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1. Processo de Consulta Cidadã 

Com a finalidade de promover a participação social no processo de elaboração do Plano Diretor 

municipal e coletar informações junto a população a respeito do macrozoneamento e 

zoneamento do município, foi elaborado um processo de coleta de avaliações, denominado de 

Consulta Cidadã.  

1.1. Formulários por meio eletrônico 

Após a realização da 2ª Audiência Pública do Plano Diretor na cidade, a Prefeitura Municipal 

de Arantina disponibilizou o link do formulário da Consulta Cidadã em 23 de setembro de 2019 

em suas mídias sociais, para que a população opinasse de forma direta sobre as propostas 

apresentadas durante a visita de campo ao município. 

O formulário eletrônico consistiu, portanto, em perguntas referentes as propostas dos Eixos de 

Desenvolvimento, Macrozoneamento e Zoneamento municipal, conforme proposta 

apresentada durante a Audiência Pública e nas Oficinas Participativas. Foi então solicitado ao 

munícipe que respondesse concordando ou não com as propostas apresentadas, totalizando 

oito perguntas, sendo elas:  

1. Você concorda que o estímulo ao desenvolvimento agroindustrial sustentável deve ser 

uma das prioridades do município de Arantina para os próximos 10 anos? 

 

2. Você concorda que a diversificação da produção rural, a partir das cooperativas e 

associações locais deve ser uma das prioridades do município de Arantina para os 

próximos 10 anos? 

 

3. Você concorda que a ampliação do sistema de coleta de esgoto e investimento em 

tratamento, além de coleta seletiva e reciclagem deve ser uma das prioridades do 

município de Arantina para os próximos 10 anos? 

 

4. Toda a área demarcada em cinza no mapa abaixo corresponde à Zona Mista. Nela, 

moradia, comércio, serviços, oficinas mecânicas, pequenas serralherias e pequenas 

vidraçarias, por exemplo, podem ser instaladas, desde que não ofereçam riscos ou 

grande incômodo à população. Você concorda que esses usos sejam permitidos na 

maior parte da cidade? 
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Figura 1-1 – Zona Mista - Sede 

 

Elaboração: Arcadis, 2019. 

5. Muitas vezes, a população mais carente da cidade mora em áreas com baixa 
infraestrutura (esgoto, abastecimento de água, arruamento), pouca oferta de serviços 
públicos, falta de posse da terra e que precisam de melhorias nas suas casas. A Zona 
Especial de Interesse Social (ZEIS) delimita áreas ocupadas pela população de menor 
renda da cidade, que devem ser prioridade na melhoria das condições de suas 
habitações e posse da terra. Você concorda que as áreas próximas da Vila Regina, 
marcadas em laranja no mapa abaixo, sejam destinadas à projetos prioritários de 
regularização fundiária e urbanística? 
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Figura 1-2 – Zona Especial de Interesse Social 1 (ZEIS 1) - Sede 

 

Elaboração: Arcadis, 2019. 

 
6. Muitas vezes a população mais carente da cidade não possui condições financeiras 

para compra ou aluguel de imóveis e dificilmente novos loteamentos são pensados 
para essa população, fazendo com que permaneçam em áreas menos estruturadas 
da cidade. A Zona Especial de Interesse Social (ZEIS) delimita áreas prioritárias para 
novos conjuntos habitacionais de interesse social. Você concorda que as áreas 
atualmente de pasto localizadas entre o centro e o Porto do Céu, marcada em laranja 
no mapa abaixo, sejam destinadas para novos conjuntos habitacionais? 
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Figura 1-3 – Zona Especial de Interesse Social 2 (ZEIS 2) - Sede  

 

Elaboração: Arcadis, 2019. 

7. Especialmente nas áreas próximas aos rios e córregos, encontramos as chácaras, que 
são áreas maiores com baixa ocupação. Para essas áreas, foi criada a Zona Especial 
de Ocupação Moderada. Você concorda que as áreas demarcadas em azul no mapa 
abaixo, tenha regras específicas para manter a ocupação mais baixa e assim evitar a 
pressão sobre os cursos d’água da cidade?  
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Figura 1-4 – Zona Especial de Ocupação Moderada- Sede 

 

Elaboração: Arcadis, 2019. 

8. Com base no diagnóstico municipal, está proposta a criação de uma Zona Rural de 
Produção Sustentável nas áreas rurais com ocorrência de alta fragilidade do meio físico 
(principalmente em decorrência do relevo acidentado). Esta Zona tem como principal 
objetivo permitir usos diversificados de pequena escala, fortalecendo o pequeno 
produtor e a agricultura familiar (associativismo, cooperativismo, aumento no valor 
agregado da produção e ampliação da assistência técnica) com vistas à 
compatibilização de atividades humanas com a conservação ambiental (fomento e 
incentivo a agricultura orgânica, agroecologia, produção estratégica de Integração 
Lavoura, Pecuária e Floresta – ILPF e restrição a expansão de novas pastagens). Você 
concorda com esta Zona?  
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Figura 1-5 – Zona Rural de Produção Sustentável – Macrozona Rural 

 
Elaboração: Arcadis, 2019. 

O formulário ficou disponível até 08 de outubro de 2019. As informações coletadas foram 

compiladas e analisadas ao final do período de coleta, a fim de identificar aspectos que 

precisam ser revistos e outros que foram validados pelos participantes.  
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2. Resultados  

Arantina contou com a participação de 19 pessoas na Consulta Cidadã online. A seguir serão 

apresentados os resultados dos formulários online e, posteriormente, uma síntese geral das 

avaliações feitas pelos participantes. 

2.1. Respostas do Formulário 
  



Consulta Cidadã Arantina - Macrozoneamento e Zoneamento Municipal

1. Você concorda que o estímulo ao desenvolvimento agroindustrial sustentável deve ser uma das
prioridades do município de Arantina para os próximos 10 anos?

2. Você concorda que a diversificação da produção rural, a partir das cooperativas e associações
locais deve ser uma das prioridades do município de Arantina para os próximos 10 anos?

19
Respostas

05:08
Tempo médio para concluir

Fechado
Status

Concordo 17

Não concordo 1

Concordo 16

Não concordo 2

Page 1 of 4Microsoft Forms

23/10/2019https://forms.office.com/Pages/DesignPage.aspx?origin=OfficeDotCom&lang=pt-BR



3. Você concorda que a ampliação do sistema de coleta de esgoto e investimento em tratamento, 
além de coleta seletiva e reciclagem deve ser uma das prioridades do município de Arantina para 
os próximos 10 anos?

4. Toda a área demarcada em cinza no mapa abaixo corresponde à Zona Mista. Nela, moradia, 
comércio, serviços, oficinas mecânicas, pequenas serralherias e pequenas vidraçarias, por exemplo, 
podem ser instaladas, desde que não ofereçam riscos ou grande incômodo à população. Você 
concorda que esses usos sejam permitidos na maior parte da cidade?

5. Muitas vezes, a população mais carente da cidade mora em áreas com baixa infraestrutura 
(esgoto, abastecimento de água, arruamento), pouca oferta de serviços públicos, falta de posse da 
terra e que precisam de melhorias nas suas casas. A Zona Especial de Interesse Social (ZEIS) 
delimita áreas ocupadas pela população de menor renda da cidade, que devem ser prioridade na 
melhoria das condições de suas habitações e posse da terra. Você concorda que as áreas próximas 
da Vila Regina, marcadas em laranja no mapa abaixo, sejam destinadas à projetos prioritários de 
regularização fundiária e urbanística?

Concordo 17

Não concordo 1

Concordo 18

Não Concordo 0

Concordo 10

Não Concordo 8
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6. Muitas vezes a população mais carente da cidade não possui condições financeiras para compra 
ou aluguel de imóveis e dificilmente novos loteamentos são pensados para essa população, 
fazendo com que permaneçam em áreas menos estruturadas da cidade. A Zona Especial de 
Interesse Social (ZEIS) delimita áreas prioritárias para novos conjuntos habitacionais de interesse 
social. Você concorda que as áreas atualmente de pasto localizadas entre o centro e o Porto do 
Céu, marcada em laranja no mapa abaixo, sejam destinadas para novos conjuntos habitacionais?

7. Especialmente nas áreas próximas aos rios e córregos, encontramos as chácaras, que são áreas 
maiores com baixa ocupação. Para essas áreas, foi criada a Zona Especial de Ocupação Moderada. 
Você concorda que as áreas demarcadas em azul no mapa abaixo, tenha regras específicas para 
manter a ocupação mais baixa e assim evitar a pressão sobre os cursos d’água da cidade?

Concordo 11

Não Concordo 7

Concordo 17

Não Concordo 2
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8. Com base no diagnóstico municipal, está proposta a criação de uma Zona Rural de Produção 
Sustentável nas áreas rurais com ocorrência de alta fragilidade do meio físico (principalmente em 
decorrência do relevo acidentado). Esta Zona tem como principal objetivo permitir usos 
diversificados de pequena escala, fortalecendo o pequeno produtor e a agricultura familiar 
(associativismo, cooperativismo, aumento no valor agregado da produção e ampliação da 
assistência técnica) com vistas à compatibilização de atividades humanas com a conservação 
ambiental (fomento e incentivo a agricultura orgânica, agroecologia, produção estratégica de 
Integração Lavoura, Pecuária e Floresta – ILPF e restrição a expansão de novas pastagens). Você 
concorda com esta Zona?

Concordo 16

Não Concordo 2
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2.2. Síntese dos Resultados 

A partir das respostas obtidas na Consulta Cidadã, conclui-se que a maioria dos munícipes de 

Arantina que responderam o formulário online concordam com as propostas de Eixos de 

Desenvolvimento do município, e de Macrozoneamento e Zoneamento. 

Em relação à proposta de instalação de comércio, serviços, oficinas mecânicas, pequenas 

serralherias e vidraçarias, juntamente com as moradias na maior parte da cidade, 

correspondendo então à Zona Mista, 100% dos participantes concordaram. 

As propostas que apresentam maior número de discordância (44% e 39%), respectivamente, 

referem-se à destinação de projetos de regularização fundiária e urbanística em áreas próximas 

da Vila Regina, sendo demarcada assim a Zona Especial de Interesse Social (ZEIS 1), a qual 

se direciona às áreas ocupadas pela população de menor renda da cidade e a Zona Especial 

de Interesse Social (ZEIS 2), que delimita áreas prioritárias para novos conjuntos habitacionais 

em áreas atualmente de pasto, localizadas entre o centro e o Porto do Céu. 

As demais têm uma taxa de aprovação superior a 89%, o que demonstra a concordância dos 

munícipes participantes em relação as propostas. Vale ressaltar que a amostra é de 19 

indivíduos e, portanto, pode não demostrar, necessariamente, a opinião do universo, isto é, da 

totalidade da população arantinense. 

 




