Paula 
Comunidades contempladas: Água Limpa, Francis, São Vicente de Paulo, Vargas e Violeiros 

Local: Escola Municipal Professora Maria Serafina Peixoto Data: 28/04/2022 

TEMAS POSITIVO NEGATIVO 

Saúde 
 
Assistência Social 
 
Educação 
 
Esporte e Lazer 
 
Segurança Pública 

Em São Vicente existe local para 
construção do posto de saúde e do 
velório (doação da igreja) 

Posto de saúde funciona na casa paroquial, funciona todos os dias na 
parte da manhã, mas o médico só uma vez por semana, e não tem 
atendimento odontológico 

 Não tem telefone no Posto de Saúde. 

 Violeiros e França não tem posto de saúde, vão no posto de saúde de 
moinhos 

 Não tem nenhum programa social ativo no povoado. 

 Não tem CRAS na comunidade. “O CRAS é o buteco”. 

 Notícia do fechamento da escola pela SEMED. Hoje tem 12 alunos 

 

Transporte Escolar: É feito de micro-ônibus e Van, nos outros povoados 
é apenas van. Reclamaram que os alunos vão no mesmo ônibus que a 
população e como atualmente a empresa de transporte utiliza micro-
ônibus, fica muito lotado. É fornecido para os alunos o vale transporte, 
não tem transporte escolar exclusivo. 
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Não pode misturar alunos das escolas públicas com os das escolas 
particulares (técnico e faculdade), por isso os alunos não podem utilizar 
o transporte escolar, assim os jovens tem que ter transporte próprio ou 
mudar para a sede para continuar estudando 

 
Em São Vicente só tem escola até a 4ª serie, as crianças pequenas estão 
indo estudar na sede, e a escola está correndo risco de fechar, pois hoje 
só tem 12 alunos 

 

A situação relatada requer um estudo e solução. A escola só está 
atendendo 12 alunos, mas há outros 30 nos demais povoados que 
deveriam estar frequentando as aulas em São Vicente, para seguir o 
zoneamento escolar e fortalecer a escola local. Entretanto, eles estão 
indo estudar na cidade de Conselheiro Lafaiete. 

 A estrutura da escola está ruim, na sala onde ocorreu a oficina, por 
exemplo chove 

 Não tem creche 

 

Não tem transporte para levar alunos do curso técnico e nem para 
faculdade. O transporte atende apenas os alunos da rede municipal e 
estadual. Se quiser estudar será necessário uso de recurso próprio ou 
mudar para Lafaiete. 

 

 
Há uma quadra de jogos em São Vicente, que precisa de manutenção 
urgente. A trave está caindo e o alambrado dá choque (risco de acidente 
grave!). 

 O campo de futebol foi destruído 

 
Tem academia ao ar livre, mas falta orientação profissional para 
utilização correta dos equipamentos 

 As outras comunidades não têm nenhum espaço para atividades físicas 
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A quadra está com os vestiários fechados, não podendo ser utilizado 
pela população, segundo um morador, está em boas condições 
exatamente por que não está sendo usada. E dizem que está dando 
choque no alambrando 

 

Falaram que vão implantar uma 
patrulha rural, que funcionaria como 
um grupo de monitoramento. 

A ronda da polícia tem dia definido para acontecer.  

 
No povoado tem roubo, som alto em carros, principalmente no final de 
semana de pessoas que vem passear no povoado. Roubo de gado, nos 
sítios.  

 Falta iluminação pública em vários pontos 

 Atualmente a comunidade não tem mais segurança para deixar a casa 
aberta 

 
Tem todo tipo de roubo e são realizados também por membros da 
comunidade, assim como pessoal de fora 

 
Não existe patrulhamento, os dias com maior problema são nos finais de 
semana 

 
Uma ronda policial feita nas quintas, estão tendo muito problema de 
roubo 

Sugestões: Se tivesse um curso técnico seria muito bom para a comunidade 

 Violeiros tem artesanato (doce, quitanda) 

 Uma base comunitária seria um ponto de apoio para a polícia 

 Aulas de culinária, pintura  

 Poderia ser criada uma escola de viola  

 Vacinação volante nos povoados, pois é difícil a locomoção dos povoados para São Vicente. 
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PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DE CONSELHEIRO LAFAIETE/MG 

Oficina: São Vicente de Paula 
Comunidades contempladas: Água Limpa, Francis, São Vicente de Paulo, Vargas e Violeiros 

Local: Escola Municipal Professora Maria Serafina Peixoto Data: 28/04/2022 

TEMAS POSITIVO NEGATIVO 

Economia, 
 

Trabalho 
 

Turismo 

Empresa de agropecuária e reflorestamento 
tem ônibus próprio para transporte de 
trabalhadores. Idem para mineração de ferro 
em Água Limpa, que além de transportar 
ferro para Buarque de Macedo, transporta 
pessoal utilizando a estrada que passa em S. 
Vicente 

Dificuldades com transporte e acesso para Lafaiete (estradas ruins, veículos limitados a 
micro-ônibus, em apenas 3 horários diários) 

 

A produção não é beneficiada no povoado, que abastece Conselheiro Lafaiete com 
carne, Buarque de Macedo com leite, Santana dos Montes e Barbacena com grãos, 
além de embarcar minério da Água Limpa na ferrovia, também em Buarque de Macedo. 
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Na região existem grandes fazendas de gado 
leiteiro e de corte, além de plantios de 
milho, feijão, soja. Há também haras. O 
destino dos grãos produzidos é Barbacena, 
enquanto o leite vai para Buarque de 
Macedo e Santana dos Montes, e a carne vai 
para um frigorífico em Lafaiete. A maioria 
dos moradores locais trabalham nas 
fazendas, bem como no comércio e em casas 
(serviços domésticos) em Lafaiete 

Falta qualificação da mão de obra local para trabalhos na agropecuária e construção 
civil. Em São Vicente (comunidade de cerca de 600 pessoas) só tem 3 pedreiros e falta 
carpinteiro. A comunidade demanda cursos na área de agropecuária, pedreiro, pintura, 
além de outras áreas, como o croché citadas principalmente por mulheres 

A igreja cedeu espaço para instalação de 
antena. 

Na vila de São Vicente, que é a principal nessa região, há apenas uma mercearia, mas lá 
os produtos são mais caros. Assim, as compras de alimentos e outros gêneros pela 
população local são feitas sobretudo em Lafaiete 

 
Não tem internet, cada um tem a sua individual.  

 

Os atrativos potencialmente mais 
importante na região seria a Fazenda 
Histórica de Agua Limpa e haras 

Fazenda Histórica de Agua Limpa e haras são propriedade privada não abertos a 
visitação turísticas no momento 

Na comunidade de Violeiro e Vargas são 
produzidas algumas quitandas, que 
eventualmente podem ser comercializadas 
em Lafaiete em pontos de venda na região.  

Folia de reis não está sendo mais praticada e congado de locais não possui 
instrumentos adequados e se apresenta mais fora da comunidade 

Mencionou-se existirem 2 violeiros em 
Violeiros e 1 em São Vicente. Na fazenda 
Bouganville há serestas ocasionais com os 
violeiros locais.  

Visitantes das festas locais não são turistas e sim "excursionistas" com menor volume 
de gastos na região, já que usualmente não pernoitam no local (até porque a vila não 
oferece condições para essa alternativa)  
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Já houve folia de reis e há congadeiros na 
comunidade 

Além das limitações de comércio, há sérias limitações de infraestrutura de saneamento 
(abastecimento de água e esgoto) e não há internet pública. A única disponível na 
região é a Rota real net, que é privada e usada por poucos que podem pagar por esses 
serviços.  

As principais festas na comunidade são as de 
São Sebastião em janeiro e de São Vicente, 
quando vem gente de outros lugares, até a 
cavalo.  

Limitações referentes a atrativos e infraestrutura básica, além da ausência de qualquer 
outro serviço turístico na região, dificultam o desenvolvimento do turismo na região 

São Vicente tem uma praça aprazível e é 
ponto de passagem conhecido de curta 
parada e lanches no bar e mercearia 
existente na comunidade, para muitos 
visitantes "excursionistas" caminhantes 
(trekking) e pessoas em passeio e em 
deslocamento por meio de automóveis, 
bicicleta, motos e em cavalgadas 

A comunidade gosta de congado, folia de reis, mas as pessoas vão para fora por falta de 
incentivo 

   

 
Sugestões: 

 
Resolução de problemas de infraestrutura básica e provimento de cursos sob demanda, em áreas como construção civil, pintura, área 
culturais (como crochê, gastronomia e artesanato) além de empreendedorismo no ramo cultural e gastronômico, para atender 
demanda potencial de caminhantes e outras pessoas em passagem ou visita na comunidade, podem ser importantes como alternativa 
de renda no local 
Aparentemente há um potencial de desenvolvimento para uma centralidade em São Vicente, devido ao movimento de ciclistas, 
motociclistas e trabalhadores em geral nessa estrada entre Conselheiro Lafaiete e Santana dos Montes. Um projeto de tratamento 
urbanístico e paisagístico, inclusive com iluminação deve ser considerado para o local, como fomento a atividades econômicas que 
criem oportunidades de geração de trabalho e renda no povoado. 
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Áreas Vulneráveis 

PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DE CONSELHEIRO LAFAIETE/MG 

Oficina: ZEIS (Zonas Especiais de Interesse Social) 

Local: Sede municipal - CAIC Data: 30/04/2022 

TEMAS POSITIVO NEGATIVO 

Mobilidade, 
 
Territorial, 
 
Ambiental 

 
Dificuldade em identificar o nome das ruas 

 
São João, bairro mais povoado do município +/- 20 mil habitantes 

 

As secretarias do município não funcionam. Falta fiscalização que permite que 
os espaços públicos são inacessíveis para idosos, cadeirantes. 

 

Algumas pessoas ainda adotam a prática de queima de lixo na região, 
danificando inclusive os recipientes de armazenamento; 

 

A coleta de lixo acontece nos horários de pico de trânsito que, somado 
ao perfil das ruas (largura) construídas nos períodos anteriores, gera 
retenção no trânsito e, às vezes, desconforto para os profissionais 
coletores; 

 
A coleta seletiva existe só em algumas áreas da cidade; 

 

Atualmente um profissional ajunta o lixo pela manhã e o caminhão 
passa recolhendo somente a partir das 14h. Neste intervalo, os sacos de 
lixo são abertos, inclusive por cães, deixando as ruas sujas; 
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O lixo é depositado em vários lugares diferentes nas ruas. Essa falta de 
organização aumenta o tempo de deslocamento do caminhão, o que 
prejudica o trânsito local. Seria interessante que o lixo fosse depositado 
em locais específicos. 

 

Conduta inadequada de alguns moradores em relação às questões 
ambientais. Exemplo: proprietários que cobrem todo terreno com 
cimento, dificultando o escoamento da água. Faltam campanhas de 
conscientização promovidas pela Prefeitura. 

 

Bairro Copacabana: sem escoamento do esgoto sanitário (esgoto a céu 
aberto) e pluvial.  

 

A promotoria municipal exigiu que cada morador arcasse com os custos 
de instalação de uma fossa séptica. 

 
A população do bairro também sofre com a falta de água potável.  

 
Carência de projetos de drenagem urbana. 

 

Falta linha de ônibus que dê acesso ao bairro Copacabana; a falta de 
transporte coletivo dificulta o deslocamento dos trabalhadores. 

 

Várias pessoas adquiriam o lote, porém não conseguem a regularização 
junto ao cartório da cidade em função do empreendedor; 
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Grande parte da área foi ocupada por invasão, ou seja, necessita de 
regularização fundiária. A falta de regularização fundiária contribui para 
o descaso da Prefeitura. 

 

Confusão em relação ao nome de algumas ruas (às vezes dois ou até 
três nomes). 

 

Com a falta de fiscalização da prefeitura, as incorporadoras venderam 
lotes sem infraestrutura 

 

O bairro Sion com ruas sem condições de acesso aos caminhões da 
logística industrial; 

 

O bairro Triângulo 2 não possui qualquer infraestrutura: água potável, 
energia elétrica, sendo que não se encontra em área de risco nem de 
preservação ambiental.  

  

O Programa Aluguel Social não tem acompanhamento das famílias, o 
que resulta no retorno às áreas ocupadas antes do aluguel após os seis 
meses de benefício. 

  

Falta regularização fundiária em diversas regiões da cidade. Em alguns 
locais, mais de 70% dos imóveis são irregulares.  

  
Grande demanda da população para regularizar seus imóveis. 
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PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DE CONSELHEIRO LAFAIETE/MG 

Oficina: ZEIS (Zonas Especiais de Interesse Social) 

Local: Sede municipal CAIC Data: 30/04/2022 

TEMAS POSITIVO NEGATIVO 

Assistência Social,  
 
Educação, 
 
Saúde, 
 
Esporte e lazer, 
 
Segurança Pública 

A cultura é rica A única creche que existe nesta comunidade Sion é o CAIC 

O futebol é um grande fator agregador No bairro Triangulo II não existe PSF próprio, a população utiliza o 
do bairro Carijós 

A praça CEUS, é um importante espaço para a 
população. 

Há uma desarticulação entre a gestão e a sociedade civil e parece 
que reflete na comunidade. 

Durante a pandemia, foi a Rede Família formada 
pelas organizações da sociedade civil organizada 
que articulou e deu suporte às famílias de baixa 
renda com cesta básica e demais apoios; 

Espaços culturais sucateados, favorecendo o uso por pessoas 
em uso de substâncias psicoativas; 

 

O incentivo para o esporte para as crianças está pouco ou 
praticamente não existe. Precisa de quadras de esporte nas 
periferias, assim como outros espaços para prática de esportes. A 
insegurança cresceu muito por falta de espaços de lazer, as 
escolas também não estão dando suporte a formação dos 
cidadãos. 

 

A secretaria de esporte teria acabado com os projetos bem antes 
da pandemia. 

 
Envolvimento de jovens no tráfico de drogas. 
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A pobreza aumentou e a participação do poder público 
diminuiu. Nenhuma das atividades que funcionavam antes 
da pandemia retornaram; 

 

Rede socioassistencial desarticulada em relação à gestão 
municipal.  

 

O trabalho infantil aumentou: crianças na rua e evasão 
escolar; 

 

A Secretaria de Desenvolvimento Social tem competência, 
porém não tem recurso e tem reduzido a sua participação 
com benefícios. 

 

O bairro São João é o bairro mais populoso da cidade e no 
entanto não oferta ensino médio; 

 
A população do bairro Paulo VI não é atendida com creche; 

 

A Secretaria Municipal de Educação distribui as crianças de 
uma mesma família para escolas diferentes e distantes, o 
que tem gerado abandono escolar; 

 

O processo de seleção de professores não oportuniza a 
contratação de professores recém-formados no município. A 
maioria das vagas é preenchida por profissionais de outros 
municípios, dando preferência a profissionais com maior tempo 
de experiência; 

 

As escolas não possuem acessibilidade para pessoas com 
deficiência e idosas; 
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Os alunos estão evadindo em função da falta de condições 
das famílias para arcarem com transporte público; 

 
Municípios vizinhos estão fornecendo uniforme escolar, 
material escolar etc. e em Conselheiro Lafaiete não há 
qualquer apoio, nem gestão transparente. 

 

A região que agrega os bairros Paulo VI (metade), 
Copacabana, Amaro Ribeiro, São Geraldo, Jardim Europa e 
Ferroviários é atendida por uma única unidade de saúde 
básica (UBS); 

 

O piso salarial da equipe de saúde, principalmente médicos, 
é o mais baixo da região, sendo que o prefeito apresentou 
proposta de revisão que foi recusada pelo Conselho 
Municipal de Saúde; 

 

Qualidade do atendimento médico é ruim e hospital de 
atendimento a crianças não atende as especialidades 
infantis; 

 

Como nem todos os PSF possuem atendimento 
odontológico, o município perderá recursos federais; 

 

Falta de medicamentos nas unidades de saúde (em Catas 
Altas e Cristiano Otoni); 

 

Moradores acreditam que a má qualidade na prestação de 
serviços de saúde esteja ligada à problemas de gestão municipal. 

 
Secretaria de Cultura com estrutura de governança frágil; 

 
Rede de agentes culturais desarticulada. 
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PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DE CONSELHEIRO LAFAIETE/MG 
Oficina: ZEIS (Zonas Especiais de Interesse Social) 

Local: Sede municipal - CAIC Data: 30/04/2022 

TEMAS POSITIVO NEGATIVO 

Economia, 
 

Emprego, 
 

Turismo 

 
A empregabilidade e a renda no município são voláteis, com concentração no setor de 
serviços.  

 
A Prefeitura é a grande empregadora e o setor rural não está otimizado. A situação 
piorou após a pandemia. 

 
Desemprego poderia ser combatido com pequenas empresas familiares 

 

Muitas crianças têm saído da escola e estão trabalhando nos sinais. 

 
Cartórios não cumprem a legislação de regularização imobiliária; 

 
Instituições da sociedade civil organizada desarticuladas. 
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OFICINA: ZEIS (ZONAS ESPECIAIS DE INTERESSE SOCIAL) - COMUNIDADES CONTEMPLADAS 

 

1. Região Sul 

a) Bairro São Jorge – MCMV-Entidade (onde está ocorrendo uma ocupação e uma invasão ao mesmo tempo, no terreno da Etapa II, do projeto MCMV-

Entidade da Astcol), abrange o Bairro da Linhazinha, Nossa da Guia (primeiro núcleo urbano regularizado pela Lei 13.465), Bom Pastor (conjunto 

habitacional da Caixa (casas)); 

b) Bairro Amaro Ribeiro – abrange o Paulo VI (conjunto habitacional da Cohab (casas), região do Amaro Ribeiro, onde estão inseridos os bairros Copacabana, 

Ferroviários, Jardim Europa (conjuntos habitacionais MCMV (prédios), loteamentos), núcleos urbanos que surgiram com ocupações na década de 90. 

2. Região dos Moinhos (zona Leste) – abrange vários bairros populares oriundos de ocupações da década de 90 (Real de Queluz, Jardim das Flores, Santa 

Maria), Bela Vista (conjunto Habitacional da Caixa (casas) e conjunto habitacional MCMV-prédios) e São José (conjunto habitacional programa Habitar da 

década de 80. 

3. Região Noroeste – Bairro São Benedito, abrange bairros populares de loteamentos ainda irregulares, destacando Satélite, Limas Dias, Siderúrgico (rua 

Rosa Dutra, onde existem casas sem registro e infraestrutura básica), Santa Cruz, Santa Terezinha. 

4. Bairro Independente – abrange o bairro Triângulo (com ocupações em área verde e topo de morro), ocupação Triângulo II, Queluz (com ocupações em 

áreas de risco – deslizamento). 

5. Gigante – Vila Resende, São Judas Tadeu, Tietê. 

6. São João (zona centro-sul) – Santa Matilde, Sion, Rochedo, Progresso. 
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Sede Municipal – resultados e registros 

Na Sede Municipal, como já foi dito, foi promovido um processo virtual apoiado pelas redes 

sociais da Prefeitura, com a disponibilização de material para consulta a respeito dos temas 

tratados no plano diretor, com local para as contribuições dos cidadãos. Ao final do período de 

disponibilização, houve a tabulação das contribuições que foram apresentadas em Audiência 

Pública. 
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Registros de presença na Audiência Pública 
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Registros fotográficos 
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1.3. REGISTROS DAS OFICINAS PARTICIPATIVAS NA ZONA RURAL E NAS ÁREAS VULNERÁVEIS 

Registros de presença 

Buarque de Macedo 
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São Gonçalo 
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Rancho Novo 
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São Vicente de Paula 

  



 
 

67 

 

Áreas Vulneráveis 
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Registros fotográficos 

 

Buarque de Macedo 
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São Gonçalo 

 

 

   
 

 

  



 
 

70 

 

 

Rancho Novo 
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São Vicente de Paula 
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Áreas Vulneráveis 
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2. SEGUNDA RODADA – SEMINÁRIO DE PROPOSTAS 

A segunda rodada corresponde ao Seminário de Propostas, realizado presencialmente na Sede 

Municipal, no Teatro da Câmara Municipal, no dia 20 de setembro de 2022, de 9:00 às 18:00hs. 

Nesse seminário, conforme previsto em contrato, as propostas preliminares para o plano diretor 

foram apresentadas ao público em geral para seu afinamento, após sua divulgação on line, no 

site e nas redes oficiais da Prefeitura. 

Antecedeu ao seminário uma reunião com engenheiros e arquitetos da cidade no dia 19 de 

setembro de 2022, às 15 horas, com a presença da equipe responsável pelas propostas físico-

territoriais. 

A programação do seminário foi a seguinte: 

 09:00hs – Recepção 

 09:15hs – Abertura por representante do Executivo Municipal 

 09:30hs – Introdução aos trabalhos – FJP 

 09:45hs – Macrozoneamento Municipal 

 10:15hs – Palavra aberta ao público 

 10:45hs – Zoneamento Urbano 

 11:30hs – Palavra aberta ao público 

 

 12:00 a 13:30hs – Intervalo 

 

 13:30hs – Propostas para o desenvolvimento social 

 14:30hs – Palavra aberta ao público 

 15:00hs – Propostas para o desenvolvimento econômico 

 16:00hs – Palavra aberta ao público 

 17:00 – Encerramento 

A FJP se responsabilizou pelas apresentações técnicas e a a Prefeitura Municipal se 

responsabilizou pelo local, pela divulgação, pelos registros de presença (listas de presença), 

pelos equipamentos de som e projeção e pela gravação do evento, assim como por um lanche 

de encerramento, caso considere conveniente. 

A Prefeitura também disponibilizou formulários para que os presentes deixassem sua 

contribuição por escrito, caso desejassem. 

A divulgação, a cargo da Prefeitura, deu-se pelos meios de comunicação próprios, pelas redes 

sociais e por convites a lideranças dos mais diversos setores da sociedade.  
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2.1. APRESENTAÇÕES TEMÁTICAS DE PROPOSTAS PRELIMINARES 

A FJP, que se responsabilizou pelas apresentações técnicas, compareceu com a seguinte 

equipe, representando todo o conjunto de pesquisadores dedicado aos trabalhos contratados, 

conforme nomeada no Plano de Trabalho que integra este projeto: 

 Paulo Madsen – Introdução e Macrozoneamento; 

 Denise Almada – Zoneamento urbano; 

 Amanda Matar e Carolina Portugal – Desenvolvimento social; 

 Reinaldo Carvalho – Desenvolvimento econômico. 

A seguir, estão registradas as apresentações temáticas do Seminário de Propostas. 
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Macrozoneamento Municipal 
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Zoneamento Urbano e Patrimônio Cultural 

 

 

 

 

PROPOSTAS PARA ZONEAMENTO URBANO 
 
Premissas 
 

O Zoneamento Urbano da Sede Municipal define o zoneamento 
das áreas urbanas para a ocupação e adensamento, em função 
das seguintes condições: 

 Infraestrutura urbana disponível – sistema viário, redes de 
abastecimento de água e energia elétrica, esgotamento 
sanitário; 

 Drenagem pluvial e fluvial; 

 Relevo; 

 Presença de patrimônio ambiental e/ou cultural. 
 

PROPOSTAS 
 
Zona Central (ZCE) 
 
Corresponde às áreas do Centro da Sede Municipal, onde se situam 
atividades comerciais e de prestação de serviços de atendimento a 
todo o município, assim como equipamentos institucionais, com 
ocupação caracterizada por usos diversos como residências uni e 
multifamiliares, comércio, serviços e uso institucional, sendo possível a 
instalação desses usos diversos, admitindo-se processos de 
verticalização desde que obedecidos todos os parâmetros urbanísticos 
estabelecidos no Plano Diretor. 
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PROPOSTAS 
 
Centralidades Regionais (CentR) 
 
Correspondem às áreas urbanas lindeiras às Vias Estruturantes 
Municipais, constituindo-se em centralidades regionais para 
atendimento às regiões do entorno dessas vias, onde devem se 
situar preferencialmente atividades não residenciais de 
atendimento geral, sem excluir o atendimento local, admitindo 
maior adensamento e concentração de atividades econômicas 
mediante condicionantes que contribuam para a qualificação 
urbanística do espaço urbano. As Centralidades Regionais deverão 
receber o tratamento de calçadas adequado para permitir o 
trânsito seguro de pedestres, a acessibilidade universal aos 
espaços públicos e edificações, bem como a utilização segura dos 
meios de transporte coletivo. 

PROPOSTAS 
 
Centralidades Locais (CentL) 
 
Correspondem a trechos das Vias Estruturantes Municipais onde 
serão estimuladas atividades não residenciais de atendimento 
local, com adensamento moderado e uso compartilhado com o 
residencial. As áreas de centralidades que atendam a bairros 
com predominância de famílias de baixa renda são prioritárias 
para a implantação de equipamentos comunitários. As 
Centralidades Locais deverão receber o tratamento de calçadas 
adequado para permitir o trânsito seguro de pedestres, a 
acessibilidade universal aos espaços públicos e edificações, bem 
como a utilização segura dos meios de transporte coletivo. 
 
Nas ZCE, CentR e CentL poderão ser instalados parklets a partir 
de critérios a serem definidos pela Prefeitura Municipal. 
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PROPOSTAS 
 
Zona de Ocupação Moderada (ZOM) 
 
As Zonas de Ocupação Moderada correspondem à maior extensão 
das áreas urbanas, com uso predominantemente residencial, sendo 
admitidos os usos comercial e serviços de atendimento local. A 
classificação ZOM considera a necessidade de manutenção de baixas 
ou médias densidades, em função das seguintes características 
observadas isoladamente ou associadas: 

 Condições físicas do terreno; 

 Infraestrutura – viária e redes de abastecimento de água, 
energia elétrica e esgotamento sanitário; 

 Condições de acessibilidade; 

 Existência de bairros tradicionais e/ou conjuntos urbanos de 
relevância cultural e simbólica; 

 Presença de uso habitacional social ou habitações destinadas 
ao mercado popular. 

PROPOSTAS 
 
Zona de Ocupação Moderada (ZOM) 
 
Categorias das ZOM 
 
ZOM 1 – corresponde às áreas que apresentam condições 
desfavoráveis ao adensamento decorrentes de: 
Relevo acidentado; 
Necessidade de investimentos em infraestrutura viária; 
Dificuldades nas condições de acessibilidade. 
 
ZOM 2 – corresponde aos bairros tradicionais próximos à área central 
onde é necessário o controle do adensamento evitando as 
transformações urbanas radicais, tais como expulsão de moradores e 
atividades tradicionais, perda de referências simbólicas e identitárias. 
 
ZOM 3 – corresponde às áreas onde é possível o adensamento 
moderado, em função de suas características e de ocupação. 
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PROPOSTAS 
 
Zona de Ocupação Preferencial (ZOP) 
 
A Zona de Ocupação Preferencial corresponde às áreas urbanas de 
uso residencial nas quais é estimulada a ocupação em decorrência 
das condições adequadas do sítio natural, infraestrutura e 
acessibilidade, sendo admitidos usos comerciais e serviços de 
atendimento local. 

PROPOSTAS 
 
Zona de Urbanização Controlada (ZUC) 
 
A Zona de Urbanização Controlada corresponde às áreas urbanas 
inseridas na Zona de Segurança Hídrica e Geotécnica e na Zona de 
Segurança Hídrica definidas no Macrozoneamento Municipal, e que 
correspondem respectivamente às bacias dos Ribeirões Bananeiras e 
Almeidas, sendo possível a instalação de usos residenciais, 
comerciais e serviços, desde que atendam aos parâmetros de 
controle de adensamento, verticalização e impermeabilização dos 
terrenos, de forma a evitar os riscos de deslizamento de terra, o 
comprometimento de mananciais, da recarga dos aquíferos e da 
drenagem urbana. 
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PROPOSTAS 
 
Zona de Urbanização Preferencial (ZUP) 
 
A Zona de Urbanização Preferencial corresponde às áreas de 
urbanização incompleta preferenciais para a complementação e 
finalização das obras de infraestrutura, observadas as 
necessidades de articulação com o restante da malha viária urbana 
e regularização do empreendimento, até que as unidades possam 
ser disponibilizadas para a venda e ocupadas de acordo com os 
parâmetros definidos previamente pelos órgãos competentes da 
administração municipal. 

PROPOSTAS 
 
Zona de Expansão Urbana (ZEU) 
 
Corresponde às áreas não ocupadas dentro do perímetro urbano da 
sede municipal e propícias à ocupação urbana pelas condições do sítio 
natural e possibilidade de instalação de infraestrutura, respeitando-se 
as Áreas de Preservação Permanente (APP) previstas na legislação 
ambiental, as áreas de risco de inundação e aquelas com declividade 
acima de 30%, devendo ser definidos os parâmetros de ocupação por 
equipe da Prefeitura, durante o processo de aprovação, de acordo com 
as características da área do empreendimento e obedecidas as 
premissas estabelecidas no Plano Diretor. 
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PROPOSTAS 
 
Zona Especial de Interesse Social (ZEIS) 
 
Corresponde às áreas públicas ou privadas, destinadas à habitação de 
interesse social para população com renda familiar de até três 
salários mínimos, incluindo conjuntos habitacionais e ocupações 
precárias e irregulares, carentes em infraestrutura, equipamentos 
e/ou serviços urbanos, as quais deverão ser objeto de programas de 
complementação de infraestrutura urbana, social e viária e 
programas habitacionais e de regularização de interesse social, assim 
como aquelas destinadas a futuras ocupações, sendo: 
 
ZEIS 1 – para ocupações existentes;  
 
ZEIS 2 – para futuras ocupações e instalação de equipamentos 
comunitários 
 

PROPOSTAS 
 
Zona de Diversificação Econômica (ZDE) 
 
Corresponde às áreas destinadas à dinamização da economia do 
município, preferencialmente voltadas para as potencialidades 
econômicas locais, mescladas ao uso residencial, sendo permitidos 
usos econômicos e institucionais de médio e grande porte, com 
controle do grau de incomodidade, definidos mediante licenciamento 
e elaboração de Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV). 
 
Zona de Empreendimentos de Porte (ZEP) 
 
Corresponde às áreas destinadas à dinamização da economia do 
município, preferencialmente voltadas para as potencialidades 
econômicas locais, sendo permitida a implantação de 
empreendimentos de médio e grande porte, bem como de 
equipamentos de uso coletivo com grau de incomodidade que os 
impeçam de conviver em locais próximos ao uso residencial, mediante 
licenciamento fundamentado em estudos de impacto ambiental e 
urbanístico. Na ZEP não será permitido o uso residencial. 
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PROPOSTAS 
 
Zona de Proteção Ambiental (ZPA) 
 
Corresponde às áreas protegidas pela legislação ambiental, federal, 
estadual e/ou municipal, inseridas nas áreas urbanas, 
compreendendo, dentre outros, parques municipais e áreas 
destinadas à recuperação ambiental, implantação de áreas de lazer 
e recreação pública, suporte à estruturação do espaço urbano. 
 
Zonas de Conexão Ambiental (ConexAmb) 
 
São consideradas Zonas de Conexões Ambientais as porções das 
áreas urbanas em fundos de vale, cuja delimitação tem como 
objetivo a conformação de uma rede de qualificação ambiental, 
voltadas para a proteção de cursos d’água e nascentes e prevenção 
de inundações e processos erosivos, bem como para a 
disponibilização de áreas vegetadas e permeáveis e espaços 
propícios ao exercício de atividades de esporte e lazer. 
 

PROPOSTAS 
 
ÁREAS DE INTERESSE ESPECIAL 
 
Sobrepostas ao zoneamento, são definidas as seguintes Áreas de 
Interesse Especial: 
 
Área de Interesse Urbanístico (AIU) 
 
Correspondem às áreas destinadas a intervenções específicas, 
visando a melhoria da estruturação urbana municipal, 
possibilitando uma requalificação e revitalização urbanas e das 
centralidades propostas, compreendendo duas categorias: 
 
AIU 1 – áreas destinadas à implantação e/ou complementação de 
infraestrutura viária, prioritariamente as Vias Estruturantes e as 
regiões demarcadas como pontos de conflito nas travessias de 
rodovias. 
 
AIU 2 – áreas destinadas à regularização de loteamentos irregulares 
não contemplados pelas ZEIS. 
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PROPOSTAS 
 
Áreas de Interesse Cultural (AIC) 
 
Correspondem às áreas de interesse de preservação do patrimônio 
cultural do município, exigindo a adoção de medidas e parâmetros 
destinados à sua preservação, compreendendo duas categorias: 
 
AIC 1 – sobreposta a parte da Zona Central, compreende o centro 
tradicional da sede municipal, que concentra edificações de referência 
histórico-culturais. 
 
AIC 2 – compreende o entorno de bens tombados isolados, quaisquer 
que sejam, e demais áreas de interesse de preservação histórica e 
cultural do município. 

PROPOSTAS PARA OCUPAÇÃO EM ÁREA RURAL 
 
Zona Urbana Especial (ZUE) 
 
As Zonas Urbanas Especiais poderão ser aplicadas aos povoados 
na Zona Rural, com parâmetros equivalentes à ZOM 1 e 
condições especiais quanto aos impostos a serem implantados. 
 
Chacreamentos 
 
Ocupações com módulos mínimos inferiores ao permitido pelo 
INCRA, localizados na Zona Rural, tendo como características: 

 O uso residencial; 

 Taxa de ocupação máxima de 20%; 

 Reserva legal de área de preservação ambiental de 20%; 

 Pavimentação permeável nas vias de circulação; 

 Abastecimento de água por sistemas alternativos de 
captação, mediante outorga pelo órgão competente 
(IGAM); 

 Sistema de coleta e tratamento de esgoto individual ou 
condominial; 

 Sistema de condução e reservatório de águas pluviais 
para reuso, individual ou coletivo, de forma a evitar perda 
de solo por erosão e assoreamento; 

 Solução sustentável para coleta, tratamento e destinação 
final dos resíduos sólidos. 
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Quadro de Conformidade de Uso do Solo Urbano por Zonas 

ZONAS 
USOS 

Área Mín. 
(m²)/ 

Testada Mín. 

(m) 

ZCE CentR CentL 
ZOM 

1 
ZOM 

2 
ZOM 

3 
ZOP ZOC ZEIS ZDE ZEP ZEU ZPA AIC(¹) ZUE(²) 

Residencial Unifamiliar 300/10 A A A A A A A A A NA NA A 
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A A 

Residencial Multifamiliar 
Horizontal 

300/10 A A A A A A A A A NA NA A A A 

Residencial Multifamiliar 
Vertical de Baixa Densidade 

360/12 A A A A NA A A A A A NA A A A 

Residencial Multifamiliar 
Vertical de Média Densidade 

360/12 A A NA NA NA NA A NA AC A NA A AC AC 

Residencial Multifamiliar 
Vertical de Alta Densidade 

500/15 A AC NA NA NA NA A NA NA A NA NA NA NA 

Econômico de Pequeno Porte 
(atendimento local) 

300/10 A A A A A A A A A A A A A A 

Econômico de Médio Porte 
(atendimento municipal) 

360/12 A A NA AC AC A A A A A A A A A 

Misto 
Parâmetros 

dos usos 
residenciais 

A A A A A A A A A A AC A A A 

Institucional de Pequeno e 
Médio Porte 

360/12 A A A A A A A A A A AC A A A 

Institucional de Grande Porte 5.000/25 A AC NA NA NA AC AC NA NA AC A A NA NA 

Econômico/Industrial de 
Médio Porte 

1.000/20 NA NA NA NA NA NA NA NA NA A A AC AC AC 

Econômico/Industrial de 
Grande Porte 

5.000/25 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA A AC NA NA 
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(¹) A AIC é uma Área de Interesse Especial que se sobrepõe à ZCE, restringindo seu aproveitamento para proteção do patrimônio cultural.  

(²) A ZUE poderá ser aplicada aos povoados rurais transformados em zonas urbanas, com condições especiais de ocupação e impostos. 

 
A    = Admitido; NA = Não Admitido; AC = Admitido sob Condições 
 

- Uso Residencial 

Residencial Multifamiliar Vertical de Baixa Densidade – até 4 pavimentos; 
Residencial Multifamiliar Vertical de Média Densidade – até 8 pavimentos; 
Residencial Multifamiliar Vertical de Alta Densidade – até 15 pavimentos 

 
- Uso Econômico, que engloba as atividades de comércio e/ou serviços e/ou industriais, podendo ser de pequeno, médio ou grande porte, conforme os 

impactos que apresentem, exceto o de pequeno porte que soma aos impactos a sua área construída, já que são admitidos em todas as zonas, sendo de: 

Pequeno Porte – atividades com área construída máxima de 300m² (trezentos metros quadrados), não produtoras de ruídos, odores ou rejeitos poluentes, 

que se destinam ao atendimento das necessidades cotidianas da população, não conflitantes com o uso residencial; 

Médio Porte – atividades que podem gerar impactos na circulação de pessoas e veículos, na geração de efluentes diversos e na emissão de ruídos, 

podendo ser demandadas, pelo poder público, a apresentarem projetos específicos relacionados com os impactos que podem vir a causar; 

Grande Porte – atividades que podem apresentar impactos em maior escala com relação à circulação de pessoas e veículos; ao comprometimento da 

infraestrutura instalada; a emissão de efluentes diversos poluidores nos estados sólido, líquido ou gasoso, inclusive odores, radiações ionizantes ou não 

ionizantes; de ruídos e vibrações; e de resíduos sólidos especiais, demandando necessariamente a apresentação de estudos e/ou projetos técnicos 

específicos que contemplem medidas mitigadoras em função de suas características e processos de licenciamento. 

 

- Uso Misto, que corresponde à associação dos dois anteriores; 
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- Uso Institucional, que compreende os espaços e instalações destinadas à administração pública e às atividades de educação, cultura, saúde, assistência social, 

religião, esportes e lazer, com especial atenção na sua implantação quanto aos aspectos da segurança de seus usuários e medidas de mitigação de impactos, 

sempre que for o caso, sendo: 

Institucional de Pequeno e Médio Porte – para atendimento local e municipal; 
Institucional de Grande Porte – para atendimento regional, em especial no que se refere à saúde e à educação 
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Parâmetros Urbanísticos por Zonas 

ZONA 
TO Max 

(%) 
CA Min CA Bas CA Max 

TP Min 
(%) 

AFASTAMENTOS (M) 
GAB (n° max. 

de 
pavimentos) 

FRONTAIS 
LATERAIS FUNDOS VIAS 

LOCAIS 
VIAS 

ESTRUTURANTES 

Zona Central (ZCE) 
60 0,10 1,00 

3,5 
20 3,00 5,00 

(*) 3,00 15 

AIC 1 (¹) 1,5 2,00 2,00 4 

Centralidade Regional (CENTR) 60 0,10 1,00 2,5 20 3,00 5,00 (*) 2,00 8 

Centralidade Local (CENTL) 60 0,10 1,00 1,5 20 3,00 5,00 2,00 2,00 4 

Zona de Ocupação Moderada (ZOM 1)  60 0,10 1,00 1,5 20 3,00 5,00 2,00 2,00 4 

Zona de Ocupação Moderada (ZOM 2)  50 0,10 1,00 1,2 20 3,00 5,00 2,00 2,00 3 

Zona de Ocupação Moderada (ZOM 3) 50 0,10 1,00 1,2 20 3,00 5,00 2,00 2,00 4 

Zona de Ocupação Preferencial (ZOP) 40 0,10 1,00 2,5 20 3,00 5,00 3,00 3,00 8 

Zona de Ocupação Controlada (ZOC) 60 0,10 1,00 1,5 30 3,00 5,00 3,00 3,00 4 

Zona Especial de Interesse Social (ZEIS 
1 E 2) 

70 
Não se 
aplica 

1,5 1,5 20 2,00 5,00 2,00 2,00 4 

Zona de Diversificação Econômica 
(ZDE) 

70 0,10 1,00 20 20 3,00 5,00 3,00 3,00 4 

Zona de Empreendimentos de Porte 
(ZEP) 

70 0,10 1,00 3,0 20 5,00 10,00 (*) 5,00 10 

Zona de Expansão Urbana (ZEU) 60 0,10 1,00 1,5 30 3.00 5,00 2,00 3,00 4 

Zona Urbana Especial (ZUE) 60 0,10 1,00 1,5 30 2,00 5,00 2,00 3,00 4 

Zona de Proteção Ambiental (ZPA) 
Não é permitido o parcelamento do solo. A ocupação é permitida apenas para usos institucionais e instalação de equipamentos 

de esporte e lazer, mediante análise e aprovação pelos conselhos pertinentes. 

(¹) A AIC 1 é uma Área de Interesse Especial que se sobrepõe à ZCE, restringindo seu aproveitamento para proteção do patrimônio cultural. 

(²) Os parâmetros estabelecidos se referem à ZEIS 2, que corresponde aos novos empreendimentos no âmbito da política municipal de habitação de interesse social. 
(³) Os Afastamentos Laterais em zonas de maior adensamento devem seguir formulas. 
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PROPOSTAS COMPLEMENTARES PARA O PATRIMONIO CULTURAL 

 Delimitar, no âmbito do Plano Diretor, quais as zonas receptoras 
da Transferência do Direito de Construir (TDC). 

 Indicar o Conselho Municipal do Patrimônio Histórico e Cultural 
(COMPHIC) como a única instância responsável por conceder 
autorização para que o imóvel tombado seja isento de IPTU, 
validando o seu bom estado de conservação (*). 

 Inserir na legislação pertinente a previsão do instrumento de 
tombamento provisório, considerando que um bem 
inventariado já pode ser objeto de tombamento provisório, nos 
termos do Decreto-lei no 25/1937(*) 

 
(*) Ações já adotadas como parte da política municipal de preservação 
do patrimônio cultural 

PROPOSTAS COMPLEMENTARES PARA O PATRIMONIO CULTURAL 

 Apoiar a Folia de Reis e o Congado nas comunidades de Água 
Limpa, Francis, São Vicente de Paulo, Vargas e Violeiros. 

 Recuperar a história dos territórios indígenas e quilombolas 
para fins de educação patrimonial. 

 Fortalecer as ações de educação patrimonial, de forma a 
contribuir para a divulgação da importância da preservação 
do patrimônio municipal. 

 Inserir na legislação pertinente a possibilidade de inventariar 
imóveis com características art déco e modernista. 

 Declarar como imune a corte as árvores antigas e referências 
do município, identificadas por meio de inventário e 
mapeamento. 

 Proteger, recuperar e restaurar a estação de Buarque de 
Macedo. 

 Proteger, recuperar e restaurar imóveis em Buarque 
Macedo associados à Estação Ferroviária, atualmente sem 
uso. 
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Políticas Sociais e Segurança 
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Economia, Cultura e Turismo 
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2.2. REGISTROS DO SEMINÁRIO DE PROPOSTAS 

Registros de presença do seminário 
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Registros de presença da reunião técnica 
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Registros fotográficos 

 
 

Público presente 
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Macrozoneamento Municipal 

 
 

Zoneamento Urbano e Patrimônio 
Cultural 

 

 
 
Políticas Sociais e Segurança 
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Assistência e Habitação 
de Interesse Social 

 

 
 

 
 
Economia, Cultura e Turismo 
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Grupo de trabalho Prefeitura Municipal, Fundação João Pinheiro e colaboradores. 
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3. RESULTADOS GERAIS DO PROCESSO PARTICIPATIVO 

As Oficinas Participativas realizadas e a Audiência Pública na Sede Municipal corresponderam à 

“leitura comunitária”, a qual compreende o olhar da própria comunidade sobre a sua realidade 

cotidiana nas vivências na cidade e no território municipal, no que tem de positivo e de negativo. 

As contribuições recebidas passaram a integrar os diagnósticos elaborados, os quais 

compreendem a “leitura técnica”. 

Ambas, integradas, subsidiaram a construção das propostas preliminares apresentadas no 

Seminário de Propostas Preliminares para o Plano Diretor – Macrozoneamento Municipal; 

Zoneamento Urbano e Patrimônio Cultural; Políticas Sociais e a Segurança Pública; Economia, 

Cultura e Turismo. Antes da sua realização, as propostas, na sua íntegra, foram divulgadas ao 

público por meio do site da Prefeitura Municipal, para conhecimento prévio e contribuições. A 

reunião técnica ocorrida no dia 19 contribuiu para o afinamento do zoneamento urbano e dos 

parâmetros urbanísticos e de uso e ocupação, após o seminário. 

O processo participativo cumpriu seu objetivo, fechando esse ciclo de discussões e contribuições 

coletivas, que vieram por meio de contatos diretos, por meio dos canais on line e com a 

participação do público presente nos eventos. As contribuições nos vários temas foram 

analisadas, visando a sua incorporação no próprio Plano Diretor ou nas legislações que o 

complementam, de acordo com seus próprios âmbitos, etapa que antecede a redação final do 

anteprojeto de lei, a ser apresentado em audiência pública. 

 

 


