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RESUMO 

 

 

Esta tese teve por objetivo analisar se Agenda 21 da Estância Turística de Tupã/SP, 

enquanto instrumento de governança, poderia contribuir para melhoria da qualidade 

ambiental do espaço urbano. Considerando que a governança é a capacidade do 

Estado de implementar políticas públicas, atender as demandas sociais de modo 

articulado à decisão do Governo, por intermédio de mecanismos e procedimentos 

participativos. E ainda, que a boa governança, pode ser aferida pela qualidade dos 

serviços públicos. Para o desenvolvimento desta pesquisa, adotou-se como 

parâmetro de referência do processo de governança, investigação da utilização de 

instrumentos de políticas públicas como a Agenda 21 e o Plano de Diretor, 

considerando a interlocução dos gestores públicos com os atores sociais e a 

intervenção do Ministério Público. Nesta lógica, para aferir a boa governança, 

utilizou-se como parâmetro qualitativo o planejamento e gestão das áreas verdes 

públicas na Estância Turística de Tupã/SP. Como procedimento metodológico, 

optou-se por uma pesquisa qualitativa, onde a construção empírica foi delimitada 

pelas realidades concretas e históricas, que retratam o contexto social, técnico e 

político na administração pública (período de 2001 a 2016). Desta forma, a pesquisa 

constatou que o processo de Agenda 21 adotado nas gestões públicas que 

compreendem o período entre 2005/2008 e 2009/2012, não apenas subsidiou, como 

também legitimou a implementação do Plano Diretor e seus desdobramentos em 

diversas ações, assegurando assim, efetividade da boa governança. 

 

Palavras chave: Governança. Agenda 21. Plano Diretor. Qualidade Ambiental do 

Espaço Urbano. 
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ABSTRACT 

 

 

This thesis aimed to analyze if Agenda 21 of Estância Turística de Tupã/SP as 

governance tool, could contribute to improving the environmental quality of the urban 

space. Concerning that governance means the state's capacity to implement public 

policies, to meet the social demands pivotally to the Government's decision, through 

active mechanisms and procedures. Also, that good governance can be assessed by 

the quality of public services. For the development of this research, it was adopted 

reference parameters of the governance process, searching for the use of policy 

instruments such as Agenda 21 and the Plan Director, considering the dialogue of 

public managers with social characters and the intervention of the public prosecutor. 

Thus, to assess good governance, planning and management of public green areas 

were used as a qualitative parameter in Estância Turística de Tupã/SP. As 

methodological procedure, qualitative research was chosen, in which the empirical 

construction was bounded by the concrete and historical realities that show the 

social, technical and policy in public management (period 2001-2016). In conclusion, 

the present research has found that the process of Agenda 21 adopted in public 

management between 2005/2008 and 2009/2012, not only subsidized, but also 

legitimized the implementation of the Master Plan and its possibilities in several 

actions ensuring effective of good governance. 

 

Keywords: Governance.  Agenda 21. Diretor Plan. Environmental Quality of the 

Urban Space. 
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INTRODUÇÃO 
 
 

Frente aos desacertos e às intencionalidades que vem corroendo a 

credibilidade dos gestores públicos, e culminando na multiplicação do quadro de 

miséria em que se encontram muitos brasileiros, tratar de um tema como a 

governança é acender a esperança da probidade pública. Por esta razão, esta 

tese apresenta-se a Agenda 21 como instrumento capaz de alcançar a boa 

governança, conforme prevê o Princípio da Eficiência1, devolvendo assim, a 

credibilidade nas atividades laborais dos gestores públicos. 

Pesquisas recentes relacionadas ao desempenho da gestão municipal 

revelam com evidencia que um número significativo de municípios brasileiros tem 

apresentado dificuldades em garantir eficácia e efetividade  na prestação de serviços 

básicos (a exemplo da saúde, educação, saneamento, dentre outros) recorrente da 

inoperância da máquina estatal, a qual durante anos tem seu modelo balizado por 

uma política centralizadora  enquanto marca notória do processo de tomada de 

decisões, onde a pauta social é deixada para um segundo plano, em atendimento a 

compromissos políticos e eleitoreiros. 

Por esta razão, a governança não tem sido um tema recorrente na vida 

pública, uma vez que, em essência é balizada pela conjugação das demandas 

sociais e adequadas as ações do Estado. Outro obstáculo a ser superado, se dá 

pela ausência de processos metodológicos para sua implementação. Neste campo, 

as dificuldades se multiplicam, principalmente pela deficiência institucional, técnica e 

operativa, onde sequer se identificam procedimentos, ações intersetoriais que 

possibilitem conjugar o alcance dos instrumentos jurídicos, administrativos no 

processo de planejamento territorial e econômico com vistas a alcançar a 

sustentabilidade urbana. Sem parâmetros para sua aplicabilidade e revestida de 

subjetividade, a governança pode ser confundida apenas como um marketing 

político-partidário, suscitando dúvidas sobre a sua efetividade na esfera pública.  

Assim, para o desenvolvimento desta pesquisa, a governança será abordada 

pela capacidade do Estado de implementar políticas públicas dedicadas ao 

                                                           
1
 "O princípio da eficiência tem partes com as normas de 'boa administração', indicando que a 

Administração Pública, em todos os seus setores, deve concretizar atividade administrativa 
predisposta à extração do maior número possível de efeitos positivos ao administrado. Deve 
sopesar relação de custo-benefício, buscar a otimização de recursos, em suma, tem por obrigação 
dotar da maior eficácia possível todas as ações do Estado". (BASTOS, 1998, 235). 
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atendimento das demandas sociais de modo articulado à decisão do Governo, por 

intermédio de mecanismos e procedimentos participativos. E ainda, que a boa 

governança, pode ser aferida pela qualidade dos serviços públicos. 

Considerando o universo da pesquisa proposta, esta optou por apresentar 

um estudo de caso realizado na Estância Turística de Tupã/SP, onde foi possível 

identificar uma experiência que se revelou diferenciada por buscar novos 

procedimentos metodológicos para implantação do processo de governança, bem 

como, subsídios empíricos como suporte a aferição a boa governança. 

O estudo foi balizado por um recorte temporal delimitado entre 2001 até o 1º 

trimestre de 2016, o que permitiu realizar uma análise comparativa de quatro 

gestões públicas, de modo a identificar fatos e ações adotados na administração 

pública que relevassem indícios necessários para o enquadramento conceitual de 

um processo de governança. 

Assim, mostrou-se pertinente ao enfoque da pesquisa, adotar como objeto 

de estudo a Agenda 21, tendo em vista tratar-se de um conceito genuinamente 

holístico, onde sua dimensão jurídica não lhe atribui prerrogativas legais, podendo 

ser aplicada de modo subjetivo - no caso concreto em processos de participação 

popular. Desse modo, ao aferir as potencialidades relacionadas a eficiência da 

Agenda 21 enquanto instrumento de governança, utilizou-se como parâmetro de 

referência empírica o Plano Diretor, considerando que este é balizado pelo Princípio 

da Gestão Democrática, conforme determinação do Estatuto da Cidade. 

Neste contexto, esta pesquisa se propôs a analisar em que medida o 

processo de implementação da Agenda 21 da Estância Turística de Tupã/SP, 

enquanto instrumento de governança, contribuiu para melhoria da qualidade 

ambiental do espaço urbano. 

Com esta finalidade, para contextualização do problema de pesquisa, parte-

se da proposição do seguinte questionamento, o qual versa sobre a temática 

proposta aplicada ao caso concreto.  

 

 A Agenda 21 local pode ser utilizada como um instrumento 

adequado a implementação de práticas de governança?  
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            A ênfase dada a tal questionamento se fez necessária para determinar o foco 

central da temática no contexto da proposta apresentada. Neste sentido, 

destacaram-se os seguintes objetivos: 

 

a) Objetivo Geral 

 

 Analisar se agenda 21 da Estância Turística de Tupã/SP - enquanto 

instrumento de governança, contribuiu para melhoria da qualidade 

ambiental do espaço urbano. 

 

b) Objetivos Específicos 

 

 Realizar uma reflexão teórica relacionada ao conceito de governança, 

o papel da administração pública, participação social, plano diretor e 

Agenda 21;  

 

 Compreender como a Agenda 21 implementada na Estância Turística 

de Tupã subsidiou a elaboração do plano diretor; 

 

 Analisar o planejamento e gestão das áreas verdes públicas, 

enquanto parâmetro qualitativo de práticas da boa governança.  

 

Nesta tese pretende-se defender a seguinte hipótese: 

 

 O processo da Agenda 21 implementado nas gestões públicas 

relativas aos períodos compreendidos entre 2005/2008 e 2009/2012, 

não apenas subsidiou, como também legitimou a revisão e 

implantação do Plano Diretor e seus desdobramentos em diversas 

ações, assegurando os princípios básicos à efetividade necessária 

ao processo da governança. 
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Neste contexto, apresenta-se como referencial teórico os autores vinculados 

aos conceitos-chave elegidos (Quadro I.1), com o objetivo de construir as bases 

teóricas que irão fundamentar a hipótese dessa pesquisa. 

 

Quadro I.1 – Referencial Teórico 

AUTOR BASES TEÓRICAS 
REFERÊNCIA 

CRONOLÓGICA 

Sherry R. Arnstein Governança 2002 

Héctor Ricardo Leis Governança  1999 

James N. Rosenau Governança 2000 

Robert Dahl Democracia Contemporânea 1989, 1997 

Leonardo Boff Ética Ambiental 1999 

Ignacy Sachs Meio Ambiente 2002 

Anne Whiston Spirn  Meio Ambiente 1995 

Carlos A. De Figueiredo 
Monteiro  

Meio Ambiente 2003 

João Carlos Nucci Meio Ambiente 2008 

Enrique Leff Meio Ambiente 2002 

Safira Bezerra Ammann Organização e Movimentos Sociais 1901 

Pedro Roberto Jacobi Organização e Movimentos Sociais 1999, 2012 

Miranda Martinelli Magnoli Planejamento da Paisagem 1994,200 

Silvio Soares Macedo Planejamento da Paisagem 1999 

Raquel Rolnik Estatuto da Cidade 1997, 2001, 2005 

 
Fonte: Organizado pela autora 

 

Ao considerar os objetivos pretendidos, destaca-se que o desenvolvimento 

desta pesquisa, teve seus fundamentos teóricos baseados em autores de diferentes 

áreas do saber, como: Arquitetura e Urbanismo, Direito, Geografia, Ciências 

Políticas, Sociologia, entre outros, como pode ser observado no quadro acima. Por 

considerar que a relevância do tema oportunizava um enfoque interdisciplinar, sem 

prejuízo da refutação ou defesa desta tese. Uma vez que, o estudo interdisciplinar 

mostra-se uma relevante âncora para a definição de procedimentos mais 
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apropriados, sobretudo, quando se tem em mãos pesquisas focadas em temáticas 

que estimulam ou provocam a necessidade de mudança nas posturas e ações, e 

essencialmente na responsabilidade do tratamento dado a “coisa pública”, 

enquanto uma nova possibilidade de atuação sob uma outra visão (JACOBI; 

GÜNTHER; GIATTI, 2012). 

As laudas desta pesquisa foram organizadas de modo a conduzir a um 

ideário contundente sobre o tema, repousando sobre cada capítulo as oportunas 

fundamentações para confirmação da hipótese proposta. 

 Face a este compromisso, o primeiro capítulo apresentou uma reflexão 

singular sobre o processo de governança na esfera pública, recorrendo a escritos 

acadêmicos com a finalidade de aludir desdobramentos conceituais apropriados a 

esta pesquisa, contribuindo assim, para elucidar a importância da participação 

popular na elaboração de políticas públicas, por intermédio da Agenda 21 e do plano 

diretor. 

Frente às proposições apresentadas por esta pesquisa, de modo a não 

declinar frentes às dificuldades recorrentes à caminhada do explorador, adotou-se 

como práxis investigatória no segundo capítulo, a metodologia proposta por Yin 

(2001), tendo no Estudo de Caso, o farol norteador para os desdobramentos de 

determinado fenômeno social, permitindo assim, elaborar as estratégias necessárias 

para a coleta e análise dos dados.   Assim, na assertiva de que o Estudo de Caso da 

Estância Turística de Tupã apresentava peculiaridades distintas sobre o tema em 

estudo, no terceiro capítulo apresentou os fatos e ações implementadas pela 

Administração Pública durante o período 2001 até o 1º trimestre de 2013, as quais 

pudessem caracterizar a presença dos elementos peculiares à definição abarcada 

no processo de governança. Para tanto, adotou-se como parâmetros de referência 

para esta investigação, a Agenda 21 e o Plano Diretor. 

Ao mergulhar na pesquisa empírica, onde ocorreu uma aproximação maior 

com o objeto de estudo, os procedimentos metodológicos empregados evidenciaram 

fatos que permitiram aferir que no caso acolhido, o processo de governança foi 

materializado em razão de um arranjo institucional entre a Agenda 21 e o Plano 

Diretor. Desse modo, com intuito de aprofundar a investigação, procurou ainda 

identificar a presença de indícios afirmativos que acenassem em direção à boa 

governança, portanto no quarto capítulo adotou-se como parâmetro qualitativo para 
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os serviços públicos, o planejamento e a gestão das áreas verdes públicas – 

enquanto práticas exemplificativas da boa governança. 

Buscando o desfecho desta investigação para verificação da hipótese 

proposta, no quinto capítulo foram compilados fatos e dados do caso concreto, em 

uma matriz de análise estruturada a partir de duas categorias: processo 

participativo e processo decisório governamental. Permitindo assim, identificar 

dentro do recorte temporal, o (s) período (s) relativo (s) à gestão administrativa, com 

a presença dos requisitos necessários para caracterização de práticas da 

governança. Por fim, frente os resultados obtidos, os mesmos foram subsidiados por 

um processo de análise qualitativa aplicada ao processo de planejamento e gestão 

das áreas verdes públicas com o objetivo de encontrar determinantes, que 

possibilitassem além da constituição de uma referência a boa governança, mas um 

modelo a ser replicado aos demais setores públicos. Tendo em vista sua relevância 

para o aperfeiçoamento e avanço das práticas administrativas e institucionais no 

âmbito das diferentes questões municipais, em particular, aquelas que tem o desafio 

de compatibilizar demandas e respostas, uma lacuna em aberto ou um conceito em 

construção – a Agenda 21. 
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CAPÍTULO 1 
 

CONCEITOS E FUNDAMENTOS 
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1 CONCEITOS E FUNDAMENTOS 

 

As premissas para o desenvolvimento desta pesquisa têm sua âncora nos 

escritos acadêmicos de presentes e saudosos proponentes que aludiram 

desdobramentos conceituais. 

Ressalta-se ainda, que o conteúdo deste capítulo têm por objetivo 

apresentar de modo pragmático os conceitos e tema relacionados ao universo da 

pesquisa, para posteriormente (capítulo terceiro, quarto e quinto), serem aplicados 

ao estudo de caso, de modo a contextualizar e testar a hipótese proposta. 

A partir da abordagem teórica e analítica a ser desenvolvida no âmbito desta 

pesquisa, busca-se ainda, demonstrar a necessidade de articulação entre as 

dimensões institucionais e os princípios de governança, afim de contribuir para uma 

reflexão voltada a uma concepção alternativa de governança em nível municipal. Ao 

tomar por referência um quadro teórico proveniente da discussão empreendida 

durante as últimas décadas do século XX, preocupa-se em demonstrar a visão   de 

autores vinculados aos temas que apresentam interface com o tema central desta 

investigação, com enfoque na institucionalização de novos conceitos  e instrumentos 

voltados ao aprimoramento dos processos de planejamento e gestão das cidades no 

Brasil, explicitando a importância das Conferencias Internacionais – ECO-92, 

particularmente por ser o locus da origem do documento oficial da AGENDA 21. 

Dessa forma, apresenta-se desde sua concepção, instrumentos e potencialidades 

de integração no gerenciamento na esfera local, o que permitiu construir o marco 

empírico da pesquisa. 

 

1.1 GOVERNANÇA E BOA GOVERNANÇA 

 

Difundido pelo World Bank (1992) e acolhido pelas demais instituições 

Internacionais, o termo governance ou governança é definido como o “[...] poder 

[que] é exercido na administração dos recursos econômicos e sociais do país, com 

vistas ao desenvolvimento”. Em outras palavras, a governança está relacionada à 

capacidade dos governos em planejar, estabelecer metas, formular e implementar 

políticas para construção de um “Estado Eficiente”, em que estejam conjugados 
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processos decisórios, permitindo a articulação público-privado e demais 

seguimentos sociais, na elaboração de políticas públicas (DINIZ, 1995, p. 400).  

Segundo Alvim et al. (2006), a eficiência do Estado depende 

 

[...] do envolvimento e participação coordenados por atores sociais diversos, 
indica a necessidade de construção de arranjos institucionais que 
desempenhem as funções de mediações entre diversos interesses e 
necessidades, que agenciem os recursos materiais e humanos disponíveis 
ou criem novos recursos, e que estabeleçam programas e linhas de ação 
efetivas, legitimadas e assumidas pelos atores sociais envolvidos. (Ibid., p. 
7-8). 

 

Os autores (Ibid, p.8) ressaltam que a propositura de arranjos participativos 

da esfera pública, favorecem inclusive, avaliações posteriores das políticas públicas 

decorrentes do processo de governança, o que indica um “avanço democrático” nas 

esferas governamentais.  

Para melhor compreensão deste contexto deve-se primeiramente, 

compreender as diferenças conceituais entre governo, governabilidade e 

governança.  

Ao abordar o conceito de Governo, este “[...] sugere atividades sustentadas 

por uma autoridade formal, pelo poder de polícia que garante a implementação das 

políticas devidamente instituídas” (ROSENAU, 2000, p. 15). Está atrelado a ideia de 

“deter uma posição de força a partir da qual seja possível desempenhar uma função 

imediatamente associada ao poder de decidir e implementar decisões ou, ainda, de 

comandar e mandar nas pessoas” (NOGUEIRA, 2001, p. 99).  

A Governabilidade - é caracterizada por “[...] condições sistêmicas e 

institucionais sob as quais se dá o exercício do poder, tais como as características 

do sistema político, a forma de governo, as relações entre os Poderes, o sistema de 

intermediação de interesses” (SANTOS, 1997, p. 342).   

Governança, no entanto, é caracterizada pelo poder social que “[...] media as 

relações entre Estado e Sociedade Civil” (JACOBI; GUNTHER; GIATTI, 2012, p. 

335), permitindo a “[...] construção de alianças e cooperação, mas também 

permeado por conflitos que decorrem do impacto das assimetrias sociais”, bem 

como “seus reflexos no meio ambiente e das formas, de resistência, organização e 

participação dos diversos atores envolvidos” (JACOBI; GUNTHER; GIATTI, 2012, p. 

335). Neste sentido Rosenau (2000 p. 15-16), explica que o conceito de governança 

refere-se a “[...] atividades apoiadas em objetivos comuns, que podem ou não 
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derivar de responsabilidades legais e formalmente prescritas e não depende, 

necessariamente, do poder de polícia para que sejam aceitas e vençam 

resistências”, ou seja, a governança é um “fenômeno mais amplo que o governo; 

abrange as instituições governamentais, mas implica também mecanismos 

informais, de caráter não-governamental”, permitindo que pessoas e as 

organizações com interesses comuns possam dialogar e se articular para o 

atendimento de suas demandas. Deste modo, deve-se considerar que a governança 

detém a condição de “aumentar a capacidade de processar as demandas da 

sociedade e de articulá-las com os processos públicos e privados de tomadas de 

decisão” (MOURA; BEZERRA, 2014, 42). 

A governança é concebida a partir de um “[...] conjunto de princípios implícitos 

ou explícitos, normas, regras e procedimentos decisórios para os quais convergem 

as expectativas dos autores” (HAAS, 1980, p. 553).  Para Silva (2004, p. 66), pode 

ser definida pela “capacidade da ação Estatal na implementação das políticas 

públicas, por intermédio de um conjunto de mecanismos e procedimentos 

participativos”. 

Em âmbito municipal, a governança ou governança local deve se aproximar 

da 

[...] perspectiva normativa de ‘bom governo’, no sentido de postular a 
geração de best practices, através da inovação, participação, eficácia, 
sustentabilidade e confiança, como condições de se evitarem práticas 
predatórias nos governos: clientelismo, familismo amoral, corrupção, etc. 
(IVO, 2008, p. 320). 

 

Deve-se ressaltar que no âmbito da governança local e municipal, o desafio 

consiste em conhecer e ponderar sobre os múltiplos problemas e aspectos 

socioambientais presentes em um determinado território.  

 

1.2  A BOA GOVERNANÇA NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

 

Para compreender como a boa governança pode ser instrumentalizada, se 

faz necessário realizar uma breve discussão sobre o papel da administração pública 

nesse processo. Neste sentido, Silva (2004) destaca que  

 

O poder municipal tem o papel indutor do processo de participação social, 

mas as mudanças não se operam apenas na esfera governamental e 

administrativa. É preciso levar em consideração que existe uma mudança 
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social que redefine o papel do cidadão, que deixa de ser apenas um eleitor 

para ser um interlocutor ativo no processo de gestão das políticas públicas. 

(p. 67-68) 

 

Segundo o autor, essa visão traz implícita a “mudança paradigmática do 

processo participativo de intervenção social”, a qual passa a adotar uma nova 

estrutura em que ocorre a “passagem de uma relação Estado-sociedade baseada 

numa estrutura vertical de autoridade, para uma estrutura de redes interativas 

horizontais” (SILVA, 2004, p. 72), onde o gestor público assume o papel de 

articulador das diversas demandas sociais. Esse fenômeno pode ser claramente 

percebido quando o modelo de gestão pública tradicional é substituído por um 

modelo alternativo, fundado em novos atributos, os quais foram sistematizados no 

quadro 1.1. a seguir. 

 

Quadro 1.1 - Modelos de Gestão Pública 

Tradicional/ Conservador Alternativo/Inovador 

Base decisória:  

- Tecnocracia  

- Discurso da participação  

- Centralizada/dispersa 

Base decisória:  

- Técnicos/Comunidade  

- Prática da participação  

- Descentralizada/concentrada 

Metodologia: vertical  

- Legalismo 

- Troca de favores e interesses  

- Avaliação quantitativa 

Metodologia: horizontal:  

- Participativa  

- Autodeterminação; legitimação  

- Avaliação quantitativa e qualitativa 

Definição de prioridades:  

- Centralizada pela Burocracia  

- Baseada nas prerrogativas do Executivo 

Definição de prioridades:  

- Descentralizada, baseada na Parceria/ 
Compromisso com a comunidade 

Conflito de interesses: 

- Barganhas/conchavos interesses privados, 
de grupos aumento das desigualdades 
sociais; predomínio dos interesses privados 

Conflito de interesses:  

- Negociação/convergência de interesses 
setoriais e sociais; redução das 
desigualdades sociais e predomínio dos 
interesses coletivos 
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Tradicional/ Conservador Alternativo/Inovador 

Utilização dos Recursos Públicos: 

- Desperdício, falta de transparência;  

- Ausência de prestação de contas;  

- Patrimonialismo 

Utilização dos Recursos Públicos:  

- Otimização, transparência, prestação de 
contas  

- Princípio republicano res pública 

Base de sustentação:  

- A cidadania é exercida através do voto  

- Redes privadas e clientelismo  

- Políticas compensatórias  

- Manutenção do status quo 

Base de sustentação:  

- A cidadania é construída através do voto  

- Redes sociais e participação direta  

- Políticas estruturadoras  

- Transformação política, social, econômica 
e cultural 

Fonte: SILVA, 2004, p. 83 

 

O modelo tradicional estruturado a partir de uma metodologia “vertical”, 

baseado “nas hierarquias e na troca de favores, onde os interesses particulares 

sempre se sobrepõem aos interesses coletivos; a prestação de contas, quando 

existe, é feita em termos quantitativos sem que se avalie a qualidade das políticas”, 

enquanto que o novo modelo ao adotar uma “metodologia horizontal”, traz em seu 

bojo, procedimentos diferenciados, notadamente ao incorporar os princípios da 

gestão democrática, abrindo caminho para a participação e a autodeterminação da 

sociedade em busca da legitimidade para atos administrativos (SILVA, 2004, p. 83).  

Lembrando ainda que, nesta última, os processos avaliativos têm como parâmetro 

estratégico a qualidade da prestação do serviço público2. 

Nota-se então, que boa governança está associada a um modelo alternativo 

de gestão pública, onde o direito de participação permite a população exercer um 

papel fundamental na tomada de decisão, ao contribuir para o alcance de sua 

finalidade primordial - a qualidade no serviço público (Figura 1.1). 

 

 

 

                                                           
2
 “O modelo inovador adota uma metodologia horizontal, que passa pelo crivo da participação e da 

autodeterminação da sociedade e que busca a legitimidade para os atos administrativos. A avaliação 

não é meramente quantitativa, pois existe uma preocupação com a qualidade dos serviços 

prestados”. (SILVA, 2004, p. 83). 
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Figura 1.1 – Boa Governança na Administração Pública 

 

 

Fonte: Organizada pela autora 

 

Neste novo arranjo institucional, a administração pública deve adotar 

estratégias que assegure o monitoramento e avaliação dos serviços prestados, de 

modo que todo cidadão possa ter acesso e acompanhar o desempenho dos órgãos 

gestores. 

 

1.3  A PARTICIPAÇÃO DA POPULAÇÃO NA TOMADA DE DECISÃO 

 

Na literatura encontram-se várias terminologias referentes à participação da 

população no processo de tomada de decisão, a exemplo: participação cidadã, 

participação popular, participação social, movimentos populares, dentre outros. 

A participação cidadã está relacionada aos direitos sociais e compreendida 

como “um componente essencial no exercício da cidadania ativa”, enquanto 

“processo de conscientização que resulta em ações coletivas de promoção da 

cidadania. (RIZZINI et al., 2005, p.8). 

Para Arnstein (2002, p. 4) a “participação cidadã constitui um sinônimo para 

o poder cidadão”, sob esse enfoque, ao considerar o poder de atuação social e 

política conferida à figura do citadino – elevando-o a categoria de cidadão, o autor 

entende que a participação é um mecanismo, onde a redistribuição de poder 

“permite aos citadinos sem-nada, atualmente excluídos dos processos políticos e 

econômicos, a serem ativamente incluídos no futuro”, se configurando numa 

estratégia pela qual, 

 

[...] os sem-nada se integram ao processo de decisão acerca de quais 
informações a serem divulgadas, quais os objetivos e quais as políticas 
públicas que serão aprovadas, de que modo os recursos públicos serão 
alocados, quais programas serão executados e quais benefícios, tais como 



33 

 

 

terceirização e contratação de serviços, estarão disponíveis. Resumindo, a 
participação constitui o meio pelo qual os sem-nada podem promover 
reformas sociais significativas que lhes permitam compartilhar dos 
benefícios da sociedade envolvente. (ARNSTEIN, 2002, p. 4). 

 

 

Todavia, há dê se ter especial atenção com as arenas públicas, pois a 

“participação sem redistribuição de poder permite àqueles que têm poder de 

decisão” (administração pública), manipular os atores sociais segundo seus 

interesses, mantendo assim o “status quo” (ARNSTEIN, 2002, p. 5). 

A ampliação da participação popular implica necessariamente na criação 

dos diversos canais que possam viabilizar a participação dos vários segmentos 

sociais na tomada de decisão do Estado (DAHL, 1997). A Agenda 21, a partir do 

conteúdo produzido pela literatura concernente ao tema - em que foi discutida 

exaustivamente em diversos documentos governamentais e acadêmicos - permite 

ressaltar, que a mesma é por essência um dos instrumentos de mediações, a ser 

empregada em nível da política urbana sob o prisma socioambiental, almejando 

alcançar um modelo eficiente e eficaz em gestão - fundados nos princípios da 

participação e governança, aptos a implementar políticas públicas voltadas ao 

desenvolvimento equilibrado do território.  

Para que a ordem política alcance um caráter democrático, é primordial que 

haja: uma composição da agenda, de modo a criar condições para que a população 

possa decidir sobre temas que serão objeto de deliberação do Estado; (decisão), 

possibilitando à participação da população. Deve ainda assegurar a cada cidadão 

iguais oportunidades de expressão e escolha; e estimular a percepção individual e 

coletiva de fazer determinadas escolhas. Robert Dahl (1989, p. 113) esclarece que 

cada cidadão "deve ter a oportunidade exclusiva de decidir que matérias serão 

colocadas na agenda de matérias a serem decididas por meio do processo 

democrático". 

Sejam através de audiências públicas, plebiscitos, abaixo-assinados, ações 

populares, projetos de lei de iniciativa popular, enfim, todo tipo de manifestação da 

vontade da população pode ser utilizado, devendo o Poder Público Municipal ficar 

atento às demandas populares, atendendo às reivindicações da forma mais 

democrática possível.  

Sob tais aspectos, Rodrigues (1999), enfatiza a importância do papel ou da 

função que a cidade tem a desempenhar no enfrentamento das demandas locais e 
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globais, principalmente ao buscar compreende-las a partir das reivindicações da 

sociedade civil, não apenas acatando-as, mas facultando sua participação em 

processos decisórios.  

Para Jacobi (1999, p. 44), é dever da administração pública “[...] fomentar 

políticas que estimulem a participação dos indivíduos dentro de uma perspectiva 

intersetorial reforçando diálogos”, bem como, a “compreensão dos processos a partir 

dos seus componentes, sociais, econômicos, ecológicos, espaciais e culturais”.  

No Brasil, esse direito é assegurado pelo inciso II, do artigo 204, da 

Constituição Federal de 1988, que determina que “a participação da população por 

meio de organizações representativas, na formulação das políticas e no controle das 

ações em todos os níveis” (BRASIL, 1988). 

Assim, movimentos populares de bairro identificam-se como uma das 

formas de ação popular junto à sociedade que apresentam em sua pauta reivindicar 

junto ao poder público (Federal, Estadual e Municipal) o seu direito à cidade 

(LEFÈBVRE, 1969), ou seja, direito à moradia, infraestrutura, saneamento, espaços 

públicos, áreas verdes públicas, entre outras demandas.  

 

É claro que a participação popular, principalmente a participação nos 

espaços de gestão participativa de políticas, de equipamentos e de recursos 

públicos, é um processo em construção, que apenas se inicia com a 

construção de um marco legal e de uma cultura democrática e participativa, 

requerendo a construção de habilidades e metodologias que possam fazer 

desses espaços instrumentos eficientes e eficazes de melhoria da qualidade 

de vida e de democratização dos processos de tomada de decisões 

políticas. (ALBUQUERQUE, 2004, p. 54). 

 

Frente a esta conjuntura, cabe à gestão pública no que se refere à política 

urbana encontrar caminhos para o enfrentamento das desigualdades e iniquidades 

geradas pelas formas de produção espacial e territorial, propondo instrumentos e 

agendas incorporadas ao planejamento urbano e da paisagem. 

Fernandes (2009, p. 7) esclarece que as “[...] contradições produzidas pelas 

relações sociais criam espaços e territórios heterogêneos, gerando conflitualidades”, 

e os movimentos socioterritoriais expressam as lutas no espaço urbano, 

principalmente por moradias. 

A participação dos múltiplos atores sociais é considerada uma condição 

fundamental para alcançar diminuição das desigualdades, já que protestam “[...] 
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contra a falta de assistência do Estado aos seus bairros e exigem que lhes ofereça 

os serviços de consumo coletivo a que têm direito” (AMMANN, 1991, p.121). 

Os movimentos sociais urbanos têm caráter reivindicatório e questionam o 

desempenho institucional do Estado ao buscar políticas públicas maximizadoras do 

bem-estar, objetivando a qualidade de vida em seu bairro. Todavia, deve se 

considerar que os “[...] paradigmas geram conflitualidades que são expressas nos 

debates, nas publicações, nas políticas públicas (ou privadas), nos eventos e 

manifestações através de suas respectivas ideologias” (FERNANDES, 2008, p. 23).  

A maior dificuldade, no entanto, enfrentada por esses movimentos não é a 

indiferença do Estado, mas a defesa de interesses que podem levar à alienação do 

coletivo, que limita “sua atenção e seu interesse exclusivamente sobre si mesmo, e 

sobre suas famílias, como apêndice sobre si mesmo” (MILL, 1963, p. 230 apud 

PATERMAN, 1992, p. 43). Essa defesa dos interesses particulares consome uma 

parcela significativa da população que permanece alienada do contexto político e 

das relações com ações emanadas do poder administrativo do Estado.  

Para reverter esse panorama, há necessidade de se construir e consolidar 

um senso crítico sobre as interfaces do Estado, tendo como base  

 

El nivel educativo de cada individuo constituye, desde el punto de vista del 
agregado social, una base indispensable. Pero la educación de la población 
debe orientarse no solo a cumplir con expectativas e intereses individuales, 
sino com objetivos de bienestar común y desarrollo. Los intereses que 
originan el acopio de información y conocimiento individuales no buscan 
necesariamente el beneficio social; de ahí la necesidad de invertir en la 
adquisición de este tipo de sensibilidad. (ILCA , 2003, p. 103). 

 
 

Uma nação, para ser livre, não pode ser governada de maneira 

centralizadora, mas assegurar que as “[...] instituições que formam o Estado Nação, 

como também seus Poderes, os partidos, os sindicatos, as igrejas, as fundações, as 

cooperativas, as empresas, os movimentos e as ONGs, constroem espaços e 

territórios no interior no território do Estado” e devem interagir de forma conjunta 

para construção de uma sociedade mais justa e igualitária (FERNANDES, 2009, p. 

9) 

Para que haja gestão participativa, se faz necessário ampliar as arenas 

públicas, de modo a permitir que a sociedade civil organizada possa atuar junto aos 

órgãos públicos, consolidando e valorizando as atuações a serem exercidas e 

legitimadas pelos atores sociais, os quais podem ser “[...] identificados por objetivos 
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comuns para transformar a gestão da coisa pública, configurando a construção de 

uma nova institucionalidade” (JACOBI, 2003, p. 322). Para tanto, cabe ao gestor 

público equacionar as reivindicações e manifestações do coletivo com sua agenda 

política de governo, entre outros aspectos, ao assegurar uma cidadania3 qualitativa 

(JACOBI, 2003).  

Neste sentido, Silva (2004) explica que 

 

O conceito de cidadania é compreendido aqui como estratégia política para 

a construção democrática, com um nexo constitutivo entre as dimensões da 

cultura e da política. A construção da cidadania aponta para a construção e 

a difusão de uma cultura democrática da participação. (SILVA, 2004, p. 69). 

 

A “tomada de decisões com o envolvimento dos atores sociais diretamente 

interessados e comprometidos com o futuro da localidade” é requisito obrigatório 

para que se configure a gestão democrática (BUARQUE, 2014, p. 89). 

Para Santos Junior (2001, p. 228), a gestão democrática está centrada em 

três eixos fundamentais, como “a maior responsabilidade dos governos em relação 

às políticas sociais e às demandas dos seus cidadãos; o reconhecimento dos 

direitos sociais; e a abertura de espaços públicos para a ampla participação cívica 

da sociedade” (SANTOS JÚNIOR, 2001, p. 228). 

Para Jacobi (1999) a gestão democrática, enquanto “novo paradigma”, se  

 
[...] concretiza de forma efetiva através da ampliação e democratização das 
relações de poder, através de práticas participativas de discussão das 
políticas públicas e do compartilhamento das informações e do estímulo ao 
debate público sobre o significado social das ações desenvolvidas. A 
possibilidade de comprometimento público dos diversos atores sociais 
envolvidos potencializa a articulação de políticas públicas dentro de uma 
perspectiva de consolidar uma abordagem estratégica de desenvolvimento 
social, participativa, intersetorial e sustentável do ponto de vista 
socioambiental. (Idib, p. 44) 

 

Assim, deve-se considerar que os ideais democráticos só serão 

consolidados à medida que a agenda política faculte que a população tenha voz 

                                                           
3
 “O processo de construção da cidadania é perpassado por paradoxos na medida em que se 

explicitam três dinâmicas concomitantes - o reconhecimento e a construção das identidades dos 
distintos sujeitos sociais envolvidos, o contexto da inclusão das necessidades expressas pelos 
distintos sujeitos sociais e a definição de novas agendas de gestão, notadamente no que se refere à 
extensão dos bens a amplos setores da população.” (JACOBI, 1999, p. 34). 

 



37 

 

 

ativa, assim como, que seus anseios possam ser atendidos, de modo a proporcionar 

melhoria na qualidade de vida dessa população (JACOBI, 1999).  

 

1.4  INTRUMENTOS DE GOVERNANÇA 

 

Para implementação de um processo de governança, o administrador 

público deve escolher instrumentos (jurídico, administrativo, econômico, 

planejamento, dentre outros) que permitam a conjugação da participação da 

população na tomada de decisão. Nesta lógica, para testar a hipótese proposta, 

optou-se pela escolha do Plano Diretor que é um instrumento jurídico - com força de 

lei e pela Agenda 21, um instrumento de planejamento estratégico - sem força de lei, 

por sua vez, correlatos. 

 

1.4.1 Plano Diretor 

 

Frente à demanda social por planos e agendas de desenvolvimento, foram 

instituídos no Brasil vários instrumentos para assegurar a gestão democrática, a 

exemplo da Lei Federal nº 10.257 de 10 de julho de 2001, denominada Estatuto da 

Cidade. 

O Estatuto da Cidade é um instrumento jurídico que contempla normas de 

ordem pública e interesse social, que tem como objetivo tutelar matéria de ordem 

urbanística em prol do bem coletivo e do equilíbrio ambiental.  

Por esta razão, o Estatuto da Cidade define quais são os instrumentos 

jurídicos que o Poder Público, especialmente o Município, “deve utilizar para 

enfrentar os problemas de desigualdade social e territorial nas cidades” (SAULE 

JÚNIOR, 2005), como também, “é um instrumento na tutela do meio ambiente 

urbano, na medida em que estabelece uma série de diretrizes e mecanismos de 

planejamento” (VIANNA, 2004, p. 22). Todavia se o Estatuto da Cidade é uma “caixa 

de ferramentas” à disposição dos municípios para promover a ordem pública, 

interesse social e a preservação ambiental, a “chave” para abri-lo, na metáfora de 

Raquel Rolnik, é o “Plano Diretor” (ROLNIK, 1997) 

Para que o Município possa gerir o Plano Diretor, está previsto o princípio da 

participação, na qual cada indivíduo administre e atue no ambiente ao seu redor e 
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com seus semelhantes procurando melhorar a qualidade de vida com equidade 

social.  

O Estatuto da Cidade promove a participação popular através: 

 da gestão democrática na formulação, execução e acompanhamento de 

planos, programas e projetos de desenvolvimento urbano (art. 2º, II);  

 o controle social na utilização dos instrumentos que implicarem dispêndio 

de recursos públicos municipais (art. 4º, § 3º);  

 no monitoramento de operações urbanas (art. 33, VII);  

 a participação na discussão do plano diretor (art. 40, § 4º, I);  

 na gestão da cidade, no que respeita à formulação do orçamento 

participativo, do plano plurianual, da lei de diretrizes orçamentárias, do 

orçamento anual e nas atividades dos organismos gestores das regiões 

metropolitanas e aglomerações urbanas (arts. 43 a 45). 

A elaboração, revisão, atualização do Plano Diretor deve contemplar a 

“participação da população e de associações representativas dos vários segmentos 

econômicos e sociais” (ROLNIK, 2005). À luz do Estatuto da Cidade, o Plano Diretor 

é um Instrumento Urbanístico a ser empregado pela Municipalidade “com 

supremacia” sobre os outros diplomas, objetivando o bem-estar, a qualidade de vida 

dos munícipes (MEIRELLES, 1993, p. 393). 

 

1.4.2 Agenda 21 

 

Entretanto, apesar de todos os instrumentos oferecidos pelo Estatuto da 

Cidade visando um adequado processo de planejamento e gestão das cidades, não 

se deve esquecer a importância de outro instrumento que pode assumir um caráter 

estruturador para o alcance de uma boa governança, conhecido como Agenda 21. 

Diferente do Estatuto da Cidade que foi instituído por força de lei, a Agenda 

21 não é uma lei, mais um instrumento de planejamento. Para melhor elucidação da 

questão, apresenta-se um breve resgate histórico (Quadro 1.2) que ajudará a 

compreender a idealização da Agenda 21, enquanto processo gestão participativa 

para promoção do desenvolvimento sustentável. 

 

 



39 

 

 

Quadro 1.2 – Acontecimentos Históricos Relacionados à Agenda 21 
 

ANO ACONTECIMENTOS 

1962 Publicação do livro “Primavera Silenciosa” por Rachel Carlson. 

1968 Fundação do Clube de Roma. 

1972 Publicação do Relatório “Os Limites do Crescimento” - Clube de Roma. 

1972 
Conferência de Estocolmo - Discussão do Desenvolvimento e Ambiente, Conceito de 

Ecodesenvolvimento. Recomendação 96 Educação e Meio Ambiente. 

1990 ONU Declara o ano 1990 - Ano Internacional do Meio Ambiente. 

1991 Reuniões preparatórias da “Rio 92”. 

1992 

Conferencia sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento, UNCED, Rio 92 - Criação da 

Agenda 21, Tratado de Educação Ambiental para Sociedades Sustentáveis FORUN das 

ONG’s - compromissos da sociedade civil com a Educação Ambiental e o Meio Ambiente. 

Carta Brasileira de Educação Ambiental. 

1993 Congresso Sul-americano continuidade Eco 92 – Argentina. 

1996 Elaboração da Agenda 21 Local da cidade de São Paulo. 

1997 Elaboração da Agenda 21 Brasileira. 

2002 Elaboração da Agenda 21 do Estado de São Paulo 

2002 
Conferência das Nações Unidas sobre Ambiente e Desenvolvimento Sustentável em 

Johanesburgo, na África do Sul, conhecida como Rio+10 

2006 Assinado o Tratado de Kyoto 

2006 Elaboração da Agenda 21 da Estância Turística de Tupã 

2012 
Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, conhecida como 

Rio+20 

 
Fonte: MMA, 2014

4
, CETESB, 2014

5
 - Organizado pela autora. 

 

Esses acontecimentos de abrangência internacional, nacional e local, estão 

relacionados a uma necessidade em comum, a de adequar o desenvolvimento 

econômico à capacidade de suporte do planeta, uma vez que a “interligação entre o 

desenvolvimento socioeconômico e as transformações do meio ambiente, durante 

décadas ignoradas, entrou no discurso oficial da maioria dos governos do mundo” 

(BRÜSEKE, 1996, p. 108). 

                                                           
4

 Disponível em:< http://www.mma.gov.br/responsabilidade-socioambiental/agenda-21/documentos 
>:Acesso em 20.08.2014. 
5
  Disponível em:< http://www.cetesb.sp.gov.br >:Acesso em 20.08.2014. 
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Os problemas enfrentados no planeta são um “[...] reflexo das tendências e 

escolhas feitas nas comunidades locais de todo mundo. Em um sistema de ligações 

complexas, pequenas ações têm impactos globais em larga escala” (SIRKIS, 1999, 

p. 195). 

Diante dessa problemática, a Agenda 21 elaborada pelos representantes de 

179 países, durante a Conferência sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, no Rio 

de Janeiro, em 1992, propôs uma mudança de comportamento da comunidade 

global, objetivando desenvolvimento sustentável, com equilíbrio equitativo entre os 

aspectos social, econômico e ambiental.  

Segundo Sato (1995, p. 32) a Agenda 21 “é um documento histórico 

representando o acordo internacional das ações que objetivam melhorar a qualidade 

de vida de todas as pessoas do planeta Terra”. Para Leis (1999, p. 117) a Agenda 

21, pode ser considerada como o “mais importante e extenso documento produzido 

pelas Nações Unidas nos últimos anos (embora estranhamente pouco divulgado)”, 

uma vez que “representa um passo significativo para se alcançar uma 

governabilidade aberta (open governance) das questões globais, baseada em 

processos participativos e democráticos em todos os níveis”. 

Deve-se entender que a Agenda 21 é um processo de planejamento 

estratégico, que busca combater a miséria, as mazelas humanas, a questão de 

ocupação irregular do solo, os problemas ambientais, bem como elenca uma série 

de metas de curto, médio e longo prazo para desenvolvimento de ações que possam 

resultar no efetivo desenvolvimento sustentável.  

Com esta perspectiva, Jacobi (1999, p. 38) esclarece que o desenvolvimento 

sustentável6 tem como preceito fundamental “a necessidade percebida de busca de 

um equilíbrio em relação às capacidades e às limitações existentes. O 

desenvolvimento e o bem estar humanos requerem um equilíbrio dinâmico entre 

população, capacidade do meio ambiente e vitalidade produtiva”. 

Para Sachs (2002, p.49), o modelo de desenvolvimento sustentável deve ser 

balizado por uma “ética imperativa da solidariedade sincrônica com a geração atual 

somou-se a solidariedade diacrônica com as gerações futuras e, para alguns, o 

                                                           
6
 O conceito de desenvolvimento sustentável foi idealizado no “início da década de 70, a partir de 

uma contradição, entre o processo sem limites e o discurso de alerta dos movimentos ambientalistas”, 
sendo que a partir daí, “começou-se a trabalhar com a ideia de um modelo de desenvolvimento que 
atendesse às necessidades do presente sem comprometer a qualidade das gerações futuras.” 
(KRANZ, 1997, p. 12).  



41 

 

 

postulado ético de responsabilidade para com o futuro de todas as espécies vivas na 

Terra"7. 

Desta forma, deve-se dizer que o conceito de desenvolvimento sustentável 

pode ser estruturado a partir de dois conceitos-chave: 

 
O conceito de necessidades, sobretudo as necessidades essenciais dos 
pobres do mundo, que devem receber a máxima prioridade; A noção das 
limitações que o estágio da tecnologia e da organização social impõe ao 
meio ambiente, impedindo-o de atender as necessidades presentes e 
futuras. (CMMAD, 1991, p. 467) 

 
 

Para isso, busca-se “simultaneamente a eficiência econômica, a justiça 

social e a harmonia ambiental”, ou seja, propõe-se o modo de “exploração de 

recursos, a orientação dos investimentos, os rumos do desenvolvimento ecológico e 

a mudança institucional devem levar em conta as necessidades das gerações 

futuras” (MAIMON, 1996, p. 10). Para Vargas (2002, p.11), o desenvolvimento 

sustentável “pressupõe participação, diálogo, respeito às diferenças, 

reconhecimento das capacidades e uma visão integradora de suas várias dimensões 

econômicas, políticas cultural, tecnológica e ambiental”. 

Todavia, Jacobi (1999, p. 42) esclarece que o desenvolvimento sustentável 

não se restringe a “adequações ecológicas de um processo social”, mais sim, 

adoção de estratégias e/ou modelos econômico que considere a capacidade suporte 

do planeta. 

Considerando os apontamentos de Jacobi (1999), Boff (1999, p. 137) alerta 

que não basta pensar num modelo sustentável, se faz necessário idealizar uma 

“sociedade sustentável” ou ainda, um “planeta sustentável”, considerando a 

dinâmica dos ecossistemas naturais frente à apropriação dos recursos ambientais. 

Por esta razão, muitos governos têm recorrido a processos de Agenda 21, como 

resposta a essas demandas presentes na contemporaneidade.  

Neste contexto, Born (1998/1999) destaca o processo da Agenda 218 uma 

ferramenta de planejamento para determinar “cenários desejados e possíveis”, 

                                                           
7
 “A solidariedade diacrônica consiste na responsabilidade que a população atual tem com a 

população futura de não incorrer em ações irreversíveis capazes de alterar negativamente o modo de 
vida destas populações, em decorrência da exaustão dos recursos e do processo cumulativo de 
poluição. A solidariedade sincrônica corresponde à responsabilidade com a geração presente, na 
qual a equidade social entre as nações e dentro delas é o ponto central.” (SACHS, 1986. p. 47) 
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resultado de reflexões, discussões entre os atores sociais.  Enquanto instrumento de 

planejamento estratégico,  

 
[...] a Agenda 21 brasileira se caracteriza por ser um protocolo de intenções, 
sem carregar o poder de obrigatoriedade de sua implementação, que e 
próprio das leis. Dois encaminhamentos devem ser considerados para 
contribuir para sua efetivação: (i) a Agenda 21, como protocolo de intenções 
e, portanto, sem a obrigatoriedade da lei, deve possuir instrumentos 
específicos que facilitem que seja colocada em pratica E por meio da 
educação geral, e mais especificamente da educação ambiental, que a 
sociedade terá condições de cobrar do poder publico que propostas e 
objetivos da Agenda 21 brasileira virem realidade. E por meio da construção 
de indicadores de sustentabilidade que a sociedade obterá as informações 
e poderá cobrar resultados concretos. (ii) a partir das diretrizes gerais 
contidas na Agenda 21, desde que haja vontade politica, o poder publico 
pode ainda redigir e enviar para aprovação perante as Casas Legislativas 
uma Politica (Nacional, Estadual ou Municipal) de Desenvolvimento 
Sustentável, com metas e objetivos claros, transformando-a, assim, em lei.” 
(MALHEIROS; PHLIPPI JR; COUTINHO, 2008, p. 18) 
 

 

Como pode ser observado nos apontamentos de Malheiros, Philippi Jr. e 

Coutinho (2008), o processo de Agenda 21, além de ser um instrumento de 

planejamento estratégico, pode ser desenvolvido em “nível local, regional ou 

nacional, uma multiplicidade de outros Fóruns que vem surgindo a cada dia [...] 

vários dos quais pretendem ter um caráter mais duradouro, além de ser uma 

resposta a questões conjunturais" relacionadas ao desenvolvimento sustentável 

(SCHERER-WARREN, 1996, p.120). 

No que se refere à Agenda 21 Brasileira, foi elaborada por intermédio de um 

processo de planejamento participativo com a “finalidade de analisar a situação atual 

do país para identificar potencialidades e fragilidades e, dessa forma, visualizar o 

desenvolvimento futuro de forma sustentável” (MALHEIROS; PHLIPPI JR; 

COUTINHO, 2008, p. 9). 

Em se tratando do documento da Agenda 21 Brasileira - ao considerar toda 

a conjuntura envolvida, foi-lhe atribuído o status de Plano Nacional de 

                                                                                                                                                                                     
8
 “[...] é um processo voltado para a identificação, implementação, monitoramento e ajuste, de um 

programa de ações e transformações, em diversos campos da sociedade. Trata-se de um processo 
que resgata a raiz básica ao planejamento, ao apontar para cenários desejados e possíveis, cuja 
concretização para pela pactuação de princípios, ações e meios entre os diversos atores sociais, no 
sentido de aproximar o desenvolvimento de uma dada localidade, região ou país, aos pressupostos e 
princípios e participativo, em que haja o envolvimento dos vários agentes sociais” (BORN, 1998/1999, 
p. 11). 
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Desenvolvimento Sustentável, dando suporte para formulação de políticas públicas 

que objetivem a sustentabilidade ambiental, econômica, social e institucional. 

Já, a Agenda 21 Local pode ser considerada como um “processo 

participativo multissetorial de construção de um programa de ações estratégicos 

dirigido às questões prioritárias para o desenvolvimento sustentável local”, onde 

vários grupos sociais se unem “na promoção de uma série de atividades no nível 

local, que impliquem mudanças no atual padrão de desenvolvimento, integrando as 

dimensões socioeconômicas, político-institucional, cultural e ambiental da 

sustentabilidade” (BRASIL, 2003, p. 31). Neste sentido, defende-se que a Agenda 21 

Local “deve ser construída a partir de processos participativos onde a população 

e/ou as comunidades possam compreender a sua responsabilidade individual e 

coletiva no processo de desenvolvimento” (JACOBI, 1999, p. 44). 

Para Akerman (2005, p. 39), essas agendas de desenvolvimento local são 

estruturadas a partir de “ações deliberadas, coordenadas, descentralizadas”, 

permitindo assim, “ampla participação de todos os atores relevantes para ativar a 

cidadania e, por meio dela, ser ativada para melhorar de maneira substancial as 

condições de vida dos habitantes de uma localidade”. 

Com intuito de compreender o fenômeno do processo de Agenda 21 Local 

nos municípios brasileiros, o IBGE (2005, 2009, 2012 e 2014) coletou e compilou 

dados, referentes à validação das arenas públicas, temas discutidos e as fases do 

processo institucional. 

Em 2005, o IBGE constatou que, a maioria dos municípios que estavam em 

processo de Agenda 21 Local, tiveram suas ações formalizadas através de lei, 

decretos ou resoluções municipais e por fórum.  

Deve-se destacar que nesses municípios, o processo de Agenda 21 Local foi 

estruturado em três eixos (ambiental, econômico e social) e evoluindo por quatro 

fases (sensibilização/mobilização da comunidade; diagnóstico; elaboração do Plano 

de Desenvolvimento Sustentável; e, a implantação) (IBGE, 2005). 

Ainda, o mesmo estudo, o IBGE (2005, p. 61) informa que, dos “1.652 

municípios brasileiros (29,7% do total) já iniciaram o processo de Agenda 21, contra 

59,9% que não iniciaram e, 10,4% não sabem o que é Agenda 21”, neste enfoque, 

dentre os aspectos observados ressalta-se que, “quanto maior a faixa de população 

do município maior é a proporção de localidades com Agenda 21, que passa de 
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16,5%, na faixa dos municípios com até 5.000 habitantes, para 69,7% entre aqueles 

com mais de 500 000 habitantes” (Tabela 1.1). 

 
 
Tabela 1.1 - Proporção de municípios quanto ao processo de Agenda 21, segundo classes de 
tamanho da população dos municípios e Grandes Regiões – 2002. 
 

 

Fonte: IBGE, 2005, p. 61 

 

Ao analisar a tabela 1.1, constata-se que para o universo de municípios 

pesquisados, é pequeno o percentual daqueles que desconhecem o que seja a 

Agenda 21, sendo que em municípios com mais de 500.000 habitantes, esse 

percentual é inexistente. Todavia, ao considerar os percentuais apresentados pelas 

Grandes Regiões, a exemplo do Sul e Sudeste, deve-se destacar que “não há uma 

relação entre o grau de desenvolvimento do estado e a presença de Agenda 21” 

(IBGE, 2005, p. 62). 

A Figura 1.2 traz informações sobre a espacialização no território brasileiro 

dos municípios em processo de Agenda 21, assim como oferece dados quanto ao 

estágio (sensibilização/mobilização da comunidade; definição de diagnóstico e 

metodologia; elaboração do Plano de Desenvolvimento Sustentável; e, a 

implantação/acompanhamento da Agenda 21 Local). 
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Figura 1.2 – Espacialização dos municípios quanto ao estágio da Agenda 21 Local - Brasil - 2002 

 

 

Fonte: IBGE, 2005, p. 64 

 

Após a realização de nova pesquisa IBGE em 2009, foi possível estabelecer 

um recorte temporal de 2002 a 2009, o que permitiu perceber que dos 1692 

municípios haviam iniciado processo de Agenda 21 Local, o número caiu para 1105.  

A Figura 1.3 apresenta a espacialização no território Brasileiro dos municípios que 

participaram da pesquisa, realizada no período de junho a agosto de 2009. 
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Figura 1.3 - Relação dos municípios que responderam à Pesquisa Nacional de Agenda 21 (Brasília, 

junho/agosto de 2009) 

 

 

Fonte: MMA, 2012
9
 

 

A partir desses novos dados foi possível comparar em percentuais dos 

Municípios por regiões do Brasil que iniciaram o processo em Agenda 21 Local de 

2002 e 2009 (Quadro 1.3). 

  

                                                           
9
 Disponível em < http://www.mma.gov.br/estruturas/agenda21/_arquivos/sumario_executivo_18.pdf > 

Acesso em 17.08.2014 
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Quadro 1.3 – Percentual de Municípios que iniciaram o  

processo de Agenda 21 Local (%) 2002 e 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: MMA, 2012
10

 

 

Nesse contexto, o MMA (2012) apresentou dados de 2002 e 2009 sobre o 

estágio dos municípios brasileiros (Figura 1.4) em estágio de Agenda 21 Local 

(sensibilização/mobilização da comunidade; definição de diagnóstico e metodologia; 

elaboração do Plano de Desenvolvimento Sustentável; e, a 

implantação/acompanhamento da Agenda 21 Local). 

 

Figura 1.4 - Municípios com Agenda 21 segundo estágio (%) 2002 e 2009 

 

Fonte: MMA, 2012
11

 

                                                           
10

 Disponível em < 
http://www.mma.gov.br/pnia/Arquivos/Temas/Qualidade_Ambiental_Urbana_QAU/6_Planejamento_e
_Gestao_Sustentaveis/QAU_6_3_A/Sintese_QAU_6_3.pdf > Acesso em 17.08.2014 
11

 Disponível em < 
http://www.mma.gov.br/pnia/Arquivos/Temas/Qualidade_Ambiental_Urbana_QAU/6_Planejamento_e
_Gestao_Sustentaveis/QAU_6_3_A/Sintese_QAU_6_3.pdf > Acesso em 17.08.2014 

Região 2002 2009 

Norte 3,9 11,1 

Nordeste 69,2 41,8 

Sudeste 15,9 28,0 

Sul 7,7 13,3 

Centro-Oeste 3,2 5,8 
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O mesmo relatório publicado pelo MMA (2012) permite verificar em 

percentual como processo de Agenda 21 Local influenciou a elaboração de planos e 

políticas públicas nesses municípios (Figura 1.5). 

 

Figura 1.5 – Políticas que sofreram mais impacto no processo de Agenda 21 Local 

 

 

Fonte: MMA, 2012
12

 

 

 

Entretanto o relatório do MMA (2012) tece apontamentos relevantes no 

âmbito dessa pesquisa, ao mostrar situações em que alguns municípios substituíram 

o Plano de Desenvolvimento Sustentável proposto pela Agenda 21 Local por outros 

planos, a exemplo do Plano Diretor. 

Dados mais recentes, do IBGE (2014), demonstram que no ano de 2013, 

21,5% dos municípios brasileiros haviam iniciado o processo de elaboração da 

Agenda 21, percentual maior que 2009 (19,9%) e 2012 (18,1%), embora ainda 

inferior ao de 2002 (29,7%). Desta forma, percebe-se que ano de “2013 é, portanto, 

o primeiro da série em que se registra uma elevação do percentual de municípios 

com Agenda 21, interrompendo, assim, o movimento de declínio desses 

percentuais” (IBGE, 2014, p. 68). 

Essa diferença é presente em todas as Grandes Regiões e classes de 

tamanho da população (Figura 1.6), com destaque para a Região Norte, “cujo 

                                                           
12

 Disponível em < 
http://www.mma.gov.br/pnia/Arquivos/Temas/Qualidade_Ambiental_Urbana_QAU/6_Planejamento_e
_Gestao_Sustentaveis/QAU_6_3_A/Sintese_QAU_6_3.pdf > Acesso em 17.08.2014 
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percentual de municípios com Agenda 21 iniciada passa de 30,3%, em 2012, para 

37,1%, em 2013” (IBGE, 2014, p. 68). 

 

Figura 1.6 - Percentual de municípios que iniciaram o processo de elaboração da Agenda 21 Local, 
segundo as Grandes Regiões e as classes de tamanho da população dos municípios - 2012-2013 
 
 

 

 
Fonte: IBGE, 2014, p. 69. 
 

 

Ao analisar esses dados, deve-se considerar que o ano de 2013 coincide com 

início de um novo mandato municipal e que muitos processos de Agenda 21 Local 

acabaram por se vincular aos planos de governo dos novos gestores públicos. Fato 

esses que indica que a Agenda 21 pode ser utilizada com instrumento para difusão 

da governança na esfera pública. 

Assim, como podem ser observados nos dados apresentados pelo IBGE 

(2014), muitos municípios já vêm utilizando a Agenda 21 como um instrumento de 

governança. Neste universo, optou-se como recorte espacial para testar a hipótese 

proposta, a Estância Turística de Tupã/SP. 
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2  PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

                 Ao iniciar este capítulo, cabe tecer algumas ressalvas.  A escolha da área 

objeto desta pesquisa se deve em grande motivo, a experiência e vivência da 

pesquisadora com o tema estudado – sua familiaridade, principalmente por 

considerar sua atuação junto a órgãos públicos, e militância em ONGs dedicadas a 

questão ambiental. Portanto, para validar a pesquisa hora proposta, cabe ainda 

destacar que a mesma foi antecedida por uma investigação minuciosa relacionada à 

pertinência do tema, momento em que houve o cuidado de efetuar uma breve 

investigação das ações implantadas na Estância Turística de Tupã/SP, no período 

em que ocorreu o processo de implantação da Agenda 21; com atenção focada em 

seus arranjos institucionais, estratégias adotadas na execução de programas, 

projetos dedicados as questões socioambientais urbanas. Sendo que tais 

procedimentos possibilitaram o planejamento da pesquisa, com a delimitação e 

tratamento a ser dado ao tema investigado, além da definição do caminho 

metodológico a ser trilhado. 

Assim, para alcançar os objetivos de comprovação da hipótese proposta no 

âmbito dessa pesquisa, onde se defende que, o processo de Agenda 21 adotado 

nas gestões públicas relativas ao período compreendido entre 2005/2008 e 

2009/2012, não apenas subsidiou, como também legitimou a implementação do 

Plano Diretor e seus desdobramentos em diversas ações, assegurando os 

princípios básicos13 à efetividade necessária ao processo da governança. Sob 

esta perspectiva, os estudos realizados permitiram demonstrar que a agenda 21 se 

constituiu numa escolha estratégica, decorrente de uma tomada de decisão 

diferenciada, ao possibilitar sua aplicação ao processo de planejamento 

implementado no município de Tupã no recorte temporal considerado, permitindo 

ainda, atribuir-lhe a melhoria da qualidade ambiental alcançada no espaço urbano, 

                                                           
13

 Princípios básicos à governança - A governança pública, para ser efetiva, pressupõe a existência 
de um Estado de Direito; de uma sociedade civil participativa no que tange aos assuntos públicos; de 
uma burocracia imbuída de ética profissional; de políticas planejadas de forma previsível, aberta e 
transparente; e de um braço executivo que se responsabilize por suas ações. Sob essa lógica, 
conforme sugerido pelo Banco Mundial, são princípios da boa governança: a legitimidade, a 
equidade, a responsabilidade, a eficiência, a probidade, a transparência e a accountability. (WORLD 
BANK, 2007). 
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sendo esta aferida pelo método aplicado a investigação empírica desenvolvida ao 

longo da pesquisa.  

Com efeito, é possível dizer que o método hipotético dedutivo comporta as 

seguintes etapas, adotadas para a elaboração da estrutura de desenvolvimento e 

comprovação da hipótese presente neste estudo: elaboração do problema de 

pesquisa, enunciado das hipóteses iniciais de contorno, conforme explicita Serra, 

(2006), deduções de consequências das hipóteses e abordagem empírica do 

fenômeno, tendo em vista a confirmação ou refutação da (s) hipótese (s).  

Com base em tais procedimentos, a presente pesquisa inicia-se ao eleger 

como indagação fundamental: Os procedimentos administrativos e institucionais 

diferenciados implementados no período de 2005 a 2012, na Estância Turística de 

Tupã, Estado de São Paulo, possibilitaram alcançar uma gestão qualitativa, a qual 

pode ser resultante da aplicação da Agenda 21 local enquanto mecanismo 

estratégico a implementação de uma política urbana baseada nos princípios da 

governança?  

Ao adotar esta indagação como ponto de partida e todos os aspectos a ele 

atrelados, a Agenda 21 por sua concepção14, principalmente ao considerar suas 

especificidades na orientação da política urbana com enfoque na participação 

popular, constitui-se num diferencial para a implementação de processos de gestão 

inovadores, sobretudo, aqueles que almejam a oferta de serviços públicos de 

qualidade. 

A busca do conhecimento está atrelada ao próprio processo evolutivo do 

homem, pois este  

                                                           
14

 Concepção Agenda 21 - o contexto em que foi elaborado o documento da Agenda 21, concebida  

durante a realização da  Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento na 

cidade do Rio de Janeiro em 1992, com a finalidade  de criar uma nova cultura para o 

desenvolvimento no sentido de orientar  todas as esferas  governamentais – federal, estadual e 

municipal, a elaborarem suas agendas,  a partir dos princípios que orientam o conceito do 

desenvolvimento sustentável, com base  num processo pactuado,   construído com da participação 

do setor  público, da iniciativa privada e da sociedade civil. Por essa lógica, uma das soluções 

propostas, frente às evidencias da ineficiência do modelo tradicional de administração pública, seria a 

implementação de novos instrumentos capazes de garantir uma eficiência maior em ações que visem 

o bem-estar social de todos. Dessa nova postura em nortear a concepção das políticas pública, nasce 

à ideia da Agenda 21 como proposta de planejamento sustentável e participativo, visando aspectos 

econômicos, sociais e ambientais. 
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[...] ousou questionar suas verdades e filosofou, ousou experimentar e 
descobriu o conhecimento empírico, estabeleceu regras e fez ciência e 
implementou tecnologias; e tudo isso movido pela curiosidade, pesquisou, e 
foi através da pesquisa, experiências e experimentações que avançamos da 
barbárie à compreensão do mundo que nos cerca. Assim, por isso é 
importante manter-se sempre a chama da investigação, independente do 
domínio da necessidade, pois ambas possuem um encontro perfeito quando 
produz no Homem a necessidade de criar, produzir novos métodos e 
técnicas e, por conseguinte: fazer ciência e refletir seu estar no mundo. 
(BOENTE; BRAGA, 2004) 

 

Por esta razão, a ciência pode ser definida pela compreensão dos 

fenômenos naturais e sociais, que se perpetua na jornada pelo conhecimento. Para 

Morin (2000)  

 
O conhecimento do conhecimento deve aparecer como necessidade 
primeira, que servirá de preparação para enfrentar os riscos permanentes 
de erro e de ilusão, que não cessam de parasitar a mente humana. Trata-se 
de armar cada mente no combate vital rumo à lucidez. (p.14). 

 

Assim, para desenvolver esta tese em urbanismo, recorreu-se ao contexto 

das ciências sociais e sociais aplicadas, para a realização de uma discussão teórica 

que será oportunamente relacionada à base empírica (SERRA, 2006). 

Essa breve reflexão sobre a ciência, seus métodos e pressupostos permite-

nos fundamentar o método adotado para a tese em desenvolvimento em arquitetura 

e urbanismo, que fundamentalmente, apoia-se na elaboração de instrumentos 

empíricos de comprovação da hipótese, dentre eles: 

 

 Elaboração de revisão da literatura especializada para estabelecer as 

bases conceituais de análise do fenômeno: compreensão das 

principais noções e conceitos envolvidos na temática, que permitem 

abordar o campo empírico, tais como governança, administração 

pública, participação social, plano diretor e Agenda 21;  

 

 Estudo histórico-analítico, considerando o recorte temporal 

compreendido entre o processo de adoção e aplicação da Agenda 21 

ao planejamento e conduta da política urbana. Este tópico foi 

desenvolvido apresentando a sucessão dos principais eventos de 

aplicação dos princípios da Agenda 21, em meio ao processo de 
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gestão técnico-político implementado no município, enfatizando o 

papel dessas ações e seus impactos na política pública, em especial, 

na política urbana local; 

 

 Produção de dados primários e documentais para a pesquisa: a fim 

de avançar do ponto de vista do método e de seus resultados, foi 

realizada entrevista com gestor público responsável pela implantação 

da Agenda 21. O procedimento envolveu também a elaboração de 

questionário com perguntas de natureza abertas e fechadas, 

aplicados aos diversos atores sociais participantes do processo em 

estudo; 

 

 O processo de planejamento e da gestão das áreas verdes pública foi 

analisado, enquanto parâmetro qualitativo da boa governança, tendo 

como objetivo comprovar a hipótese proposta nesta tese. 

O método tem como premissa a investigação do fenômeno Agenda 21, 

aplicada com ênfase na descoberta dos interesses de grupos e frações de classe 

envolvidos no processo, bem como conflitos presentes, a fim de identificar os 

caminhos por meio dos quais foi se conformando o consenso que possibilitou 

subsidiar o plano diretor e seus desdobramentos em diversas ações, a exemplo do 

planejamento e gestão das áreas verdes públicas. 

 

2.1 ESTUDO DE CASO 

 

Nesta pesquisa a construção empírica (na forma de Estudo de Caso) foi 

delimitada pelas compreensões advindas das “realidades concretas e históricas” 

(DEMO, 1995), que retratam o contexto social, técnico e político, com a preocupação 

de obter um melhor entendimento do papel da Agenda 21, enquanto instrumento de 

governança, na Estância Turística de Tupã, localizada no Estado de São Paulo.  

O Estudo de Caso foi realizado com base na análise do processo de gestão 

em tela durante quatro gestões administrativas do Município, distintas e sequenciais. 

Permitindo assim, analisar um 
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[...] conjunto de atividades de um grupo social particular. A vantagem do 
método consiste em respeitar a ‘totalidade solidária’ dos grupos, ao estudar, 
em primeiro lugar, a vida do grupo na sua unidade concreta, evitando, 
portanto, a prematura dissociação de seus elementos. (LAKATOS, 2001, p. 
108) 

 

Neste sentido, explica-se que por meio de pesquisa empírica, o estudo de 

caso permite “investigar um fenômeno contemporâneo dentro de seu contexto da 

vida real” (YIN, 2001, 32).    

Para o desenvolvimento da pesquisa, se fez necessário empreender uma 

análise a respeito do processo de implementação da Agenda 21 da Estância 

Turística de Tupã/SP, com o objetivo de verificar sua contribuição - enquanto 

instrumento de governança, para melhoria da qualidade ambiental do espaço 

urbano. 

Como estratégia de pesquisa, utilizaram-se, entre outros instrumentos 

empíricos, tais como anteriormente apresentados, o estudo de caso, que segundo 

Yin (2001, p. 68), permite “seguir a uma lógica de replicação”, e apresentar 

resultados similares ou contrários àqueles previstos no “princípio da investigação”. 

Com base em tais pressupostos, a realização do estudo empírico possibilitou uma 

análise cautelosa ao considerar os componentes (sociais, ambientais, culturais e 

políticos) envolvidos no processo de implementação da Agenda 21 local.  

Portanto, a aplicação desse método de análise, demonstrou dados e 

informações empíricas específicas ao modo em que se deu sua construção nos 

períodos analisados. Em síntese, o conjunto de informações elaborado com vistas a 

possibilitar a avaliação concernente à análise, foi composto por entrevistas com 

agentes sociais e políticos, representantes de ONGs, poder público, sociedade civil, 

complementados por uma investigação exaustiva de publicações relacionadas ao 

tema na imprensa local.  A guisa desse processo metodológico, os resultados 

obtidos foram organizados e sistematizados em gráficos e tabelas e 

compatibilizados com os preceitos que orientaram a Agenda 21, sob o enfoque 

desse estudo – aqueles relacionados aos fundamentos15 da governança - de forma a 

                                                           
15

 Fundamentos à Processo de governança – “Os fundamentos normativos da governança pública se 
estabelecem por um novo entendimento do Estado como agente de governança. Em outras palavras, 
eles resultam da resposta à pergunta: que significado tem o Estado nas estruturas de governança? 
Ou, dito de outra forma: o que distingue governança de governo? A resposta a essa pergunta permite 
identificar três fases no debate sobre a transição do Estado convencional para um novo modelo de 
Estado. Assim, conceitualmente, o Estado tradicional vem se transformando: 1. de um Estado de 
serviço, produtor do bem público, em um Estado que serve de garantia à produção do bem público; 2. 
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possibilitar uma leitura abrangente, com o propósito de alcançar uma análise 

fidedigna. 

 

2.2 ESTRUTURA DA PESQUISA 

 

No tocante a estrutura da pesquisa, a Figura 2.1 ilustra a metodologia 

adotada para o Estudo de Caso da Estância Turística de Tupã, considerando os 

aportes teóricos fundamentados nos estudos de Yin (2001). 

 

Figura 2.1 - Estrutura da Pesquisa para Estudo de Caso 

 

 

 

Fonte: Yin (2001, p. 73) adaptado pela autora. 

 

Deste modo, a partir dos procedimentos indicados por Yin (2001) foi possível 

delimitar a estrutura da pesquisa nas seguintes etapas: 

 

 A primeira etapa foi delimitada por uma reflexão teórica sobre a 

temática proposta, o que permitiu delinear um posicionamento crítico 

sobre o processo. Hühne (1995, p 40) explica que o “pensar é ter um 

posicionamento crítico a respeito de cada uma das possibilidades de 

saber”.  

 

                                                                                                                                                                                     
de um Estado ativo, provedor solitário do bem público, em um Estado ativador, que aciona e 
coordena outros atores a produzir com ele; 3. de um Estado dirigente ou gestor em um Estado 
cooperativo, que produz o bem público em conjunto com outros atores.” (KISSLER; HEIDEMANN, 
2006, p.483). 
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 O Estudo de Caso da Estância Turística de Tupã foi realizado a partir 

de um recorte analítico, elegendo quatro gestões municipais, 

considerando o período de 2001 a 2016, onde se utilizou a “lógica da 

replicação” (YIN, 2001) dentro de um mesmo contexto social e 

territorial, tendo como: 

o Parâmetro de referência da governança - a Agenda 21 e o 

Plano Diretor;  

o Parâmetro qualitativo (Indicador) da boa governança - a 

oferta de serviços públicos de qualidade no planejamento e 

gestão das áreas verdes públicas. 

 

 A análise crítica do Estudo de Caso foi realizada a partir do 

cruzamento de dados numa matriz estruturada por duas categorias 

de análise (processo participativo e processo decisório do 

governo), onde foi possível observar as convergências e conflitos no 

processo de participação, bem como, os resultados alcançados na 

esfera governamental.  

A partir dos resultados obtidos, utilizou-se a metodologia da “escala de 

participação” desenvolvida por Arnstei (2002) para identificar os 

requisitos necessários para caracterização do processo de 

governança em cada gestão administrativa. 

Para que fosse aferida a boa governança, foi realizada uma análise 

de dados quantitativos e qualitativos sobre o planejamento e gestão 

das áreas verdes públicas.  

 

 Considerações Finais: A partir dos resultados apresentados nesta 

pesquisa, foram apresentadas as considerações finais para a defesa 

da tese. 

 

2.3 COLETA E PROCEDIMENTOS DE ANÁLISE DOS DADOS 

 

Nesta fase da pesquisa, a coleta de dados foi realizada por meio de 

pesquisa bibliográfica, documental, experimental ou campo e de pessoas (SERRA, 
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2006). A realização desse procedimento implicou em estruturar a coleta de dados e 

informações, a partir de pesquisas em fontes secundárias (fundamentos teóricos da 

questão), assim como na produção de dados primários.  

Baseado na cientificidade, os procedimentos de análise adotados foram 

direcionados para a contextualização do fenômeno social de modo a elucidar as 

questões e a problemática proposta por esta pesquisa. 

Abaixo estão especificados os atributos e variáveis utilizados para a 

construção da Matriz de Análise do processo de Governança implementado na 

Estância Turística de Tupã (Quadro 2.1). 

 

Quadro 2.1 – Categorias e Variáveis Utilizadas para Análise Qualitativa do Processo de Governança 

CATEGORIAS DE ANÁLISE VARIÁVEIS 

PROCESSO PARTICIPATIVO 

ARENAS PÚBLICAS
16

 

NÚMERO DE ENCONTROS 

CONVERGÊNCIAS 

CONFLITOS 

PROCESSO DECISÓRIO DO GOVERNO 
RESULTADOS 
ALCANÇADOS 

INSTRUMENTOS 

POLÍTICAS PÚBICAS 

PLANOS SETORIAIS 

Fonte: Organizado pela autora 

 

Os resultados obtidos permitiram a aplicação da metodologia da “escala de 

participação” desenvolvida por Arnstei (2002). Nesta metodologia, o autor, ao utilizar 

o modo provocativo, critica os modelos de participação difundidos entre as gestões 

públicas, se referindo ao cidadão de menor poder aquisitivo, como o “sem-nada”, 

assim como, se refere à figura dos gestores públicos - enquanto os “poderosos”, por 

                                                           
16

 “[...] a arena pública, enquanto palco, seria um lugar de ajustamento recíproco de ações e de falas, 
bem como de ordenamento dos comportamentos. Por conseguinte, seria também um lugar no qual os 
indivíduos estão desenvolvendo performances, que se tornam públicas, em um processo de dialética 
de legitimação – visto que os atores precisam prestar contas, expor motivos de suas falas e ações a 
fim de se alcançar um consenso, impor sua autoridade e contornar a crítica. Nesse sentido, os 
indivíduos elaboram estratégias de cooperação e de competição, de aliança e de conflito que se 
configuram aos poucos, em função de suas perspectivas.” (CRUZ; FREIRE, 2003, p. 89). 
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se apropriarem indevidamente dos processos de articulação das arenas públicas. 

(Quadro 2.2).  

 

Quadro 2.2 – Metodologia utilizada para avaliar a escala de participação no processo de governança 
 

DEGRAUS TIPOLOGIA CARACTERÍSTICAS ALCANCE 

8 
Controle 
Cidadão 

O cidadão sem-nada detém a maioria nos fóruns 
de tomada de decisão, ou mesmo o completo 
poder gerencial. 

Níveis de 
poder do 
cidadão 

7 
Delegação de 

Poder 

As negociações entre cidadãos e técnicos do 
setor público também podem resultar em 
cidadãos assumindo poder deliberativo em um 
determinado plano ou programa. 

6 Parceria 

Neste degrau da escada, há efetivamente uma 
redistribuição de poder através da negociação 
entre cidadãos e tomadores de decisão. Ambos 
os lados concordam em compartilhar o 
planejamento e as responsabilidades de tomada 
de decisão através de estruturas, tais como 
conselhos paritários, comitês de planejamento e 
mecanismos de solução de conflitos. 

5 Pacificação 

Pacificação consiste simplesmente de um nível 
superior desta concessão limitada de poder, 
pois permite aos sem-nada aconselhar os 
poderosos, mas retém na mão destes o direito 
de tomar a decisão final.  

Níveis de 
concessão 
mínima de 

poder 

4 Consulta Quando estes níveis são definidos pelos 
poderosos como o grau máximo de participação 
possível, existe a possibilidade dos cidadãos 
realmente ouvirem e serem ouvidos. Mas nestes 
níveis, eles não têm o poder para assegurar que 
suas opiniões serão aceitas por aqueles que 
detêm o poder. Quando a participação está 
restrita a esses níveis, não há continuidade, não 
há "músculos", ou seja, não há garantia de 
mudança do status quo. 

3 Informação 

2 Terapia 
Esses dois degraus descrevem níveis de "não 
participação" que têm sido utilizados por alguns 
no lugar da genuína participação. Seu objetivo 
real não é permitir a população a participar nos 
processos de planejamento ou conduzir 
programas, mas permitir que os tomadores de 
decisão possam "educar" ou "curar" os 
participantes. 

Não 
participação 

1 Manipulação 

  

Fonte: ARNSTEI, 2002 adaptado pela autora. 
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2.2.1 Participante da Pesquisa 

 

 

Para compreender o processo de elaboração e implantação da Agenda 21 na 

Estância Turística de Tupã, foi realizada uma entrevista com o Chefe do Executivo 

da gestão administrativa 2005/2008 e 2009/2012, cujos quesitos são apresentados 

no Quadro 2.3. 

 

Quadro 2.3 - Questões da Entrevista 

Palavras-chave 
 

Administração Pública 
 

Governança 

O que motivou a Governo de Tupã (Gestão 2005/2008) a propor a elaboração 
da AGENDA 21? 

Considerando que AGENDA 21 é um instrumento estratégico para o 
planejamento do município, quais foram metas idealizadas no início do 
processo? 

Interesse público 

 
Por que a AGENDA 21 de Tupã teve como eixos estruturadores o social, 
político, educação, ambiental, saúde, turismo e cidade? 

Participação 
Social 

Quais foram os canais de participação para elaboração da AGENDA 21? 
 
Quais foram às estratégias do Governo de Tupã (Gestão 2005/2008) para que a 
AGENDA 21 fosse legitimada pela sociedade civil? 
 
Quais foram os principais atores envolvidos nesse processo? 
 
Quais as dificuldades encontradas para implementar o processo? Houve 
resistência por ser um tema relativamente novo? 
 

Planejamento 

 
Por que o Governo de Tupã (Gestão 2005/2008 e 2009/2012) optou por utilizar 
a AGENDA 21 para subsidiar a revisão do PLANO DIRETOR? 

Gestão 
democrática 

Quais foram os canais de participação para revisão do PLANO DIRETOR?  
 
Quais foram os principais atores envolvidos no processo de revisão do PLANO 
DIRETOR? 
 

Informação 

 
Quais as ações foram desenvolvidas pelo Governo de Tupã (Gestão 2005/2008 
e 2009/2012) para divulgação do Documento da AGENDA 21? 
 
Quais as ações foram desenvolvidas pelo Governo de Tupã (Gestão 2009/2012) 
para divulgação do texto final do PLANO DIRETOR? 
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Palavras-chave 
 

Administração Pública 
 

Gestão Urbana 

 
A AGENDA 21 contribuiu para o aprimoramento do processo de gestão urbana 
da cidade?  
 
Quais as recomendações da AGENDA 21 que foram incorporadas no PLANO 
DIRETOR? 

Qualidade de 
Vida 

 
O PLANO DIRETOR contribuiu para qualidade de vida da população de 
tupãense? Exemplifique. 

Qualidade 
Ambiental 

Com a AGENDA 21, houve preocupação de criar mecanismos de incentivo a 
gestão ambiental? 

O PLANO DIRETOR contribuiu para melhoria da qualidade ambiental do 
município?  Exemplifique. 

Desenvolvimento 
Sustentável 

Quais setores foram mais beneficiados com a implementação da AGENDA 21?  

De que forma a AGENDA 21 contribuiu para o desenvolvimento socioeconômico 
do município? 

O PLANO DIRETOR contribuiu para desenvolvimento sustentável do Município? 
Exemplifique. 

Políticas Públicas 

 
O atual Governo de Tupã (Gestão 2013/2016) deu continuidade a 
implementação da Agenda 21? Que efeitos se fazem sentir hoje em dia?  
 
Além do Plano Diretor, quais ações do Governo de Tupã foram subsidiadas pelo 
Documento da AGENDA 21? 

 

Fonte: Organizado pela autora 

 

O Quadro acima procurou sistematizar as intenções-chave que nortearam a 

implantação da agenda 21 e seus feitos ao longo do processo de gestão analisado 

por essa pesquisa, de modo a tornar compreensível a importância da coleta e 

análise dos dados. Assim, na primeira coluna à esquerda apresentam - se as 

palavras-chave ou indicadores que permitiram a manutenção das categorias 

escolhidas à priori; a segunda coluna traz as questões que foram formuladas para 

entrevista com o Chefe do Executivo na gestão pública 2005/2008 e 2009/2012. 

Para coletar dados quantitativos e qualitativos relacionados à gestão das áreas 

verdes públicas, foram realizadas 53 (cinquenta e três) entrevistas por intermédio de 

um questionário (Apêndice A). Dentre os entrevistados, estavam docentes, 

estudantes, funcionários públicos, representantes da imprensa e mídia, pessoas 
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ligadas a ONGs, profissionais liberais e outras pessoas de seguimentos diversos. 

Para análise imparcial das informações copiladas, as pessoas entrevistadas foram 

identificadas por um código sequencial, a exemplo P01, P02, P03... 
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CAPÍTULO 3 
 

GOVERNANÇA NA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TUPÃ/SP 
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3 GOVERNANÇA NA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TUPÃ/SP  

 

Este capítulo apresenta o Estudo de Caso da Estância Turística de Tupã/SP, 

que tem por objetivo identificar fatos ou ações da Administração Pública, dentro do 

recorte temporal de 2001 até o 1º trimestre de 2016, que ofereçam indícios de um 

processo de governança (Figura 3.1). 

 

Figura 3.1 – Recorte Temporal da Pesquisa 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela Autora 

 

A partir da reflexão teórica apresentada no capítulo anterior, para o 

desenvolvimento desta pesquisa considerou-se como conceito de governança, a 

capacidade do Estado de implementar políticas públicas, atender as demandas 

sociais de modo articulado à decisão do Governo, por intermédio de mecanismos e 

procedimentos participativos. E ainda, que a boa governança, pode ser aferida pela 

qualidade dos serviços públicos. 

Como parâmetro de referência ao processo de governança, a pesquisa 

delimitou o estudo à investigação da utilização de instrumentos de políticas públicas, 

como a Agenda 21 e o Plano de Diretor, considerando a interlocução dos gestores 

públicos com os atores sociais e a intervenção do Ministério Público.  

 

3.1 CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÔMICAS DO MUNICÍPIO 

 

A Estância Turística de Tupã está localizada a oeste do Estado de São 

Paulo, tendo como limites territoriais uma área de 628,5 km2, que abrange os 

Distritos de Varpa, Distrito de Universo, Distrito de Parnaso e a cidade de Tupã. O 

Município faz divisa com Arco-Íris, Herculândia, Quintana, Quatá, Bastos, João 

Ramalho e Iacri (Figura 3.2).  
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Figura 3.2 – Localização do Município de Tupã/SP  
 

 
Fonte: BENINI, 2015 

 

No que se refere ao processo de urbanização, este não deve ser 

considerado como “mera modificação dos padrões demográficos e espaciais”, pois 

envolve, “com efeito o conjunto dos modos de produção e consumo, a emergência e 

generalização de novos valores e instituições, a implantação de redes de transporte 

e comunicação” (VAINER; SMOLKA, 1995, p 19).  

A cidade de Tupã, como a maioria das cidades do Estado de São Paulo, 

teve em sua fase inicial de urbanização orientada por uma morfologia caracterizada 

por quadrícula ou modelo nominado por tabuleiro de xadrez17. 

A expansão urbana deste sítio foi marcada como novos traçados, a exemplo 

do linear o qual permitia a composição de uma densidade mais uniforme, circulação 

fácil (FERRARI, 1977). Esse processo de expansão foi ressaltado pela ocupação 

dos fundos de vales e por áreas periféricas na malha urbana (Figura 3.3), resultado 

da intervenção de diferentes agentes sociais (usuário e loteador) e o Estado. 
                                                           
17

 Segundo Ferrari (1977), o sistema ou estrutura ortogonal consiste de ruas que se cruzam em 
ângulo reto formando quadrados (tabuleiro xadrez) ou retângulo (grelhas ou grades).  
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Villaça (1997, 2001) explica que o Estado, é responsável pela produção do 

espaço em três esferas: a “econômica”, onde atua direta e indiretamente no controle 

do mercado imobiliário, favorecendo a localização espacial da classe dominante; 

“política”, pois tem autonomia como Ente Federativo para editar uma legislação 

própria de uso e ocupação do solo urbano, bem como, detêm o controle sobre a 

localização da infraestrutura urbana e dos equipamentos institucionais do Estado; e 

a “ideológica”, onde utiliza a máquina administrativa para difundir suas ideias. 

A produção do espaço urbano é marcada pela capacidade de atuação do 

capital incorporador em modificar e direcionar o seu crescimento. Singer (1979) 

ressalta que  

 
[...] quando um promotor imobiliário resolve agregar determinada área ao 

espaço urbano, ele visa um preço que pouco ou nada tem a ver com o custo 

imediato da operação. A valorização da gleba é antecipada em função de 

mudanças na estrutura urbana que ainda estão por acontecer e, por isso, o 

especulador se dispõe a esperar um certo período, que pode ser bastante 

longo, até que as condições propícias se tenham realizado. (p. 79). 

 
 

Processos como esse, de “valorização da gleba”, em razão da melhoria da 

infraestrutura urbana estão vinculados ao processo de especulação18 imobiliária, que 

nada mais é, do que “o resultado das formas pelas quais se realiza a acumulação do 

capital na produção imobiliária”. Esse fenômeno se dá, visto ser impossível separar 

a valorização da terra, da lógica da valorização locacional. Neste sentido deve-se 

considerar que “a compreensão dos mecanismos de formação dos preços da terra, 

bem como os efeitos destes sobre a configuração espacial das cidades, passa, 

necessariamente, pela análise das relações entre valorização dos capitais e uso do 

solo” (RIBEIRO, 1997, p. 40). 

A atuação do mercado imobiliário interfere e em alguns casos, conduz a 

favorecimentos políticos em detrimentos do interesse comum, criando assim uma 

setorização espacial, a qual acaba por incidir em processos de segregação social e 

fragmentação urbana.  

                                                           
18

 Para Kandir (1983, p. 109), especular significa “estocar algo na esperança de realizar uma 
transação vantajosa no futuro, quando, então, seu preço estaria superior ao preço atual. Este ativo, 
enquanto especulativo, se assemelha ao capital, embora não o seja, pois ele ‘valoriza’ ou, mais 
propriamente, aumenta de preço”. 
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Segundo o IBGE19 (2010) a população da Estância Turística de Tupã, 

encontra-se distribuída entre 60.930 pessoas residentes na área urbana e 2.546 na 

área rural. O grau de urbanização no município é de 95%, enquanto que a média do 

Estado de São Paulo é de 95,94%.  

Em 2010, a cidade de Tupã apresentou o Índice de Desenvolvimento 

Humano Municipal – IDHM
20

 de 0,771%, enquanto o do Estado de São Paulo apontou 

0,783% (SEADE, 2014).  Em período anterior, o Censo Municipal (SEPLIN, 2007)21 

revelou um índice de desigualdade na distribuição de renda da população, uma vez 

que 18,01% da população tinha renda familiar de até 1 salário mínimo, entretanto ao 

se considerar a renda familiar da população que recebe até 3 salários mínimos e o 

percentual de famílias sem renda, este valor sobe para 72,85% (Figura 3.4).  

 

Figura 3.4 – Distribuição de Renda na Cidade de Tupã 

 

Fonte: SEPLIN - Censo Municipal da Estância de Tupã, realizado em julho de 2007. Organizado pela 

autora 

 

                                                           
19

 IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 
20

 Segundo SEADE (2014), Índice de Desenvolvimento Humano Municipal – IDHM (Indicador que 
sintetiza três aspectos do desenvolvimento humano: vida longa e saudável, acesso a conhecimento e 
padrão de vida, traduzidos nas dimensões de longevidade, educação e renda). Disponível em: < 
http://produtos.seade.gov.br/produtos/perfil/perfilMunEstado.php > Acesso 20 ago. 2014. 
21

 Censo Municipal da Estância Turística de Tupã, realizado em julho de 2007, segundo informações 
da SEPLIN – Secretaria Municipal de Planejamento e Infraestrutura, 2012. 
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Este contexto foi reafirmado pelo censo em 2010, onde o IBGE vem reforçar essa 

tendência, ao aferir o número de pessoas de 10 anos ou mais de idade, por classes 

de rendimentos nominal mensal (Figura 3.5). 

 

Figura 3.5 – Pessoas de 10 anos ou mais de idade, por classes de rendimentos nominal mensal 

 

 

 

Fonte: IBGE, 2010. 

 

Conforme pode ser constatado nos dados do Censo Municipal (2007) e do 

IBGE (2010), onde a população é predominantemente de baixa renda, o que vem 

reforçar a necessidade de implementação de Políticas Públicas voltadas ao 

enfretamento das demandas socioeconômicas apontadas nas duas pesquisas 

descritas acima. 

Em linhas gerais, a economia da cidade está estruturada no comércio local, 

indústria e agronegócio, onde o setor comercial é composto por estabelecimentos 

ligados ao varejo: mercados, mercearias, vestuário e materiais para construção, bem 

como, pela oferta da prestação de serviços de profissionais liberais, autônomos 

entre outros. Na região, o Município é destaque na indústria de transformação, 

sendo que no campo a economia está baseada no agronegócio (BENINI, 2015). 

 

3.2 GESTÃO ADMINISTRATIVA 2001/2004 

 

Com o propósito de investigar a implementação de ações, que estivessem 

relacionadas ao processo de governança, no período de gestão 2001 a 2004, 

tornou-se necessário a realização de uma pesquisa historiográfica, tendo como fonte 

primária a imprensa local e sites de notícias de âmbito regional. 

Como procedimento metodológico, foram analisadas todas as edições 

impressas dos jornais, Diário e Folha do Povo, no período de 1º de janeiro de 2001 a 

Número de pessoas 

Rendimento 

Legenda 
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31 de dezembro de 2004, bem como, as matérias publicadas na UNISITE22. 

Procedimento este que permitiu constatar que, na gestão municipal de 2001 a 2004, 

se deu início ao processo para revisão do Plano Diretor de Desenvolvimento 

Integrado do Município de Tupã (Lei 1.763/72).   

A pesquisa constatou também, que a revisão do plano diretor foi subsidiada 

por três audiências públicas, as quais foram vinculadas a realização do Fórum de 

Debates para o Desenvolvimento de Tupã: 

 1ª Audiência Pública foi realizada no dia 10 de Março de 2001, durante a 

realização da 1ª Edição do Fórum de Debates para o Desenvolvimento de 

Tupã (FOLHA DO POVO, 17 fev 2001, p. 3); 

 2ª Audiência Pública foi realizada no dia 27 de Abril de 2002, durante o 2º 

Fórum de Debates para o Desenvolvimento de Tupã (UNISITE, 20 abr 

2002); 

 3ª Audiência Pública foi realizada no dia 17 de Maio de 2003, durante a 3ª 

Edição do Fórum de Debates para o Desenvolvimento de Tupã (DIÁRIO, 

07 mai 2003, p. 3). 

 

As poucas chamadas publicadas na imprensa local referente a 1ª e 2ª 

audiências públicas, procuraram dar ênfase a importância das palestras no Fórum 

de Debates para o Desenvolvimento de Tupã. Com menos destaque, a população 

era informada que durante a programação do evento, estava reservado um dia para 

ouvir as sugestões da população para revisão do plano diretor. Deve ser ressaltado 

que, para a realização da 3ª audiência, além da divulgação na mídia, foram 

distribuídos alguns exemplares de uma cartilha contendo o anteprojeto de lei do 

plano diretor. 

 
Plano Diretor 
Matéria assinada por José Rodrigues Silva 
Intitulada – Proposta deve ser enviada até sexta-feira 
O tema central da 3ª Edição do Fórum de Debates para o Desenvolvimento 
de Tupã será em Torno do Plano Diretor [...]. 
A partir de uma cartilha que está disponibilizada para a população, novas 
ideias propostas e suas sugestões serão apresentadas e possivelmente 
incorporadas ao projeto final, que depois será enviado à Câmara Municipal 
para apreciação dos vereadores e votação. A Prefeitura já enviou as 
entidade e associações de bairros a cartilha que apresenta uma cópia do 
anteprojeto do Plano Diretor, com 54 artigos iniciais. Interessados podem 
retirar uma cópia da cartilha na Câmara Municipal ou na Divisão de 

                                                           
22

 Site de notícias de Tupã e região. 
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Imprensa da Prefeitura. Na cartilha, além do texto para análise existe no 
final o espaço para apresentação de sugestões e novas propostas. 
No sábado, dia 17 no período da manhã, acontecem os trabalhos de debate 
dentro do painel de discussão do plano diretor, a partir das 8h30 mim [...]. 
(DIÁRIO, 07 mai 2003, p. 3) 

 

Pode-se verificar ainda, que a administração pública contratou os serviços 

de assessoria técnica do Centro de Estudos e Pesquisas de Administração 

Municipal – CEPAM auxiliar no processo. 

 

Para expor aos presentes o pré-projeto do plano diretor, esteve o secretário 
de Planejamento [...] que elaborou em parceria com os técnicos do Cepam, 
órgão da Fundação Prefeito Daria Lima, em São Paulo, o secretário utilizou 
transparências e projetores para debater com os presentes e no final abriu 
espaço para perguntas e respostas. Segundo o secretário, a reunião foi 
importante para esclarecer para a população alguns itens que geravam 
dúvidas desde o lançamento da cartilha do plano diretor. (DIÁRIO, 08 mai 
2003, p. 2). 

 

Considerando os procedimentos e ações ocorridos no período de 2001 a 

2004, onde foi identificada uma restrita mobilização social, pelo baixo número de 

audiências públicas, levanta-se a hipótese de que a assessoria do CEPAM 

restringiu-se apenas a capacitação dos técnicos da municipalidade na redação do 

anteprojeto de Lei. 

Tendo em vista que, após a realização da 3ª audiência pública, não foi 

identificada a presença de canais de participação popular, nem ao menos ações que 

demonstrassem a interlocução entre a Administração Pública e população, ou ainda, 

com lideranças comunitárias. 

Regido pelos interesses centralizadores da gestão daquele período, em 13 

de janeiro de 2004, o Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado (Lei 1.763/72) foi 

substituído pela Lei Complementar nº 46, a qual regulamentou o novo Plano Diretor. 

 

3.3 GESTÃO ADMINISTRATIVA 2005/2008 E 2009/2012 

 

Entretanto, para o período investigado, compreendendo duas gestões 

consecutivas - de 2005/2008 e 2009/2012 - diferentemente do período anterior, 

nestes dois ciclos foi identificada a existência de um processo de governança 

delimitado pela implantação da Agenda 21 enquanto instrumento orientador do 

processo de revisão do plano diretor, ambos legitimados pela participação social. 
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Para compreender como esse arranjo institucional foi construído, enquanto 

processo, relatam-se os seguintes fatos: 

Quando o Chefe do Executivo assumiu a Administração Pública em 2005, 

enfatizou em seu discurso de posse23 que seu governo seria pautado por uma 

participação social, onde todo cidadão da Estância Turística de Tupã, teria o direito 

de opinar sobre todos os temas que fossem do interesse comum. Na ocasião, o 

Chefe do Executivo não deu detalhes sobre quais instrumentos seriam utilizados 

para iniciar esse processo, tão pouco fez menção a Agenda 21.  

Todavia, o que poucos sabiam então, era que por traz dessa promessa, 

existia a ação de uma segunda personagem que exerceu um papel significativo no 

processo de participação social no Município. Sua atuação junto ao governo foi 

condicionada em troca da autonomia técnica para elaborar e implantar a Agenda 21. 

Assim, por meio de um arranjo institucional, a Secretaria Municipal de Planejamento 

e Infraestrutura - SEPLIN passou a ser comandada por uma arquiteta.  

Essa profissional, por ter Especialização em Administração Pública pela 

FCT/UNESP – Câmpus de Presidente Prudente, demonstrava familiaridade com 

questões, relativas ao Direito à Cidade, justiça socioambiental, gestão democrática e 

sobretudo, planejamento e gestão ambiental. Temas estes, que influenciaram os 

planos e projetos desenvolvidos pela SEPLIN e confirmados no desenvolvimento 

desta pesquisa. Tal condição, revela outra face referente ao fato que vem retificar a 

importância de que, cargos públicos com poder de decisão sejam ocupados por 

técnicos habilitados ao exercício de suas funções. 

Este cenário foi ilustrado pelo do Chefe do Executivo24 ao ser questionado 

sobre o processo da Agenda 21, ao esclarecer, 

 

Eu não conhecia essa proposta, quem me apresentou a proposta foi a 
secretária de planejamento, a partir daí discutimos bastante, e cheguei à 
conclusão após estudá-la que seria uma estratégia importante para a 
implementação das diversas ações previstas em meu plano de governo, 
além do que seria também uma grande oportunidade de rever o que havia 
sido pensado para o desenvolvimento local. Desse modo decidi que seria 
importante para o processo de gestão local implementar a Agenda 21 no 
Município de Tupã para que a população tivesse a oportunidade de ser 
ouvida, e que suas reivindicações pudessem subsidiar os futuros planos e 
políticas do meu governo, a exemplo do Plano Diretor. (Entrevista realizada 
em 25 set 2015). 

 

                                                           
23

 1º de janeiro de 2005, no auditório da Faculdade de Administração e Ciências Contábeis de Tupã. 
24

 Gestão 2005/2008 e 2009/2012. 
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 Frente a tal conjuntura, a SEPLIN adota como premissa a ideia de que a 

Agenda 21 se configura num mecanismo estratégico na identificação de atores, 

parceiros e procedimentos metodológicos, essenciais à obtenção de consensos 

necessários ao aprimoramento dos mecanismos institucionais que possam contribuir 

para compatibilização de gestão urbana e ambiental, visando à melhoria da 

qualidade de vida. 

Com essa finalidade, a SEPLIN deu início ao processo de elaboração da 

Agenda 21 em março de 2005, tendo a cooperação das demais secretarias da 

Administração Municipal. Segundo Tupã (2006), esse processo foi estruturado em 6 

(seis) etapas: Sensibilização e Mobilização Social; Produção do Diagnóstico 

Socioambiental do Município; Câmara Técnica da Agenda 21, Elaboração do 

Documento Preliminar da Agenda 21; Fórum da Agenda 21; e Documento da 

Agenda 21 da Estância Turística de Tupã 

A primeira etapa teve como objetivo sensibilizar e mobilizar a população 

tupãense sobre a importância de se construir Agenda 21 Local, para tanto foi 

preparado e aplicado um curso rápido de capacitação com a finalidade de habilitar 

os cidadãos, qualificando assim a participação de cada segmento social no processo 

participativo. Para alcançar esta meta, a SEPLIN como tarefa primeira, mapeou as 

associações de bairros existentes no município (Quadro 3.1 e Figura 3.6). Este 

procedimento permitiu identificar que o número de associações existentes não 

abrangia toda área territorial urbana. Daí a importância também, de estimular a 

constituição de novas associações, em localidade onde presença fosse estratégica 

para a complementação do processo - o que foi alcançado com a realização de 

diversas reuniões, pautadas pelo diálogo aberto com atores sociais de cada 

localidade. 
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Quadro 3.1 – Associações de Bairros do Município de Tupã em 2005 

ASSOCIAÇÃO DE 
BAIRRO 

TERRITÓRIO DE ATUAÇÃO DIRIGENTE 

ABIAPI 
Vila Indústria, Vila Independência, Jardim 

Paulista e Jardim Amambi 
José Rodrigues de 

Andrade 

MAICIMIRIM 
Vila Marajoara, Vila Mariana, Vila Tupã Mirim I 

e II, Jardim Cibele e Jardim Ideal 
Moacir Couto 

AMBAVA 

Vila Abarca, Vila Sta Helena,Vila Espanha, 
Vila Frias, Vila Santa Clara, Jardim Cerejeiras, 

Jardim Rubiácia, Jardim Ipiranga e Parque 
Universitário 

Maria Silva Serafin 

AMISABE 
Parque Ipiranga, Parque Bela Vista, Parque 

Casari, Jardim Santa Adélia, Jardim Eldorado, 
Jardim Jaçanã e C. H. Antonio Caran 

Theodoro Lossila 
Martinez 

GUARITEU 
Parque Tabajara, Jardim Guanabara, Vila 

Europa e Santa Rita Rita de Cássia 
Mauricio Franco 

NOVA ESPERANÇA 
C. H. Antonio Pereira Gaspar e C.H. Antonio 

Feliciano 
Luís Pacola Neto 

PARQUE DAS NAÇÕES Parque das Nações 
José Carlos Braga 

de Castro 

TRÊS JARDINS Jardim Itaipú, Jardim Aritana e Jardim Apoena Luiz Martins 

UNIDOS VENCEREMOS 
C.H. José Gameiro, C.H. Vereador Joaquim 

Ribeiro Porto, C.H. Cônego Rebouças e Lotes 
Urbanizados I e II 

José Miranda da 
Silva 

VILA MARABÁ 
Jardim Velini, Parque Carajás, C. H. Walter 

Pimentel e C. H. Severino Fortunato 
Vandira da Silva 

Ribeiro 

AMBALESTE 
Vila Formosa, Vila Santa Ignes, Vila Ricardo, 

Parque Dom Bosco. 
Juvenal de Almeida 

AMIGOS DO DELTA 
VILLE 

Residencial Delta Ville Pedro Vieira Santos 

VARPA Distrito de Varpa Jair Amaral de Lima 

Universo Distrito de Universo 
Laércio Marques da 

Silva 

Parnaso Distrito de Parnaso 
Cindia Alexandre 

Gomes 

Fonte: SEPLIN 2005. 
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Figura 3.6 - Mapa com a localização das Associações de Bairros na cidade de Tupã.  
Data: 31.03.2005. 

 

 
Fonte: SEPLIN 2005. 

 
 

A pesquisa constatou que as associações de bairros (Quadro 3.1) estavam 

unidas por um Conselho das Associações de Moradores e de Bairros25 que mesmo 

na informalidade já recebia orientações da FACESP – Federação das Associações 

Comunitárias de São Paulo, reafirmando a articulação solidária entre estas 

instituições. 

Para a elaboração da Agenda 21, a SEPLIN realizou na fase inicial, a 

consulta pública, com a realização de várias reuniões com os técnicos e funcionários 

integrantes dos órgãos públicos locais, para posteriormente estendê-las aos 

membros das associações (Figuras 3.7 e 3.8). Ainda que a SEPLIN, tenha se 

preocupado em implantar um curso de capacitação, a fim de prepará-los 

adequadamente para um processo participativo, a pesquisa verificou que na pauta 

reivindicatória desses atores sociais, predominou apenas problemas relacionados a 

                                                           
25

 Vale destacar que este Conselho existia de “Fato” mais não de “Direito”, pois lhe faltava o registro 
enquanto pessoa jurídica. 
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seu bairro, ou seja, não foi demonstrada uma preocupação com causas mais 

amplas, que pudessem ser atreladas ao bem-estar coletivo. 

 

Figura 3.7 – Reunião de Sensibilização da 
Comunidade realizada em 31 de março de 2005 

 

Figura 3.8 - Reunião de Sensibilização da 
Comunidade realizada em 04 de abril de 2005 

 

  
Fonte: SEPLIN, 2005. Fonte: SEPLIN, 2005. 

 

Com o objetivo de garantir a presença da população, as reuniões 

decorrentes de consultas públicas, eram realizadas no período noturno ou nos finais 

de semana, contando com a presença da equipe técnica da SEPLIN.  De forma a 

ampliar o diálogo com esses atores sociais, ao final dos encontros eram realizados 

debates sobre temas relacionados ao planejamento e a gestão da cidade, com o 

intuito de retomar conceitos e vivências praticadas durante o curso preparatório, 

assim como fortalecer o sentimento de empoderamento social. 

Na segunda etapa do processo de elaboração da Agenda 21, foi elaborado 

um diagnóstico socioambiental, que teve por objetivo identificar e analisar os 

problemas e potencialidades existentes no Município. Para a coleta de dados e 

informações, a SEPLIN adotou como um dos procedimentos metodológicos, a 

aplicação de questionário, o qual recebeu a denominação de “Leitura do Bairro”, 

composto por 90 (noventa) perguntas estruturadas a partir de 13 (treze) temas: 

Demográficos; Econômicos; Equipamentos Urbanos; Serviços Urbanos; Serviços 

Básicos da Saúde; Educação; Gestão Ambiental; Segurança; Trânsito; Turismo; 

Desenvolvimento Econômico; Administrativo; e, Associações de Bairros. Os quais 

foram organizados a partir de uma matriz temática (Quadro 3.2) 
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Quadro 3.2 – Matriz Temática do Questionário “Leitura do Bairro” 

ESPAÇO TEMAS 

Natural Água, flora, fauna, solo e impactos ambientais. 

Urbano 
Gestão pública das vias públicas, transporte, trânsito, lixo, poluição, saneamento 
(água e esgoto), segurança, habitação, iluminação pública; 

Social 

 

Saúde (higiene e prevenção), educação, cultura, lazer, emprego, violência e 
criminalidade; 

Econômico 
Atividades econômicas locais, turísticas, perfil econômico da população, custo de 
vida, geração de emprego e renda, capacitação para trabalho. 

Político e 
institucional 

Qualidade dos serviços públicos, formação de lideranças e representação das 
associações de bairros. 

Fonte: Tupã (2006) adaptado pela autora 

 

Para aplicar o questionário da pesquisa, foram agendadas várias reuniões 

com as associações de bairros em todos os locais mapeados (Quadro 3.3), assim 

como, em unidades escolares e promoção social, além de grupos e entidades 

religiosas. 

 
Quadro 3.3 – Reuniões para aplicação do questionário “Leitura do Bairro” 

DIA / HORÁRIO LOCAL PARTICIPANTES 

08/06/2005 

20 horas 

Associação de Bairro Três Jardins, na EMEF Profº João 
Geraldo Iori 

14 munícipes 

09/06/2005 

20 horas 
Associação de Bairro AMISABE, na creche AMISABE 36 munícipes 

10/06/2005 

19 horas 30 
minutos 

Associação de Bairro NOVA ESPERANÇA, Centro 
Comunitário da Nova Esperança na COHAB Antônio 
Pereira Gaspar 

18 munícipes 

13/06/2005 

20 horas 

Associação de Bairro Jardim Jaçanã, na EMEF Governado 
Mario Covas 

18 munícipes 

16/06/2005 

20 horas 

Associação de Bairro Unidos Venceremos, no Salão do CCI 
(enfrente ao Campos da UNESP) 

8 munícipes 

18/06/2005 

20 horas 30 
minutos 

Associação de Bairro AMBAVA, Salão Paroquial da Igreja 
São Judas Tadeu 

9 munícipes 

19/06/2005 

9 horas 
Associação do Distrito de Universo, Salão Paroquial 

 

34 munícipes 
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DIA / HORÁRIO LOCAL PARTICIPANTES 

20/06/2005 

20 horas 
Associação de Bairro Marabá, no Centro Comunitário 11 munícipes 

21/06/2005 

19 horas 30 
minutos 

Associação do Distrito de Varpa, na Igreja Batista de Varpa 24 munícipes 

24/06/2005 

21 horas 

Associação do Distrito de Parnaso, no Salão Comunitário 
de Parnaso 

35 munícipes 

26/06/2005 

9 horas 
Associação de Bairro MARABÁ, no Centro Comunitário 18 munícipes 

26/06/2005 

21 horas 

Associação de Bairro da Zona Leste, no Centro Comunitário 
da Zona Leste 

9 munícipes 

27/06/2005 

20 horas 

Associação de Bairro da ABIAPI, na Escola Maestro Nelson 
de Castro 

11 munícipes 

Fonte: SEPLIN, 2012. Organizado pela autora. 

 
 

Conforme demonstra o quadro 3.3, a capacidade de mobilização da 

população pelos líderes comunitários era inicialmente bem restrita, tendo em vista 

que ainda persistia o descrédito em relação aos agentes públicos. O que levou a 

SEPLIN a buscar uma maior mobilização dos demais segmentos da sociedade civil 

(entidades de classe, entidades religiosas, universidades, dentre outras) e a 

comunidade em geral. Nesta empreitada, foram coletados 1112 (mil cento e doze) 

questionários (Tabela 3.1), o que na ocasião, representava aproximadamente 2% da 

população tupãense. 

 
Tabela 3.1 – Número de questionários aplicados pela SEPLIN, 2005 

Local 

Setor da Cidade de Tupã Distritos 

Total 
Centro Zona 

Norte 
Zona 
Sul 

Zona 
Oeste 

Zona 
Leste 

Varpa Universo Parnaso 

 
Número de 

Entrevistados 
 

178 108 65 146 440 28 90 57 1112 

% 16,01 9,71 5,85 13,13 39,57 2,52 8,09 5,13 100 

 
Fonte: SEPLIN, 2006, Organizado pela autora. 
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Uma vez identificados os problemas e potencialidades do Município, a 

SEPLIN entendeu que era o momento de fazer uma grande mobilização pública e 

convocar a população, para juntos com o poder público encontrar um consenso para 

as demandas detectadas.  Desse modo, dando sequência ao plano de trabalho 

montado, as reuniões seguintes, foram intituladas como “Câmaras Técnicas” e 

tiveram as participações das associações de bairros, segmentos da sociedade 

organizada, entidades de classes, representantes de órgão do governo estadual e 

federal, representantes de instituições de ensino público e particular, dentre outros 

(Quadro 3.4). 

 
Quadro 3.4 – Cronograma das Reuniões das Câmaras Técnicas da Agenda 21 Local 

DIA / 
HORÁRIO 

LOCAL REUNIÕES PARTICIPANTES 

02/07/2005 

8 horas 

Anfiteatro e na EMEF Professor 
João Geraldo Iori 

1ª Câmara Técnica da 
Agenda 21 

68 munícipes 

09/07/2005 

14 horas 

EMEF Professor João Geraldo 
Iori 

2ª Câmara Técnica da 
Agenda 21 

71 munícipes 

16/07/2005 

14 horas 

EMEF Professor João Geraldo 
Iori 

3ª Câmara Técnica da 
Agenda 21 

46 munícipes 

23/07/2005 

14 horas 

EMEF Professor João Geraldo 
Iori 

4ª Câmara Técnica da 
Agenda 21 

73 munícipes 

Fonte: SEPLIN, 2012 
 

 

Conduzida por interlocutores da administração pública, os encontros 

contribuíram para o equacionamento de divergências e eventuais conflitos 

ideológicos entre os presentes (Quadro 3.5 e Figuras 3.9 a 3.12). 

 
 

Quadro 3.5 – Salas Temáticas das Câmaras Técnicas da Agenda 21 Local 
 

AUDIÊNCIA 
PÚBLICA 

SALAS TEMÁTICAS FACILATOR (A) 

1ª Câmara 
Técnica da 
Agenda 21 

Desafios da saúde urbana 
Marcos Antônio de Barros 

(EEVP) 

Infraestrutura Ambiental Valentim Bigeschi e Airton Pellin 

Promoção do ensino e da conscientização 
e do treinamento 

Dilza Martins Ferreira 

(Diretoria da Educação) 
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AUDIÊNCIA 
PÚBLICA 

SALAS TEMÁTICAS FACILATOR (A) 

2ª Câmara 
Técnica da 
Agenda 21 

Infraestrutura Ambiental 
Valentim César Bigeschi 

(SEPLIN) 

Proteção do Meio Ambiente 

Jeane Aparecida Rombi de Godoy 
Rosin 

(SEPLIN) 

Depósito e tratamento ambientalmente 
saudável dos resíduos 

Lázaro Rodrigues dos Santos Filho 

(SMMA) 

A criança e desenvolvimento sustentável / 
Promoção do papel da juventude e de sua 
participação na proteção do meio 
ambiente e no desenvolvimento 
econômico e social 

Sirlene Teixeira 

(SEDUC) 

3ª Câmara 
Técnica da 
Agenda 21 

Valorização da cultura indígena 
Regiane de Oliveira Lisboa e Patrícia 
Stefanini 

Cursos de capacitação profissional de 
mulheres e fomento a cooperativa no 
bairro para geração de emprego e renda 

Edi Augusto Benini 

(SEPLIN) 

Melhoria da saúde humana   César Augusto Donadelli 

Combate à pobreza  
Ana Claudia Lavagnini da Costa e 
Marta Bolzani Pardo Soares 

4ª Câmara 
Técnica da 
Agenda 21 

Fortalecimento do papel do comércio e da 
indústria 

Cleber Buzo 

Informação para tomada de decisão 
Adriano Rigoldi 

(SMG) 

Controle de erosão e conservação do solo Francisco Eduardo Simões 

Infraestrutura da zona rural  Márcio Vassoler 

Sistema de cultivo ecologicamente 
sustentável com crescimento econômico 
do produtor rural 

José Carlos Tolentino do Prado 

(SMMA) 

Políticas Agrícolas 
Lázaro Rodrigues dos Santos Filho 

(SMMA) 

Fonte: SEPLIN, 2005. Organizado pela autora. 
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Figura 3.9 - 1ª Câmara Técnica da Agenda 21  Figura 3.10 - 2ª Câmara Técnica da Agenda 21 

  

Fonte: SEPLIN, 2005. Fonte: SEPLIN 2005. 
 

 
Figura 3.11 - 3ª Câmara Técnica da Agenda 21 Figura 3.12 - 4ª Câmara Técnica da Agenda 21 

  
Fonte: SEPLIN, 2005. Fonte: SEPLIN, 2005. 

 
 

 
Assim, com o envolvimento de vários seguimentos da sociedade, as 

Câmaras Técnicas ajudaram a delinear os caminhos para tomada de decisão na 

reorganização do plano de governo da referida gestão, como também fornecer os 

subsídios para a revisão do Plano Diretor. 

Toda a compilação desse processo foi materializada no Documento 

Preliminar da Agenda 21, onde as temáticas abordadas foram estruturadas em 

tópicos: Apresentação, Metodologia, Perfil socioeconômico do Município, Combate à 

pobreza, Educação, conscientização e sensibilização; Desafios à saúde; 

Infraestrutura urbana e ambiental e para concluir, foram apresentadas às 

proposições no último tópico intitulado - A Tupã dos nossos sonhos, proposta esta 

apresentada pela secretária e validada por todos os participantes do processo.  

Outros aspectos relevantes encontrados nessa fase da pesquisa, e que 

outrora passaram despercebidos, são aqueles concernentes aos princípios que 
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nortearam a concepção original da AGENDA 2126; para o estudo em tela, notou-se 

um esforço significativo em acatá-los em todas as etapas, os quais foram 

identificados nos procedimentos de sua implementação, principalmente, quando se 

observou uma preocupação em dar transparência ao processo, para o qual foi 

realizado o Fórum da Agenda 21 (Figura 3.13), com a finalidade de tornar público o 

Documento Preliminar da Agenda 21, ocasião em que foi apresentado oficialmente a 

toda a população. 

 

Figura 3.13 - Cartaz do Fórum da Agenda 21 

 

Fonte: SEPLIN, 2006. 

                                                           
26

 Princípios da Agenda 21 - O Ministério do Meio Ambiente (MMA, 2000), compreende que para 
entender a importância da Agenda 21 é necessário falar de suas principais dimensões ou princípios 
básicos, que são: I. A geração de um processo de planejamento participativo deve garantir um futuro 
sustentável em nível locais, regionais e globais; II. A análise e o encaminhamento das propostas para 
ao futuro devem ser feitas dentro de uma abordagem integrada e sistêmica das dimensões 
econômica, social, ambiental e político institucional; 7 III. O processo de planejamento deve envolver 
todos os atores sociais na discussão dos principais problemas. Deve ser um plano obtido através de 
consenso, com todos os atores e grupos sociais opinando e comprometidos com os resultados. IV. A 
formação de parcerias e compromissos deve buscar a solução dos problemas a curto, médio e longo 
prazo. Na realidade, configura-se como um roteiro de ações concretas, com metas, recursos e 
responsabilidades previamente estabelecidas, onde a tônica central está na ideia de planejar e criar 
um ambiente que possibilite o exercício de solidariedade entre as gerações atuais e futuras; V. O 
esforço de planejar o futuro, tendo como base os princípios da Agenda 21, deve gerar resultados 
concretos, exequíveis e mensuráveis.  
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Assim, o Fórum da Agenda 21 foi realizado de 25 de março a 1º de abril de 

2006, concentrando mais de 1500 pessoas, dentre elas, membros das Associações 

de Bairros e ONGs, representantes de classes, prestadores de serviço e a 

população em geral. Na oportunidade, os presentes tiveram oportunidade de 

manifestar suas opiniões e eventuais demandas que foram consideradas na 

elaboração do Documento da Agenda 21 da Estância Turística de Tupã (Figura 

3.14). 

 

Figura 3.14 – Capa do Documento da Agenda 21 da Estância Turística de Tupã 

 

Fonte: TUPÃ, 2006. 

 

A conclusão de todo esse processo permitiu a redação final do Documento 

da Agenda 21 da Estância Turística de Tupã, estruturado em 7 (sete) eixos 

temáticos: social, política, educação, ambiental, saúde, turismo e cidade, abarcando 

todas as demandas amplamente discutidas. A pesquisa constatou que a SEPLIN 

disponibilizou o Documento da Agenda 21 na Homepage da secretaria (Figura 3.15). 
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Figura 3.15 – Divulgação do Documento da Agenda 21 da Estância Turística de Tupã 

 

Fonte: TUPÃ, 2006. 

 

 

Pela primeira vez, o Município passou a contar com um documento 

construído consensualmente, onde as proposições e prioridades elegidas foram 

registradas em suas páginas, bem como, as proposituras para alavancar o 

desenvolvimento socioambiental do Município, legitimado pelas demandas e 

expectativas apresentadas pela sociedade civil organizada (Figura 3.16); 
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Figura 3.16 – Eixos Temáticos do Documento da Agenda 21 de Tupã 

 

 
 

Fonte: TUPÃ, 2006, p. 32 

 

A pesquisa constatou que os eixos temáticos foram idealizados de modo a 

atender as demandas presentes no município, assim como nortear as ações do 

governo de modo a promover o desenvolvimento sustentável na Estância Turística 

de Tupã, por intermédio de metas, ações e estratégias a serem alcançadas no curto 

(2 anos), médio (5 anos) e longo prazo (10 anos), as quais foram sistematizadas e 

apresentadas em síntese no Quadro 3.6. 

 

Quadro 3.6 – Síntese das recomendações da Agenda 21 da Estância Turística de Tupã. 

 

EIXOS 
TEMÁTICOS 

RECOMENDAÇÕES DA AGENDA 21 LOCAL 

Social 

Combater a pobreza; 

Fomentar a criação de cooperativas; 

Profissionalização da população carente; 

Elaborar um plano estratégico de desenvolvimento da industrial de Tupã e Distritos; 

Criação de Centros Integrados de Formação Profissional; 

Implantar uma Política de geração de renda. 

Política 

Melhorar a qualidade da vida humana; 

Manter a gestão participativa; 

Instituir politicas públicas pautadas pelo princípio do desenvolvimento sustentável; 

Educação 

Melhoria na infraestrutura patrimonial pública; 

Promoção da Educação Ambiental; 

Implantar um Centro de Educação Ambiental – CEA. 
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EIXOS 
TEMÁTICOS 

RECOMENDAÇÕES DA AGENDA 21 LOCAL 

Ambiental 

Combate à poluição; 

Implantar novas áreas verdes dentro do espaço urbano do Município;  

Realizar inventário das espécies arbóreas do Município; 

Incentivar a recuperação das Matas Ciliares, através do plantio de espécies nativas 
da região, nos leitos de rios e corpos d' água; 

Despoluir e revitalizar os dois braços do Córrego Afonso XIII; 

Aumento da Capacidade do Aterro Sanitário; 

Combater depósito irregular de resíduos sólidos; 

Incentivar o programa de coleta seletiva; 

Implantar uma usina de reciclagem de resíduos de construção civil. 

Saúde 

Melhorar as condições de atendimento à população de tupãense; 

Ampliar as unidades de (PSF) nas áreas de periferias com grande adensamento 
populacional; 

Intensificar as ações de combate a dengue; 

Criação de Centros de Zoonoses. 

Turismo 

Valorizar o patrimônio histórico e cultural da Estância Turística de Tupã 

Promoção do turismo com programas de geração de renda e conscientização 
ambiental 

Elaborar um Plano Diretor Municipal para o Desenvolvimento Sustentável do 
Turismo; 

Viabilizar a implantação de parques temáticos. 

Cidade 

Revisão do Plano Diretor 

Acessibilidade e Mobilidade Urbana 

Instituir uma Política Habitacional 

Remoção de famílias em área de risco; 

Implantação de parques lineares visando a renaturalização do Ribeirão Afonso XIII; 

Elaboração do Plano de Macrodrenagem; 

Aumentar a permeabilidade na área urbana; 

Implantar o GIS - Sistema de Informações Geográficas; 

Recuperação da malha asfáltica da cidade; 

Implantação e revitalização dos espaços coletivos, como praças, parques e jardins; 

Distribuir os investimentos públicos (serviços e equipamentos urbanos e coletivos) 
de modo a promover a justiça social; 

Melhorar a infraestrutura nos bairros periféricos; 

Melhorias no sistema viário intra-urbano. 

 
Fonte: TUPÃ, 2006. Adaptada pela autora. 

 

Conforme observado no quadro acima, as proposituras estão relacionadas 

não somente com a infraestrutura da cidade em específico, ou a gestão dos 

recursos socioambientais, mas principalmente com a organização institucional e 
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administrativa da máquina pública, o que reflete a carência e inadequação de 

investimentos públicos, desde a adequação técnica dos órgãos que compõem o 

aparelho administrativo, as equipes e equipamentos vinculados à prestação de 

serviços públicos, e ainda, a deficiência de equipamentos, principalmente nos 

bairros das periferias, como: educação, saúde, lazer e recreação sem contar, a total 

deficiência dos equipamentos necessários a fomentar o turismo local. 

A pesquisa constatou que Agenda 21 de Tupã foi premiada no IV Diálogo 

Interbacias de Educação Ambiental em Recursos Hídricos, realizado entre 27 e 29 

de setembro  2006, como de melhor “Práticas Significativas” (Figura 3.17). 

 

Figura 3.17 - Prêmio “Práticas Significativas” 

 

Fonte: SEPLIN, 2005 

 

A pesquisa constatou que a implementação da Agenda 21 influenciou o 

arranjo institucional do Município, a exemplo da elaboração do Plano Diretor, do 

Plano de Macrodrenagem (PAI – Plano de Ação Imediata e PAC – Plano de Ação 

Continuada), Plano de Habitação, Plano de Saneamento, Plano de Arborização, 

dentre outros. Todavia, entre os itens elencados, a propositura de um novo Plano 

Diretor se apresentou como o ápice do processo da Agenda 21, fato este a ser 

descrito a seguir. 

A revisão do Plano Diretor (Lei Complementar nº 46/2004) foi motivada pela 

ausência efetiva dos instrumentos disponibilizados no Estatuto da Cidade, e os 

mesmos também não haviam sido contemplados na versão do plano diretor vigente 
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na época, sendo que eram de extrema importância para o enfretamento das 

demandas presentes no município. Outro fator considerado, refere-se à baixa 

participação popular verificada durante a revisão do processo de elaboração do 

Plano Diretor vigente naquele momento.  A partir desse contexto, para iniciar as 

discussões sobre a necessidade de revisão, foram realizadas 4 (quatro) audiências 

públicas que tiveram como eixo estruturador as recomendações da Agenda 21 

(Figuras 3.18 e 3.19). 

 

Figura 3.18 – Participação de Lideres Comunitários e ONGs na Audiência Pública do Plano Diretor 

 

Fonte: SEPLIN, 12 jan. 2006 

 

Figura 3.19 – Participação de Lideres Comunitários e ONGs na Audiência Pública do Plano Diretor 

 

Fonte: SEPLIN, 02 fev 2006 
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A pesquisa verificou que a SEPLIN produziu e distribuiu uma cartilha do 

Plano Diretor (Figura 3.20), com objetivo de ensinar a população sobre a 

aplicabilidade dos instrumentos urbanísticos previstos no Estatuto da Cidade (Lei 

Federal nº 10.257/2001): Parcelamento, Edificação ou Utilização Compulsória; IPTU 

Progressivo no Tempo; Desapropriação com Pagamentos em Títulos; Usucapião 

Especial em Imóvel Urbano; Concessão de Uso Especial para Fins de Moradia; 

Direito de Superfície; Direito de Preempção; Outorga Onerosa do Direito de 

Construir; Operações Urbanas Consorciadas; Transferência do Direito de Construir; 

e, Estudo de Impacto de Vizinhança.  

 

Figura 3.20 – Cartilha do Plano Diretor 

 

Fonte: SEPLIN, 2006 

 

Além desse recurso didático, constatou-se ainda que todas as informações 

referentes ao processo revisão do Plano Diretor foram disponibilizadas na 

Homepage da SEPLIN (Figura 3.21). 
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Figura 3.21 – Divulgação das informações referentes à revisão do Plano Diretor 

 

Fonte: SEPLIN, 2010. 

 

Entretanto, a pesquisa encontrou conflitos de interesses durante a 

implementação do processo de elaboração do referido plano, pois enquanto a 

SEPLIN focava seus esforços em compatibilizar os interesses da sociedade civil e os 

interesses governamentais, a Câmara Municipal, simultaneamente, procurava 

organizar outras audiências, orquestradas pelos vereadores, com anuência da 

Secretaria Municipal de Governo e alguns seguimentos empresariais, para mudança 

do zoneamento ambiental previsto no Plano Diretor (Lei Complementar nº 46/2004), 
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fato este que se confirmou com a aprovação da Lei Complementar nº 124/2007. Esta 

alteração favoreceu aos grupos ligados ao mercado imobiliário de Tupã, viabilizando 

a ocupação de áreas de fundos de vales. 

A pesquisa constatou que este acontecimento foi seguido por diversos 

conflitos ideológicos, que tinham de um lado, SEPLIN que era coordenada por 

uma técnica que não pactuava com os interesses políticos de seus pares e 

repudiou a aprovação desta lei, e do outro, os demais secretários que na 

manutenção de seus cargos políticos eram influenciados pelo secretário de 

Governo.  

Frente a este cenário, pressupõe-se que o Chefe do Executivo não tinha a 

real dimensão que o processo de elaboração e implantação da Agenda 21 

poderia colocar em xeque o arranjo político de seu governo. Em contrapartida, 

não havia como voltar atrás no processo, em razão da articulação social alcançada, 

a qual legitimou a Agenda 21 e consequentemente fortaleceu a SEPLIN, dando 

ampla visibilidade aos trabalhos desenvolvidos pela mesma. Com o governo 

dividido, a implantação da Agenda 21 ficou restrita as ações da SEPLIN.  

A pesquisa constatou que devido à pressão de seus pares, a SEPLIN ficou 

isolada do cenário político do governo, resultando no engavetamento da revisão do 

Plano Diretor. Ao contrário do que se possa presumir estes fatos não inibiram as 

ações propostas pela mesma, uma vez que tinha suas bases estruturadas pelas 

proposituras da Agenda 21. Desse modo, os trabalhos foram materializados na 

elaboração de projetos e planos que viessem a contribuir para qualidade ambiental 

da cidade e consequentemente na melhoria da qualidade de vida da população 

tupãense.  

A pesquisa verificou ainda que a SEPLIN imputou as lideranças das 

Associações de Bairros, a responsabilidade solidária de supervisionar os trabalhos 

da secretaria na elaboração de projetos e execução de obras. Esse fato chama 

atenção, pois denota o envolvimento da comunidade em várias fases da gestão, 

outro ponto a ser destacado e que foi verificado in loco durante o trabalho de campo, 

trata-se da qualidade das obras executadas, assim como o grau de satisfação entre 

a população, por esta perceber-se incluída no processo. 

A articulação da SEPLIN com a comunidade e a qualidade dos trabalhos 

desenvolvidos pela secretaria deram visibilidade ao Governo, contribuindo para 

reeleição do Chefe do Executivo para o mandato de 2009/2012.  Entretanto, para 
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continuar à frente da SEPLIN, a secretária exigiu que fosse aprovada a revisão do 

Plano Diretor balizado pelas proposituras da Agenda 21.  

Mais uma vez, o Chefe do Executivo aceitou esta condicionante, sem 

mensurar as consequências desse acordo.  Assim sendo, com pequenas 

adequações que não comprometia sua concepção inicial, foi aprovado pela Lei 

Complementar nº 170, de 21 de dezembro de 2009, e recebeu a denominação de 

Plano Diretor de Desenvolvimento Sustentável da Estância Turística de Tupã.  

A pesquisa verificou que na estrutura do novo Plano Diretor encontra-se uma 

série de dispositivos legais e instrumentos que incorporaram de forma direta e 

indireta as proposituras da Agenda 21 (Figura 3.22). 

 

Figura 3.22 – Processo da elaboração do Plano Diretor 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Assim, estrategicamente e de forma velada, a Agenda 21 assumiu o status 

de Plano Diretor de Desenvolvimento Sustentável da Estância Turística de Tupã. 

 

Plano Diretor, Lei Complementar nº 170, de 21 de dezembro de 
2009. 
Art. 2º  O Plano Diretor de Desenvolvimento Sustentável é o instrumento 
global e estratégico para implementação das políticas municipais do 
Município de Tupã e integra o processo de planejamento e gestão 
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municipal, sendo determinante para todos os agentes públicos e privados 
que atuam no Município. 
§ 1º  O Plano Diretor de Desenvolvimento Sustentável foi subsidiado pelo 
documento final da Agenda 21 da Estância Turística de Tupã, documento 
legítimo, fruto de uma gestão participativa entre a administração pública e 
população tupãense que objetiva a consolidação de uma cidade 
sustentável. 

 

Apesar desse arranjo institucional não ter sido percebido pelos demais 

segmentos do Governo, o planejamento e gestão do Município estavam atrelados às 

proposituras da Agenda 21. 

 

Art. 5º  São princípios do Plano Diretor de Desenvolvimento Sustentável do 
município de Tupã: 
I - justiça social com a redução das desigualdades sociais; 
II - inclusão social, compreendida como garantia de acesso a bens, serviços 
e políticas sociais a todos os munícipes; 
III - direito à Cidade para todos, compreendendo, na forma da Lei, o direito à 
terra urbana, à moradia, ao saneamento ambiental, à infraestrutura urbana, 
ao transporte, aos serviços públicos, à educação, ao trabalho e ao lazer; 
IV - função social da propriedade em todo município; 
V - direito universal à moradia digna; 
VI - universalização da mobilidade e acessibilidade urbana; 
VII - racionalização do transporte coletivo público; 
VIII - preservação, recuperação e conservação do ambiente natural e 
construído; 
IX - fortalecimento do setor público, por meio do planejamento, articulação e 
controle; 
X - racionalização da administração pública; 
XI - garantir a participação da comunidade da sociedade civil organizada 
nos processos de decisão, planejamento e gestão de políticas Públicas do 
Município; 
XII - ampla divulgação de todos os atos do poder público referente ao Plano 
Diretor. 

 

Deve-se destacar que no Plano Diretor de Desenvolvimento Sustentável da 

Estância Turística de Tupã (Lei Complementar nº 170/2009), por ser tratar de lei sui 

generis, incorporaram em seu texto, as políticas públicas que vieram a nortear as 

ações do Governo de Tupã. 

 

Art. 9º  O Plano Diretor de Desenvolvimento Sustentável institui as Políticas 
Públicas do Município, conforme orientação da Agenda 21 da Estância 
Turística de Tupã, sendo divididas em: 
I - Política Social; 
II - Política da Saúde; 
III - Política da Melhor Idade; 
IV - Política da Educação; 
V - Política de Desenvolvimento Sustentável; 
VI - Política do Turismo; 
VII - Política do Território Urbano; 
VIII - Política do Território Rural; 
IX - Política do Meio Ambiente. 
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Fato este, que posteriormente limitou os interesses de alguns segmentos 

políticos que transitavam nos bastidores do Governo de Tupã. 

No tocante ao planejamento urbano, o plano (Lei Complementar nº 

170/2009) incorporou uma série de instrumentos do Estatuto da Cidade (Lei Federal 

nº 10.257/2001) de modo a inibir a ação do mercado imobiliário, como também a 

resgatar e valorizar o patrimônio paisagístico da cidade. 

De modo a assegurar a participação popular na revisão desse plano (Lei 

Complementar nº 170/2009) foram acrescentados os seguintes artigos: 

 

Art. 4º O Presente Plano Diretor de Desenvolvimento Sustentável deverá 

ser revisado, no máximo, a cada 10 (dez) anos, ajustando a realidade local, 

aos novos anseios sociais, conforme o contemporâneo estágio das ciências 

e conhecimentos. 

Parágrafo único.  A revisão do Plano Diretor de Desenvolvimento 
Sustentável só será considerada válida, conforme efeito da Lei Federal 
10.257 de 10/07/2001, mediante a legitimação da participação popular. 
[...] 
Art. 162.  Fica assegurada a participação da população em todas as fases 
do processo de gestão democrática da política urbana, mediante as 
seguintes instâncias de participação: 
I - Conferência Municipal de Política Urbana;  
II - Assembleias territoriais de política urbana; 
III - Audiências públicas; 
IV - Iniciativa popular de projetos de lei, de planos, programas e projetos de 
desenvolvimento urbano; 
V - Conselhos municipais relacionados à política urbana. 
 

 

Para assegurar a gestão democrática como um instrumento estratégico para 

o planejamento e a gestão urbana, Lei Complementar nº 170/2009 determinou: 

 
Art. 157.  A Estratégia de Gestão Democrática tem como objetivo geral 
implantar um Sistema de Unidades Territoriais de Planejamento que se 
constitua em um processo contínuo, democrático e dinâmico de qualificação 
das funções inerentes ao próprio sistema, da cidadania e do controle da 
ocupação urbana, com base nas formulações e instrumentos do Plano 
Diretor de Desenvolvimento Sustentável da Estância Turística de Tupã. 
Parágrafo único.  São objetivos específicos da Estratégia de Gestão 
Democrática: 
I - promover oportunidades para o exercício da cidadania, visando um maior 
comprometimento da população com a cidade; 
II - impulsionar os mecanismos para construção de uma gestão urbana 
corresponsável, visando uma maior participação ativa da sociedade em 
diferentes níveis; 
III - organizar uma estrutura administrativa para o planejamento, visando dar 
uma maior eficácia na formulação de estratégias e no gerenciamento 
direcionados para a melhoria da qualidade de vida urbana; 
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IV - qualificar a estrutura administrativa para a obtenção de resultados, 
visando uma maior eficiência no acompanhamento da implantação do Plano 
Diretor de Desenvolvimento Sustentável da Estância Turística de Tupã. 
Art. 158. Constituem-se diretrizes da Estratégia de Gestão Democrática: 
I - incentivar a participação da sociedade no planejamento da cidade, 
estabelecendo um compromisso com a aplicação do Plano Diretor, seu 
monitoramento e avaliação; 
II - promover a articulação intergovernamental; 
III - promover parcerias com a iniciativa privada, com centros de ensino e 
pesquisa, organizações não governamentais e comunitárias, com ênfase de 
sua inserção social; 
IV - promover a modernização e a transparência administrativa; 
V - incentivar a integração intersetorial e a articulação multidisciplinar. 
Art. 159.  Constituem-se programas para implementação da Estratégia da 
Gestão Democrática: 
I - Programa de Modernização Administrativa, com ênfase na capacitação 
dos recursos humanos, que estimule a troca de experiências entre os 
técnicos municipais; 
II - Programa de Informação ao Cidadão, de comunicação com a população, 
incluindo a elaboração e divulgação de indicadores urbanos e sócio-
ambientais. 
  

Para assegurar o cumprimento desses dispositivos, foi criado o Conselho 

Municipal de Desenvolvimento Sustentável, com função deliberativa, 

consultiva e fiscalizadora em matéria urbanística e de planejamento previsto no 

artigo 163 da Lei Complementar nº 170/2009: 

 
Art. 163.  Fica criado o Conselho Municipal de Desenvolvimento Sustentável 
com as seguintes atribuições: 
I - ser deliberativo, consultivo e fiscalizador em matéria urbanística e de 
planejamento; 
II - promover e organizar audiências públicas, câmaras técnicas e fórum 
para fomentar políticas públicas urbanas para o município; 
III - incentivar a participação popular em qualquer processo administrativo, 
inclusive na alteração e atualização do Plano Diretor da Estância Turística 
de Tupã e normas ambientais; 
IV - opinar sobre a destinação de verbas do Fundo Municipal de 
Desenvolvimento Sustentável, o qual deverá financiar projetos de 
conservação, preservação e manejos de recursos ambientais, que vierem a 
ser desenvolvidos pelo município. 

 

A pesquisa verificou nos documentos (Atas de reuniões) da SEPLIN que 

após a aprovação da Lei Complementar nº 170/2009, foi editado o Decreto Municipal 

6.563/2010, com o intuito de constituir o Conselho Municipal de Desenvolvimento 

Sustentável, o qual se reuniu oficialmente 4 (quatro) vezes até o término desta 

gestão. Nestas reuniões, foram deliberados temas relacionados ao planejamento e 

gestão da cidade, a título de exemplo: a elaboração do Plano de Habitação e 

Mobilidade. 
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Entretanto, em 18 de maio de 2010, frente à intervenção do mercado 

imobiliário, foi aprovada a Lei Complementar n° 181 de 18 de maio de 2010, 

alterando o Plano Diretor de Desenvolvimento Sustentável (Lei Complementar Nº 

170/2009), a qual reduziu a metragem mínima dos lotes destinados implantação de 

Conjuntos Habitacionais de Interesse Social de 250,00 m² para 200,00 m². Esta 

alteração foi realizada sob a justificativa de coibir os desmembramentos nesses 

loteamentos, visto que a Lei de Parcelamento de Solo (Lei Federal no 6.766/1979) 

limita no inciso II do artº 4, a 125,00 m² a parcela mínima dos loteamentos. 

Deve-se ressaltar que esta pesquisa não encontrou informações ou 

documentos que comprovem que a alteração realizada no Plano Diretor de 

Desenvolvimento Sustentável (Lei Complementar Nº 170/2009), tenha passado por 

deliberação do Conselho Municipal de Desenvolvimento Sustentável ou tenha sido 

legitimada por alguma arena pública. 

Diante do contexto apresentado, pesquisa constatou que a estratégia 

adotada pela SEPLIN, ao implementar a elaboração da Agenda 21 como subsídio a 

revisão do Plano Diretor e assim incorporar nas entrelinhas do texto a lei do Plano 

Diretor as demandas populares, se apresenta como procedimento inusitado na 

elaboração de políticas públicas.   

 

3.4 GESTÃO ADMINISTRATIVA DE 2013/201627
 

 

 Para o desenvolvimento dessa etapa da pesquisa, foram coletadas 

informações junto ao CAMTUR28 (Anexo B), onde se verificou que o movimento das 

associações de bairro era constituído por 20 (vinte) unidades, denotando maior 

articulação entre os atores sociais. Fato este que conjugado com o arranjo 

institucional previsto no Plano Diretor de Desenvolvimento Sustentável (Lei 

Complementar Nº 170/2009) mostrou-se favorável ao exercício da boa governança. 

Entretanto, não foi este cenário que se vislumbrou durante a coleta de 

dados. A pesquisa constatou que Chefe do Executivo optou por romper com o 

pacto socioambiental estabelecido na Agenda 21 e demais políticas vigentes. 

                                                           
27

 A pesquisa foi concluída no 1º trimestre de 2016. 
28 Conselho das Associações de Moradores de Tupã e Região - CANTUR, fundado em 17/05/2008, 

com sede administrativa na Estância Turística de Tupã/SP. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%206.766-1979?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%206.766-1979?OpenDocument
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Essa ruptura foi deflagrada por uma série de medidas, dentre as quais, 

considerando a abordagem desenvolvida neste capítulo, destacam-se duas: 

a) Fechamento dos canais da gestão participativa – Esta medida 

determinou a suspenção das arenas públicas, seja pelas reuniões dos 

conselhos municipais, ou pelas audiências públicas. Atrelado a este fato, 

a pesquisa constatou que a atual gestão suspendeu o diálogo com os 

representantes das Associações de Bairros, sobretudo, aqueles que se 

opusessem a esta determinação; 

b) Ocultação de informações públicas - Foram retirados, eliminados 

todos os dados e informações que ficavam disponíveis na Homepage da 

Prefeitura da Estância Turística de Tupã29 (notícias, leis documentos, 

relatórios, planos, projetos e ações desenvolvidas nas Gestões de 

2005/2008 e 2009/2012), dentre os quais se destacam: 

 Documentos, relatórios, Atas e fotos das Audiências Públicas que 

legitimavam a boa governança;  

 Documentos e Atas do Conselho Municipal de Desenvolvimento 

Sustentável; 

 Documento da Agenda 21 da Estância Turística de Tupã; 

 Estudos de Macrodrenagem Urbana desenvolvidos pela Fundação 

Centro Tecnológico de Hidráulica da USP, o qual contemplava o 

Plano de Macrodrenagem (PAI – Plano de Ação Imediata e PAC – 

Plano de Ação Continuada); 

 Atlas das Áreas Verdes; 

 Plano de Arborização; 

 Plano de Habitação; 

 Plano Diretor de Desenvolvimento Sustentável; 

 Plano Municipal de Saneamento Básico de Limpeza Urbana e 

Manejo de Resíduos Sólidos Urbanos; 

 Projetos desenvolvidos ou em fase de execução, planilhas de 

custo, dentre outros. 

 

                                                           
29

 Home Page da Prefeitura da Estância Turística de Tupã: http://www.tupa.sp.gov.br/ 
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Diante deste cenário, durante a realização do trabalho de campo, procurou-

se colher os depoimentos de alguns líderes comunitários, no entanto, com receio de 

sofrerem eventuais perseguições, ou ainda, a suspensão de subsídio para seus 

projetos sociais, eles se recusaram a colaborar com a pesquisa. O silêncio das 

lideranças comunitárias denotou o enfraquecimento do movimento social na atual 

gestão.   

Todavia, a pesquisa constatou que outro segmento da sociedade civil 

organizada, vinculada ao movimento ambientalista, conhecida como ANAP30, saiu 

em defesa do interesse comum da Estância Turística de Tupã/SP. Mediante 

pesquisa documental, verificou que esta ONG participou ativamente das arenas 

públicas da Agenda 21 realizadas outrora, de forma que não compactuou com as 

arbitrariedades cometidas pela citada gestão, o que motivou sua manifestação junto 

ao Ministério Público, ao reclamar a defesa dos direitos socioambientais 

conquistados ao longo das gestões anteriores.  

Assim, por força do Decreto Municipal 6.563/2010, que assegurou a 

participação dessa ONG no Conselho Municipal de Desenvolvimento Sustentável – 

instituído para tratar de matéria urbanística e de planejamento (Inciso I, Art. 163, da 

Lei Complementar Nº 170/2009 - Plano Diretor de Desenvolvimento Sustentável). A 

ANAP pediu explicações a Secretaria Municipal de Planejamento - SEPLAN sobre a 

frequência das reuniões do Conselho Municipal de Desenvolvimento Sustentável 31 e 

obteve a seguinte resposta: 

 

Em atenção à solicitação de informações sobre o Conselho Municipal de 
Desenvolvimento Sustentável esclarecemos que: 
1 – O Conselho Municipal de Desenvolvimento Sustentável não se reuniu 
no ano de 2013.  
2- Diante das não realizações de reuniões não existem atas para serem 
fornecidas. 
3- A ANAP (ASSOCIAÇÃO AMIGOS DA NATUREZA DA ALTA PAULISTA) 
não foi convidada por não ter sido realizada reunião até a presente data. 
(Processo 0006926/2013 - Resposta do Secretário da SEPLAN em 27 junho 
2013). 

 

Neste ínterim, precisamente no dia 1 de julho de 2013, a Câmara Municipal 

aprovou a Lei Complementar nº 253, publicada em 22 de julho de 2013, que alterava 

o Plano Diretor de Desenvolvimento Sustentável (Lei Complementar Nº 170/2009). 

                                                           
30

 ANAP- Associação Amigos da Natureza da Alta Paulista 
31

 Ofício nº 04/2013 – ANAP, Processo 006926/2013 de 15/05/2015. 
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Fato este que feriu o Princípio da Participação Popular, onde segundo Di Pietro 

(2013),  

 

[...] é inerente idéia de Estado Democrático de Direito, referido no 
Preâmbulo da Constituição de 1988, proclamado em seu artigo 1º e 
reafirmado no parágrafo único, com a regra de que ‘todo o poder emana do 
povo, que o exerce por meio de representantes eleitos, ou diretamente, nos 
termos desta constituição’. (Ibid., p. 697). 

 

A esse respeito, Saule Júnior (1997, p. 244) afirma com veemência “a 

definição do Estado Brasileiro como Estado democrático de Direito e do Princípio da 

Participação Popular como determinante à legitimidade e eficácia das normas sobre 

a política urbana”. Para Carvalho Filho (2013): 

 

A participação democrática pode ser direta e indireta. A participação é direta 
quando o Poder Público admite que qualquer morador ou usuário da cidade 
apresente suas opiniões, faça contestações e se envolva nos debates 
relativos à política urbana. Será indireta a participação quando os habitantes 
fizerem representar por associações. (Ibid., p. 48). 

 

Do mesmo modo que gestão democrática da Cidade significa  

 

[...] a coordenação e o planejamento das atividades urbanísticas, incluindo-
se aí a administração dos problemas e interesses urbanos mediante ações 
implementadas pelo Poder Publico para atendimento aos verdadeiros 
anseios das comunidades locais, obtidos por meio de debate, consultas e 
audiências públicas, em permanente regime de parceria a harmonização 
dos interesses públicos e privados existentes na cidade. (CARVALHO 
FILHO, 2013, p. 387) 

  
A gestão democrática é assegurada pelo inciso II do artigo 2º, Estatuto da 

Cidade,  

Art. 2º A política urbana tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento 
das funções sociais da cidade e da propriedade urbana, mediante as 
seguintes diretrizes gerais: 
II – gestão democrática por meio da participação da população e de 
associações representativas dos vários segmentos da comunidade na 
formulação, execução e acompanhamento de planos, programas e projetos 
de desenvolvimento urbano; (BRASIL, 2001). 

 

Por conseguinte, processos como a elaboração, revisão, atualização do 

Plano Diretor, devem garantir a “participação da população e de associações 

representativas dos vários segmentos econômicos e sociais” (ROLNIK, 2005). 

Alochio (2010, p. 239 – negrito nosso) destaca que as “audiências públicas são, 
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de fato, ato-condicionante para a validade de projeto de lei. E tal condição 

decorre da própria noção constitucional do planejamento urbano”. Assim, com base 

nos ensinamentos de Mukai (2013, p. 89 – negrito nosso) que trata das alterações 

no Plano Diretor: 

 

[...] a lei municipal não poderá conceder um ‘cheque em branco’, delegando 
completamente o poder de alteração do uso do solo ao Poder Executivo, a 
seu bel-prazer, sob pena de delegação legislativa inconstitucional, com 
ofensa ao princípio de separação de Poderes (art. 2º). (BRASIL, 1988). 

 

 Agrega a esta máxima, quando o Ente Municipal legislar sobre a matéria 

urbanística, não poderá contrariar nem a lei federal nem a estadual nesta matéria, 

sob pena de incorrer em inconstitucionalidade formal. De acordo com os 

comentários de Carvalho Filho (2013): 

 
[...] diante das normas disciplinadoras do Estatuto, não há mais esforço para 
falar em processo impositivo (ou vertical) de urbanização, de caráter 
unilateral e autoritário e, em consequência, sem qualquer respeito às 
manifestações populares coletivas. Em outras palavras, abandona-se o 
velho hábito de disciplinar a cidade por regulamentos exclusivos e 
unilaterais do Poder Público. Hoje as autoridades governamentais, 
sobretudo as do Município, sujeitam-se ao dever jurídico de convocar 
as populações e, por isso, não mais lhe fica assegurada apenas a 
faculdade jurídica de implementar a participação popular no extenso e 
contínuo processo de planejamento urbanístico. (Ibid., p. 386 – negrito 
nosso) 

  
Assim, conforme estabelece o art. 162 do Plano Diretor da Estância Turística 

de Tupã (Lei Complementar nº 170/2009): 

 
Art. 162.  Fica assegurada a participação da população em todas as fases 
do processo de gestão democrática da política urbana, mediante as 
seguintes instâncias de participação: 
I - Conferência Municipal de Política Urbana;  
II - Assembleias territoriais de política urbana; 
III - Audiências públicas; 
IV - Iniciativa popular de projetos de lei, de planos, programas e projetos de 
desenvolvimento urbano; 
V - Conselhos municipais relacionados à política urbana. (TUPÃ, 2009). 

 
 

Embasada pelas prerrogativas da lei, a ANAP protocolou uma 

representação32 junto ao Ministério Público, denunciando a Prefeitura Municipal da 

                                                           
32

 Ofício nº 37/2013 - ANAP 
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Estância Turística de Tupã por alterar o Plano Diretor sem prévia consulta pública 

dos atores sociais, ferindo assim, o Princípio da Participação Popular. 

Diante desta denúncia e de modo a rever a situação, a SEPLAN realizou no 

dia 26 de Junho de 2013, às 8 horas, nas dependências da Secretaria, a 1ª 

Audiência para revisão do Plano Diretor de Desenvolvimento Sustentável – Lei 

Complementar Nº 170/2009, onde contou com a presença de alguns funcionários 

públicos e membros do legislativo (UNISITE, 27 jun 2013).  Na ocasião um dos 

vereadores presentes questionou a ausência das Associações de Bairro, o que 

acabou exaltando os ânimos dos presentes, incidindo na suspenção da reunião33. 

Para equacionar a questão, a SEPLAN realizou no dia 05 de Agosto de 

2013, às 8 horas, na dependência da Câmara Municipal, a 2ª Audiência Pública para 

revisão do Plano Diretor. Na ocasião compareceram ao local alguns líderes 

comunitários e representantes da ANAP, momento oportuno para a ONG questionar 

- o porquê das arenas públicas terem sido excluídas da pauta pública. 

Irritado pelo questionamento da ANAP, o secretário da SEPLAN respondeu: 
 

[...] o que a gente vê nestas reuniões, sinceramente é que muito se fala, 
fala, fala e fala e tecnicamente ninguém se discute, ninguém quer estudar 
isso, ninguém quer embasar. A reunião do Plano Diretor ela tem que ser 
reunião técnica, são assuntos técnicos que envolve legislação, que envolve. 
Não é simplesmente que eu quero que minha rua seja isso, a não ser, 
porque, seria bonito mesmo. Mas não é isso, a ideia é que seja para o 
técnico, com base jurídica [...]  
(Trecho da fala do secretário da SEPLAN. Gravação de áudio feita pela 
ANAP, 05 ago 2013) 

 

Mantendo esta postura austera, a SEPLAN conduziu a reunião tentando 

justificar futuras mudanças no Plano Diretor como: 

 Exclusão das Zonas de Ocupação Controlada; 

 Retirada do Direito de Preempção; 

 Redução dos índices urbanísticos; 

 Redução no percentual de áreas do loteamento destinadas ao Poder 

Público, como áreas institucionais, áreas verdes públicas e destinadas 

sistema de mobilidade urbana; 

 Redução no dimensionamento dos lotes, ruas e avenidas; 

 Mudanças do zoneamento, dentre outros itens polêmicos.  

                                                           
33

 Informação colhida por um dos membros do legislativo. 
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Saindo em defesa da preservação ambiental, a ANAP se posicionou contra 

tais alterações. Em ambiente permeado pelo conflito, a SEPLAN mantinha seus 

posicionamentos, tentando induzir os poucos representantes de entidades sociais 

presentes, que todas as questões ali apresentadas precisavam ser resolvidas 

naquela audiência. Entretanto, em razão do horário, e pela intransigência imprimida 

pelos representantes da SEPLAN, um a um dos presentes foi se retirando do local, 

incidindo novamente na suspensão da reunião. 

Mediante áudio cedido pela ANAP, a pesquisa constatou que o Plano Diretor 

de Desenvolvimento Sustentável – Lei Complementar Nº 170/2009, era um entrave 

para implantação de novos empreendimentos imobiliários que visava à aquisição de 

terras baratas na área urbanizada. No caso de Tupã, estas se encontravam 

localizadas em fundos de vale, protegidas pela Zona de Ocupação Controlada 

definida pelo Plano Diretor.  

Segundo relados da diretoria da ANAP, após essa reunião, a SEPLAN se 

valeu do Poder de Polícia que é prerrogativa da Administração Pública e notificou a 

ONG com intuito de cassar o alvará de funcionamento da instituição. Fato este, 

superado graças à intervenção do Departamento Jurídico da instituição. 

Os documentos apresentados pela ANAP, em 04 de novembro de 2013, 

demonstram que a ONG fez uma nova denúncia junto ao Ministério Público, 

alegando que as alterações do Plano Diretor estavam sendo motivadas para atender 

o interesse do mercado imobiliário e que tais mudanças poderiam comprometer a 

execução do Plano de Macrodrenagem, pela: 

 Diminuição dos índices urbanísticos dos loteamentos; 

 Diminuição do percentual das verdes públicas; 

 Exclusão das Zonas de Ocupação Controlada (Anexo F); 

 

Diante desta nova representação, a Promotoria de Justiça de Tupã, após 

analisar os fatos, instaurou Inquérito Civil (nº 14.0462.0001971/13-6) para apurar se 

houve eventual irregularidade na revisão do Plano Diretor de Desenvolvimento 

Sustentável – Lei Complementar Nº 170/2009. 

Contudo, certos da impunidade, a atual gestão aprovou uma nova Lei 

Complementar n° 269/2014, alterando novamente o Plano Diretor de 

Desenvolvimento Sustentável – Lei Complementar Nº 170/2009. 
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Nesta conjuntura, deve-se destacar que o entendimento do judiciário é 

divergente das proposituras adotadas pela atual gestão, conforme leitura das 

jurisprudências abaixo: 

 

ADIN. PLANO DIRETOR. PARTICIPAÇÃO POPULAR. ESTATUTO DA 
CIDADE. AUDIÊNCIAS PÚBLICAS. PROCESSO LEGISLATIVO. VÍCIO 
FORMAL. INOCORRÊNCIA. PARTICIPAÇÃO POPULAR. FORMA. 
AUTONOMIA MUNICIPAL. 1. Segundo a Lei nº 10.257, de 10 de julho de 
2001 (Estatuto da Cidade) - que regulamentou o artigo 182 da Constituição 
da República - deve ser garantida a gestão democrática por meio de 
audiências públicas, debates, publicidade e amplo acesso a documentos e 
informações, no processo de elaboração do plano diretor e na fiscalização. 
Não disciplinou, todavia, o Estatuto da Cidade o procedimento a ser 
seguido. 2. É da competência dos Municípios, no exercício da autonomia 
municipal, definir a forma a ser adotada para garantir a participação popular 
na elaboração do plano diretor. 3. Na falta de definição legal pelo Município 
da participação popular no processo de elaboração do plano diretor, a 
realização de audiências públicas, antes da remessa do projeto à Câmara 
de Vereadores, é suficiente para garantir a exigência da participação 
popular. Hipótese em que eventual deficiência na participação importaria em 
ilegalidade por violação à lei nacional nº 10.257/2001, e não em violação 
direta à Constituição. Ação julgada improcedente. (ADI 70019551563/Maria 
Isabel) 

 

 
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - LEI MUNICIPAL Nº 
1.635/2001 DE GUAÍBA QUE ALTERA O ART. 55 DA LEI MUNICIPAL 
Nº 1.102/92 (PLANO DIRETOR) - ORDENAMENTO URBANO LOCAL - 
AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO DAS ENTIDADES COMUNITÁRIAS 
LEGALMENTE CONSTITUÍDAS NA DEFINIÇÃO DO PLANO DIRETOR E 
DAS DIRETRIZES GERAIS DE OCUPAÇÃO DO TERRITÓRIO - FALTA DE 
AMPLA DIVULGAÇÃO E DA DEVIDA PUBLICIDADE - RISCO DE 
PREJUÍZOS IRREPARÁVEIS AO MEIO AMBIENTE E À QUALIDADE DE 
VIDA DA POPULAÇÃO PELA NÃO CONCRETIZAÇÃO DO PRÉVIO 
ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA VIABILIZAR A ALTERAÇÃO 
PREVISTA NA LEI IMPUGNADA - AFRONTA AOS ARTIGOS 
1º, 8º, 19, 177, § 5º E 251 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL E ARTIGOS 29, 
INCISO XII E 37 "CAPUT" DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 
Ação julgada procedente. (Ação Direta de Inconstitucionalidade Nº 
70008224669, Tribunal Pleno, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João 
Carlos Branco Cardoso, Julgado em 18/10/2004) 

 
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI Nº 1.468, DE 31 DE 
OUTUBRO DE 2001, DO MUNICÍPIO DEHORIZONTINA. ALTERAÇÃO DO 
PLANO DIRETOR. VÍCIO NO PROCESSO LEGISLATIVO. AUSÊNCIA DE 
PARTICIPAÇÃO DA COMUNIDADE. OFENSA AO ART. 177, § 5º, DA 
CONSTITUIÇÃO ESTADUAL E AO ART. 29, XII, DA CONSTITUIÇÃO 
FEDERAL. É inconstitucional a Lei nº 1.468/2001, do Município de 
Horizontina, pois editada sem que promovida a participação comunitária, 
para deliberação de alteração do Plano Diretor do Município, conforme 
exige o art. 177, § 5º, da Constituição Estadual e o art. 29, XII, da 
Constituição Federal. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 
JULGADA PROCEDENTE, POR MAIORIA. (Ação Direta de 
Inconstitucionalidade Nº 70028427466, Tribunal Pleno, Tribunal de Justiça 
do RS, Relator: Francisco José Moesch, Julgado em 20/07/2009) 
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Frente a este entendimento do Judiciário, a pesquisa averiguou que 

mediante intervenção do Ministério Público, a Administração Pública aprovou a Lei 

Complementar n° 289 de 19 de Agosto de 2014, revogando a Lei Complementar 

n° 181/2010, Lei Complementar 253/2013 e Lei Complementar n° 269/2014, leis 

estas que alteravam o Plano Diretor de Desenvolvimento Sustentável – Lei 

Complementar Nº 170/2009.  

Após este acontecimento, a pesquisa não detectou novas iniciativas para 

alteração do Plano Diretor.  No âmbito das questões aqui discutidas decorrentes do 

quadro apresentado, a pesquisa constatou que: 

 A importância da participação dos atores sociais para legitimar os 

instrumentos da política urbana, a exemplo do Plano Diretor; 

 Que apesar da conveniência e oportunidade que baliza a tomada de 

decisão do Chefe do Executivo, esta não está acima da lei e sendo dever 

a observância dos princípios e dispositivos que compõe o ordenamento 

jurídico brasileiro relativo à gestão pública; 

 Sociedade Civil Organizada pode exercer um papel decisivo no controle 

da gestão pública de modo a assegurar o interesse público; 

 A importância do papel do Ministério Público na defesa do interesse 

público e do direito difuso. 
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CAPÍTULO 4 
 

ÁREAS VERDES PÚBLICAS COMO INDICADOR  

DA BOA GOVERNANÇA 
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4 ÁREAS VERDES PÚBLICAS COMO INDICADOR DA BOA 

GOVERNANÇA 

 

              O atual contexto presente na maioria das cidades brasileiras aponta uma 

diminuição acentuada de espaços públicos, em particular – aqueles destinados a 

abrigar as áreas verdes - o que vem ressaltar a emergência em se rever o sistema 

de gestão, assim como seu modus operandi. Ao considerar os aspectos intrínsecos 

a tal processo, em específico, aqueles elencados a partir das proposições 

introduzidas pelo documento da Agenda 21, a sustentabilidade emerge como uma 

nova ideia para rever, não somente as relações - sociedade e natureza, mas 

necessariamente os processos de gestão, onde novos conceitos devem ser 

incorporados visando alcançar metodologias mais qualificadas aos processos de 

planejamento e gestão ambiental.  

             Em meio a tais pressupostos, surge a necessidade de emprego de bases 

concretas, tanto teóricas como metodológicas, que encontrem amparo em 

abordagens holísticas e sistêmicas que possibilitem uma visão ampliada dos 

componentes ambientais, sociais e culturais, obviamente, sem desconsiderar os 

processos políticos. 

A partir dessa lógica, este capítulo tem por objetivo identificar a oferta de 

serviços públicos de qualidade na Administração Pública, dentro do recorte temporal 

de 2001 até o 1º trimestre de 2016, como requisito à boa governança. 

Para o desenvolvimento desta etapa da pesquisa, adotou-se como 

parâmetro qualitativo, o planejamento e gestão das áreas verdes públicas na 

Estância Turística de Tupã/SP, em razão de sua intensa reivindicação ao longo do 

processo participativo, o que possibilitou a criação de uma linha específica de 

políticas públicas para seu tratamento, tendo em vista que se configurem em 

estruturas ecológicas e sociais presentes nas áreas de estudo, as quais poderiam 

contribuir para melhoria da qualidade de vida e da qualidade ambiental do espaço 

urbano. 
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4.1 ÁREAS VERDES PÚBLICAS 

 

Antes de iniciar esta etapa, no âmbito da investigação proposta, com a 

finalidade de alcançar uma melhor compreensão da discussão a ser empreendida, 

mostrou-se necessário a inserção de conceitos-chave, ou seja, aqueles que 

apresentam interfaces com aqui abordadas - dentre eles, paisagem, planejamento 

da paisagem e áreas, as questões verdes públicas, como subsídio ao processo 

empírico desta pesquisa. 

Neste sentido, deve ainda ser ressaltado que não é intenção elaborar uma 

discussão exaustiva concernente a tais conceitos, mas sim apresentar aspectos 

relevantes a cada um, principalmente em virtude da diversidade de interpretações 

verificadas ao longo do tempo por inúmeros estudos em vários campos do saber. 

            Ao se voltar para as questões relacionadas aos processos de alterações 

naturais e antrópicas, as quais acometem as paisagens, sobretudo urbanas, uma 

compreensão decorrente de sua análise poderá apresentar sinais reveladores, 

tornando mais fácil sua mensuração. 

O conceito de paisagem “é resultado do equilíbrio entre múltiplas forças e 

processos temporais e espaciais” (LEITE, 1994, p. 7). Neste sentido, Magnoli e 

Macedo (2000) consideram que a “expressão paisagem” apresenta-se  

 

[...] com significados amplos, complexos, porém bastante vagos, indistintos, 
incompletos; premissas comuns eram a ´natureza´ e a censura à ação do 
homem. A percepção das mudanças naturais – de tempos biológicos – e 
também aquelas rápidas, extensas e difusas do trabalho do homem – de 
tempos históricos – levantava novamente a relação homem-natureza. Seria 
esta relação com todos os apelos e juízos – imprecisos, indefinidos – que 
seria associada à palavra ’paisagem’. (Ibid., p. 132-133).  

 

Desta forma pode-se dizer que a “paisagem é como a expressão morfológica 

das diferentes formas de ocupação, portanto, de transformações do ambiente em 

um determinado tempo” (MACEDO, 1999, p.11).   

 

Daí, poderá se sintetizar a concepção de ambiente como a interação da 

sociedade com suporte físico, quer tenha aparência comumente 

denominada ‘natural’ ou construída. A interação se dá no espaço geográfico 

pelas adaptações, transformações, readaptações e novas transformações 

das sucessivas formas encontradas, elaboradas e reelaboradas. A essas 
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conFORMAções, conFIGURAções, carregadas da interação social com 

suporte temos denominado PAISAGENS.” (MAGNOLI, 1994, p. 60). 

 

Para Macedo (1999, p. 13) as “ideias sobre paisagem são diretamente 

vinculadas aos conceitos de habitat e principalmente de espaço. Cada paisagem 

contém espaços, lugares onde vivem comunidades inteiras, podendo conter partes 

ou todos de ecossistemas diversos”.  Por esta razão, projetos e intervenções 

urbanas devem considerar todos os elementos ambientais, funcionais e estéticos 

que compõem uma paisagem, bem como a complexidade34 de suas interações:   

a) as características funcionais de suporte físico, tanto do solo como do 
subsolo, suas redes de drenagem, os aquíferos e suas suscetibilidades 
perante a ação antrópica;  
b) as características climáticas do lugar e as diferentes formas e 
possibilidades de adaptação das comunidades de seres vivos a essas 
características;  
c) as características dos ecossistemas existentes – suas formas principais 
de vida e seu valor no contexto do lugar e do país, além de seu potencial de 
aproveitamento, em termos de recursos, para a sociedade humana;  
d) os valores sociais e, portanto, culturais, atribuídos ao local e suas 
implicações na sobrevivência das diferentes formas de comportamento 
social;  
e) os padrões de ocupação antrópicas – tanto urbana quanto rural, seu 
porte, dimensionamento, tendências e possibilidades de expansão e suas 
formas de relacionamento com estruturas de suporte físico e ecossistemas 
existentes e seus agentes formadores;  
f) o grau de processamento das estruturas ambientais existentes e a 
conveniência de sua transformação a médio e curto prazo, isto é, a 
mensuração dos níveis de transformação das diversas estruturas 
ambientais de cada área, seu potencial de utilização e de sobrevida perante 
um processo de uso, exploração e ocupação humana. O objetivo, no caso, 
é avaliar o real estoque de recursos ambientais, seus níveis de 
produtividades e a sua capacidade de absorção e recuperação diante das 
diferentes formas de exploração;  
g) as características dos elementos componentes das estruturas 
morfológicas da paisagem (que seja o suporte físico ou a vegetação), as 
diferentes formas de ocupação humana: cidades, campos, industrias, 
estradas e águas. Neste sentido, o fator de excepcionalidade em relação a 
um determinado referencial escalar deve ser considerado, e tanto maior 
será o valor paisagístico desse ou daqueles, como um país, um estado, um 
setor ou um pequeno segmento do território. Os padrões culturais vigentes, 
que são extremamente variáveis dentro da sociedade, no espaço e no 
tempo, também devem ser considerados. (MACEDO, 1999, p. 13)  

 

Por esta razão, a valoração de espaços livres de uso público, a exemplo dos 

jardins, praças e parques, tendo o verde como um elemento estruturador da 

                                                           
34

 “[...] a complexidade é efetivamente o tecido de acontecimentos, ações, interações, retroações, 
determinações, acasos, que constituem o nosso mundo fenomenal”. (MORIN, 1995, p.19). 
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paisagem, passa a ser um fator determinante para o desenvolvimento do projeto 

urbano. 

Para compreender como essas tipologias influenciam o planejamento da 

paisagem, parte-se do pressuposto de que, as áreas verdes urbanas podem ser 

integradas a categoria de espaços livres na cidade, com características voltadas a 

recompor os elementos naturais, independente do porte de vegetação (MILANO, 

1993). Nesse mesmo sentido, Cavalheiro et al. (1999) afirmam que área verde é “um 

tipo especial de espaços livres onde o elemento fundamental de composição é a 

vegetação”. Sob este enfoque, Lima et al. (1994, p.549) tece uma complementação, 

em que área verde é uma categoria de espaço livre, desde que haja predominância 

de vegetação arbórea, a exemplo das “praças, jardins públicos e parques urbanos”. 

Por sua vez, Nucci (2008, p.120) ao discutir a questão aborda a importância 

das funções desempenhadas pelos espaços vegetados, ao considerar que, para 

uma área ser identificada como área verde deve haver a “predominância de áreas 

plantadas e que deve cumprir três funções (estética, ecológica e lazer)”, além de 

apresentar uma cobertura vegetal e “solo permeável (sem laje) que devem ocupar, 

pelo menos, 70% da área”.   

Independentemente de seu enquadramento quanto a titulação, sejam as 

áreas verdes de propriedade pública ou privada, em qualquer das duas categorias 

devem apresentar algum tipo de vegetação (não somente árvores) com dimensão 

vertical significativa, torna-se relevante que as mesmas sejam utilizadas com 

objetivos sociais, ecológicos, científicos ou culturais (NOGUEIRA; WANTUELFER, 

2002). 

Para tanto, no âmbito desta pesquisa, considera-se área verde pública o 

conteúdo expresso no conceito, para o qual: 

 

[...] todo espaço livre (área verde / lazer) que foi afetado como de uso comum e 
que apresente algum tipo de vegetação (espontânea ou plantada), que possa 
contribuir em termos ambientais (fotossíntese, evapotranspiração, sombreamento, 
permeabilidade, conservação da biodiversidade e mitigue os efeitos da poluição 
sonora e atmosférica) e que também seja utilizado com objetivos sociais, 
ecológicos, científicos ou culturais. (BENINI, 2009, p. 71). 

 

 Como esses espaços são de uso comum do povo, impõem à Administração 

Municipal, bem como à “coletividade (a sociedade como um todo) o dever de 

defender e preservar tais espaços (áreas verdes públicas), visto que os mesmos 
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podem contribuir para a sadia qualidade de vida e, consequentemente, para a 

qualidade ambiental” (BENINI, 2009). 

Os estudos elaborados por Nucci (2008, p. 109) dão ênfase as condições de 

conforto propiciadas pelas áreas verdes, onde é comum encontrar um ambiente 

agradável, afastando a “angústia” da cidade, possibilitando ao indivíduo uma 

interação com a natureza.  

 

Esses ambientes devem ser agradáveis e estéticos, com acomodações e 

instalações variadas de modo a facilitar a escolha individual. Devem ser 

livres de monotonia e isentos das dificuldades de espaço e da angústia das 

aglomerações urbanas. Principalmente para as crianças é fundamental que 

o espaço livre forneça a possibilidade de experimentar sons, odores, 

texturas, paladar da natureza; andar descalço pela areia, gramado; ter 

contato com animais como pássaros, pequenos mamíferos e insetos, etc. 

(NUCCI, 2008, p. 109) 

  

 

Gomes (2005, p. 57) complementa a afirmação de Nucci (2008, p. 109), 

apontando que as áreas verdes, “do ponto de vista psicológico e social, influenciam 

o estado de ânimo dos indivíduos massificados com o transtorno das grandes 

cidades”. O autor também afirma que a vegetação oferece benefícios ambientais 

como, por exemplo: combate à poluição do ar35 através da fotossíntese36; “regula a 

umidade e temperatura do ar; mantém a permeabilidade, fertilidade e umidade do 

solo e protege-o contra a erosão e; reduz os níveis de ruído servindo como 

amortecedor do barulho das cidades”. 

Troppmair e Galina (2003) acrescentam, enfatizando as vantagens das 

áreas verdes: 

 

a) Criação de microclima mais ameno que exerce função de centro de alta 

pressão e se reflete de forma marcante sobre a dinâmica da ilha de calor 

[...]; 

                                                           
35

 “Gases venenosos em suspensão no ar acima da rua e a poeira tóxica cobrem a via carroçável e 
as calçadas. Automóveis, ônibus e caminhões congestionam as ruas, acelerando e freando, emitindo 
torrentes de monóxidos de carbono, óxidos de nitrogênio e partículas de chumbo e de combustível 
não queimado. O pára-e-anda do tráfego, característico de uma rua movimentada, produz mais 
poluentes do que um tráfego que flui suavemente a uma velocidade constante ao longo de uma 
rodovia, porque a concentração de fumaça dos escapamentos é maior, numa taxa irregular de 
combustão. Gotículas de óleo dos motores se transformam num fino aerossol; asbestos desprendem-
se dos freios; a pavimentação das ruas literalmente tritura a borracha dos pneus em uma poeira fina” 
(SPIRN, 1995, p. 71). 
36

 “A fotossíntese auxilia na umidificação do ar, consequente resfriamento evaporativo” (BARBIRATO; 
SOUZA; TORRES, 2007, p.113-114). 
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b) Despoluição do ar de partículas sólidas e gasosas, dependendo do 

aparelho foliar, rugosidade da casca, porte e idade das espécies arbóreas; 

c) Redução da poluição sonora, especialmente por espécies aciculiformes 

(pinheiros) que podem acusar redução de 6 a 8 decibéis; 

d) Purificação do ar pela redução de microorganismos. Foram medidos 50 

microorganismos por metro cúbico de ar de mata e até 4.000.000 por metro 

cúbico em shopping centers; 

e) Redução da intensidade do vento canalizado em avenidas cercadas por 

prédios; 

f) Vegetação como moldura e composição da paisagem junto a 

monumentos e edificações históricas.  

 

Neste contexto analítico, Loboda e Angelis (2005) afirmam que as áreas 

verdes urbanas contribuem para a melhoria da qualidade de vida nas cidades. 

Segundo Gomes (2005, p. 115) as áreas verdes podem proporcionar conforto 

térmico37, visto que essas superfícies verdes interferem na formação de 

microclimas38. Spirn (1995, p. 68-69) explica que as áreas verdes diferem da 

paisagem de concreto, pela sua capacidade de dispersar a radiação solar, através 

da evaporação e transpiração.  

 

Na cidade, concreto, pedra, tijolo e asfalto substituem a cobertura vegetal 

natural do campo. Esses materiais absorvem o calor mais rapidamente e o 

mantém em maiores quantidades do que as plantas, o solo e a água. [...] 

Durante o dia todo, o calçamento, as paredes e os telhados absorvem e 

conservam o calor da irradiação solar. Embora a água e as plantas 

absorvam também a radiação solar, a maior parte dessa energia é gasta na 

evaporação e transpiração – resultando numa perda de calor maior do que 

é absorvido. [...] A cidade esfria mais lentamente: ela absorveu mais calor, e 

a irradiação desse calor para o céu noturno é inibida pelas paredes dos 

edifícios. (SPIRN, 1995, p. 68-9). 

                                                           
37

 “Conforto térmico – Engloba as componentes termodinâmicas que, em suas relações, se 
expressam através do calor, ventilação e umidade nos referenciais básicos a esta noção. É um filtro 
perceptivo bastante significativo, pois afeta a todos permanentemente. Constitui, seja na climatologia 
médica, seja na tecnologia habitacional, assunto de investigação de importância crescente” 
(MONTEIRO, 2003, P. 2 4). “A sensação de conforto térmico está associada com o ritmo de troca de 
calor entre o corpo e o meio ambiente, sendo assim, o desempenho humano durante qualquer 
atividade pode ser otimizado, desde que o ambiente propicie condições de conforto e que sejam 
evitadas sensações desagradáveis, tais como: dificuldade de eliminar o excesso de calor produzido 
pelo organismo; perda exagerada de calor pelo corpo e desigualdade de temperatura entre as 
diversas partes do corpo” (BARBIRATO; SOUZA; TORRES, 2007, p.144). 
38

  “Cada cidade é composta por um mosaico de microclimas radicalmente diferentes, os quais são 
criados pelos mesmos processos que operam na escala geral da cidade. Os mesmos fenômenos que 
caracterizam o mesoclima urbano existem em miniatura por toda a cidade – pequenas ilhas de calor, 
microinversões, bolsões de grave poluição atmosférica e diferenças locais no comportamento dos 
ventos“ (SPIRN, 1995, p. 71). “São exemplos de microclimas urbanos, as ruas margeadas por 
edifícios altos, praças e parques urbanos, sendo que estes últimos podem influenciar climaticamente 
até ruas adjacentes, dependendo do seu porte“ (BUSTOS ROMERO, 2001, apud BARBIRATO; 
SOUZA; TORRES, 2007, p. 98). 
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            Do mesmo modo, Danni-Oliveira (2003, p. 157) com base nos estudos de 

climatologia urbana, afirma que as áreas residenciais, quando “ladeadas por áreas 

verdes”, recebem “incidência da radiação solar”, através das “trocas dos fluxos de 

calor e de umidade, bem como a dispersão de poluentes”.  

            Num contexto mais amplo, as relevâncias das áreas verdes presentes no 

tecido urbano, reitera a necessidade de incorporar os princípios de preservação e 

conservação, de onde emerge o conceito de sustentabilidade urbana, o qual pode 

interferir favoravelmente não apenas na melhoria da qualidade ambiental, mas 

principalmente na qualidade de vida urbana. Entretanto, deve ser observado, a partir 

dos estudos desenvolvidos por Diegues (1996), onde o autor enfatiza que a simples 

presença ou implantação das áreas verdes nas cidades, requer o reconhecimento e 

valorização da população local, de forma que a mesma se aproprie de seus 

ambientes ao usufruir e contribuir para seu cuidado e manutenção.  

           Sob tais aspectos, o planejamento e a gestão ambiental de áreas verdes 

devem considerar a criação, a revitalização e a manutenção desses espaços como 

metas estratégicas, ou ainda, como componentes naturais que podem contribuir 

para uma reestruturação territorial, a partir dos processos de participação popular. 

          Ainda que realizada de forma breve, a discussão apresentada procurou 

evidenciar a importância das áreas verdes públicas para alcançar a melhoria da 

qualidade ambiental do espaço urbano e sobretudo, para a melhoria e qualidade de 

vida da população. Para a qual, torna-se importante a constituição de uma 

autoridade pública comprometida com a qualidade de processos eficientes de 

gestão, enquanto condição essencial para que reabilitação das diversas funções que 

caracterizam e justificam a presença desses espaços em cidades.  

          Na atualidade, a qualidade de vida é uma problemática tratada principalmente 

por governos locais, porém seu grande desafio está em compreender sua vinculação 

a qualidade ambiental, onde as contribuições ao bem-estar das comunidades são 

em grande medida advindas das áreas verdes urbanas. 

Certamente, essa questão como foi discutida em capitulo anterior, 

dependerá da estrutura, composição e princípios abarcados pela máquina 

administrativa, expressas na adoção do sistema de governança, ao qual possam: 

compreender, reconhecer e estimular a importância dos processos participativos, ao 
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considerar a importância de tais áreas para resgatar os valores intrínsecos ao 

sentimento de pertencimento de uma determinada comunidade. 

 

4.2 GESTÃO ADMINISTRATIVA 2001/2004 DAS ÁREAS VERDES 

PÚBLICAS  

 

A partir de uma pesquisa historiográfica, conforme mencionada no capítulo 

anterior, foi possível verificar que a gestão administrativa 2001/2004 não apresentou 

indícios ou ações que vertessem ao planejamento das áreas verdes públicas, sendo 

encontrados apenas fatos de pouca expressividade que versam sobre a gestão 

desses espaços, os quais são relatados a seguir. 

A pesquisa constatou que no segundo dia, após a posse do Chefe do 

Executivo, o Jornal Diário publicou uma matéria intitulada “A Cidade ainda precisa 

de mais ações”, onde em poucas palavras, o editor enfatizou a carência de áreas de 

lazer e recreação nas periferias da cidade (Figura 4.1).  

 

Figura 4.1 - Improvisação dos espaços de lazer 

 

Fonte: DIÁRIO, 02 jan 2001, p. 3 

 

Sem maior repercussão na impressa local, este problema parecia ser 

ignorado pela municipalidade. Decorridos cinco meses, foi anunciado à instalação de 

lixeiras de ferro nas praças da cidade, as quais poderiam ser alugadas para 

vinculação publicitária (DIÁRIO, 14 mai 2001, última folha). Neste mesmo mês, foi 
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informado que as praças e jardins existentes na cidades que normamente ficavam 

sem iluminação noturna, passariam a ter 20% das luzes acesas, com o intuito de 

evitar a ação de vândalos ao patrimônio público (DIÁRIO, 25 mai 2001, p. 5). 

No tocante a oferta de serviços públicos - manutenção (limpeza, poda da 

grama e das árvores, limpeza dos arbustos, replantio de grama, recuperação de 

guias, do piso e pintura), esses só começaram a ser executados pela Secretaria 

Municipal de Obras no mês de junho de 2001 (DIÁRIO, 25 mai 2001, p. 8). 

Um mês depois, o Jornal Diário da Cidade denunciava as condições 

precárias do mobiliário das praças e jardins, dando destaque para os brinquedos 

infantis (playgrounds). 

 

Os brinquedos foram instalados nas praças da cidade ainda na 
administração do então prefeito Jesus Guimarães. Foram muito bem 
recebidos pela garotada e por diversos pais, que passaram a levar os filhos 
para brincar nesses locais. [...] eles contribuíram para que as famílias 
voltassem a frequentar, as praças. Indiretamente, as praças passaram a ser 
menos depredadas, pois seus usuários começaram a fiscalizar esses 
espaços públicos, mesmo que sem a intenção de fazer isso. 
A prefeitura vinha realizando serviços de manutenção dos brinquedos, que 
muitas vezes acabam quebrando pelo desgaste natural do uso e por 
estarem a céu aberto. Porém, agora para ser mais viável levar tudo para o 
Almoxarifado até que haja recurso financeiro para recuperá-los. 
Uma atitude normal, mas que pode causar acomodação. Os brinquedos 
retirados das praças podem não mais vir a ser consertados. Nesta hipótese, 
quem vai perder serão as crianças e a própria cidade. (DIÁRIO, 9 agosto 
2001, p. 3). 

 

 
Por este motivo, haviam poucas praças e jardins com oferta mobiliários 

adequados ao público infantil (Figura 4.2 e 4.3). 

 

Na Praça dos 500 Anos existem um espaço apropriado para receber os 
‘baixinhos’ neste período de férias. O mesmo acontece com a Cohab II, na 
Praça ‘João Antônio de Oliveira’. [...] O ideal é criar mais espaços desse tipo 
na região urbana. Mais do que isso, essas praças devem ser equipadas 
para atrair as crianças. Uma das propostas é a construção de uma pista de 
skate. (DIÁRIO, 15 jan 2002, p. 1)  
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Figura 4.2 - Praça dos 500 Anos Figura 4.3 - Praça dos 500 Anos 

  
Fonte: DIÁRIO, 15 jan 2002, p. 1 
 

Fonte: DIÁRIO, 15 jan 2002, p. 8 
 

 

Frente a este cenário, a redação do Jornal Diário de Tupã defendia a 

“criação de mais espaço dessa natureza”, por entender que  “seria uma medida 

positiva, abrindo a oportunidade para a criançada se divertir com toda segurança” 

(DIÁRIO, 15 jan 2002, p. 8). Um ano após esta publicação, o mesmo jornal voltava a 

abordar o mesmo tema, reconhecendo que a Prefeitura não conseguia fazer a 

gestão adequada dos espaços públicos (Figura 4.4). 

 

Diversos brinquedos, em vários pontos da cidade apresentam danos, por 

causa do tempo de uso mas especialmente porque sofrem a ação de 

vândalos. Quando pode, a Prefeitura faz os devidos consertos, mas nem 

sempre isso acontece. Com isso, as opções de brinquedos estão cada vez 

mais restritas. (DIÁRIO, 9 jan 2003, p. 5). 

 

Figura 4.4 - Praça dos 500 Anos 

 
Fonte: DIÁRIO, 9 jan 2003, p. 5 
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O problema com a deterioção dos mobiliários abrangia toda a cidade. Nem 

mesmo a Praça da Bandeira que está localizada na área central e é considerada o 

cartão postal da cidade, fugia a regra, pois já apresentava sinais de abandono. Em 

uma mátéria do Jornal Diario de Tupã, foi denuciado o estado de abandono da fonte 

luminosa, onde a mesma se encontrava toda danificada (Figura 4.5). 

Figuras 4.5 - Fonte luminosa da Praça da Bandeira 

 

Fonte: DIÁRIO, 30 nov 2001, p. 1 

 

Segundo justificativa apresentada pela municipalidade, não havia como 

recuperar essa fonte, pois “o equipamento é muito antigo” e não havia como 

encontrar mais peças para substituição (DIÁRIO, 30 nov 2001, p. 1). 

Constatou-se ainda que a praça da Vila Inglesa, conhecida como “Praça dos 

Pombos” (Figura 4.6), foi utilizada por muitos anos como cenário de fotos de 

casamentos, entretanto neste período encontrava-se abandonada. 

 

A Praça da Vila Inglesa, conhecida por ‘Praça dos Pombos’, está 

abandonada. Não há remoção de flores, arbustos e outras plantas há muito 

tempo. A limpeza do local até que é feita por um servidor, que não 

consegue porém, evitar a depredação, que acontece especialmente no 

período noturno, como maior ênfase nos finais de semana. Por isso, os 

problemas são muitos, incluindo ainda as pichações, que se espalham por 

todo o local. A praça, que passou a ser chamada ‘dos pombos’ devido à 

grande quantidade de casinhas para pombos colocadas no local, também 

não abriga mais essas aves. Talvez seja essa a característica, até alguns 

anos atrás era cenário comum para fotos de casamentos. Mas, nos dias 

atuais, com aspecto de abandono, não atrai nem mesmo os moradores da 

Vila Inglesa. [...] O primeiro passo para reverter toda essa situação seria a 
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Prefeitura providenciar a limpeza completa da praça e investir no plantio de 

novas plantas, folhagens e arbustos. É importante ainda recuperar algumas 

obras de arte, hoje deterioradas, como a que se localiza bem ao centro 

daquele espaço de lazer. Depois disso tudo, ainda é preciso melhorar a 

iluminação noturna, limpar as pichações, os bancos quebrados e recuperar 

o que for preciso para que a praça volte a ser utilizada por moradores da 

Vila Inglesa e pela juventude tupãense. (DIÁRIO, 8 mar 2002, p. 8). 

 

Figura 4.6 - Praça da Vila Inglesa 

 
Fonte: DIÁRIO, 8 mar 2002, p. 8 

 

 

Os fatos relatados neste período denotam a incapacidade da máquina 

pública prover a gestão qualitativa das áreas verdes públicas. A pesquisa constatou 

também, que somente em maio de 2003, o Chefe do Executivo sinalizou a 

possibilidade de começar a revitalização das áreas verdes públicas (praças e 

jardins) da cidade.  

 

Todas as praças da cidade deverão ser reformuladas melhorando assim o 

aspecto visual do município que se tornará estância turística assim que o 

governador Geraldo Alkmin promulgar projeto de lei aprovado pela 

Assembleia Legislativa anteontem.  

[...] Vários tipos de serviços deverão ser executados nas diversas praças da 

cidade, tais como reforma no passeio público, recuperação ou troca de 

bancos, serviço de correção de guias e sarjetas e, no final, a pintura. 

(DIÁRIO, 8 mai 2003, p. 8) 
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Assim, por força do artigo 1º da Lei Estadual nº 11.383/2003, o Município de 

Tupã foi elevado à condição de Estância Turística, fato este que permitiu a captação 

de recursos junto ao Departamento de Apoio ao Desenvolvimento das Estâncias – 

DADE.  Em conformidade com as informações divulgadas pela SEPLIN (2006), 

somente no ano de 2004, o município recebeu aproximadamente R$ 1.200.000,00 a 

serem investido em infraestrutura. Entretanto, verificou-se que apesar da destinação 

desta verba, nenhuma ação foi executada para melhorar a qualidades das praças e 

jardins da cidade. 

 

4.3 GESTÃO ADMINISTRATIVA 2005/2008 E 2009/2012 DAS ÁREAS 

VERDES PÚBLICAS 

 

A discussão realizada nos capítulos anteriores evidenciaram dois fatos, os 

quais foram determinantes para o processo de governança na Gestão Administrativa 

2005/2008 e 2009/2012. O primeiro refere-se ao emprego do processo metodológico 

preconizado pelo documento da Agenda 21, em razão de se configurar enquanto um 

instrumento norteador para promoção de políticas públicas destinadas ao 

desenvolvimento socioambiental do Município.  

O segundo ponto está atrelado ao papel decisivo desempenhado pela 

SEPLIN, ao assumir a responsabilidade de compatibilizar as demandas sociais nas 

metas inseridas no plano de Governo, fato este que pode ser constatado nos planos, 

projetos e obras executadas pela secretaria, assim como no arranjo institucional que 

vinculou a Agenda 21 ao Plano Diretor, de modo a iniciar um processo de 

construção da sustentabilidade no Município.  

Em se tratando do processo de planejamento e gestão das áreas verdes 

públicas, a pesquisa constatou que a SEPLIN foi a responsável pela elaboração e 

execução de projetos que além de valorizar o patrimônio paisagístico, contribuíram 

para que a população se apropriasse desses espaços. Deve-se destacar ainda, que 

essas ações da secretaria (implementação, reurbanização e revitalizações de 

praças, jardins e parques) estavam diretamente ligadas ao processo da AGENDA 

21, como pode ser apurado a seguir. 

Ao verificar que os itens mais recorrentes da pauta de reivindicação dos 

líderes comunitários durante o processo de elaboração da Agenda 21, estavam 
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interligados a necessidade de espaços recreativos e de lazer, assim como a 

revitalização de praças, e a necessidade de implantação de áreas permeáveis, a 

SEPLIN deu início a uma série de ações com o objetivo de melhorar as condições 

dos espaços públicos e urbanizar as áreas afetadas como áreas verdes. 

Com esta finalidade, a pesquisa verificou que a SEPLIN intensificou a oferta 

de serviços de limpeza, manutenção do mobiliário e recuperação do paisagismo 

nesses locais. Em paralelo, realizou um levantamento detalhado de todas as áreas 

verdes públicas do Município, considerando área ocupada, aspectos históricos, 

infraestrutura, mobiliários, inventário arbóreo, condições de usos e a relação com o 

entorno. 

O material coletado ofereceu subsídios para o planejamento e elaboração de 

projetos para implantação de novos espaços e revitalização dos espaços existentes, 

além de serem utilizados na elaboração do diagnóstico socioambiental da Agenda 

21 e na edição do Atlas Digital de Áreas Verdes (Figura 4.7). 

 

Figura 4.7 - Atlas Digital de Áreas Verdes  

 

Fonte: SEPLIN, 2006. 
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O Atlas Digital de Áreas Verdes foi disponibilizado na Homepage da 

Secretaria, com os objetivos de estimular a população a se apropriar desses 

espaços, enquanto equipamento de lazer e recreação, como também, ser uma 

ferramenta de informação, através da qual a população acompanhava as ações da 

secretaria nesses locais. 

Com relação à elaboração dos projetos de implantação e de revitalização 

das áreas verdes públicas, a pesquisa constatou que todos foram desenvolvidos 

pela SEPLIN, sob a supervisão direta da secretária da pasta. A elaboração desses 

projetos considerou o programa de necessidade específico a cada área, o qual era 

elaborado a partir de dados coletados junto à comunidade; a infraestrutura do bairro, 

acessibilidade e mobilidade, vegetação existente, os tipos de mobiliários, dentre 

outros requisitos técnicos. 

Verificou-se ainda que foi desenvolvido um projeto de paisagismo para cada 

espaço (praça, jardim e/ou parque) considerando as intervenções realizadas em 

períodos anteriores, seja para implantação, remodelação ou revitalização. O objetivo 

dessas propostas foi de proporcionar, por intermédio de uma composição harmônica 

decorrente da compatibilização dos elementos do paisagismo, da adequação de 

mobiliários e das condições de acessibilidade, o embelezamento e a valorização do 

espaço público, de forma a proporcionar ambientes convidativos que pudessem 

gerar urbanidade. 

Sobre tais aspectos, foram averiguados pela pesquisa que a secretaria 

utilizava vários recursos gráficos para o desenvolvimento desses projetos, a 

exemplo das maquetes digitais, que eram utilizadas como instrumento pedagógico 

nas reuniões com a comunidade, para apresentar os cenários prospectivos no local 

da intervenção.    

Durante o processo de execução das obras, a SEPLIN convidava os líderes 

comunitários para acompanhar os trabalhos, sendo que estes tinham liberdade para 

consultar projetos, memoriais e planilhas orçamentárias. Outro fato que foi 

constatado pela pesquisa, era a exigência técnica expedida durante a execução 

dessas obras, as quais recebiam periodicamente a vistoria técnica da Secretária. 

Foi verificado durante o trabalho de campo, que os funcionários da SEPLIN 

recebiam capacitação regularmente para o desenvolvimento das atividades, com o 
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objetivo de melhorar a qualidade dos serviços prestados, lembrando que tais cursos 

eram estendidos a todas as equipes. Em relação aos serviços terceirizados, foi 

adotado um controle rigoroso objetivando alcançar obras de boa qualidade, para 

tanto foi redigido um informativo que acompanhava em anexo a emissão da ordem 

de serviço, sob pena de suspensão e/ou rescisão de contrato licitatório, de forma 

que todas as obras executadas deveriam primar pela excelência.  

Outro fato constatado é que todo o mobiliário (banco, lixeiras, luminárias, 

brinquedos infantis, academias de ginástica, entre outros) implantado nas praças, 

jardins e parques, foi projetado na secretaria e produzido em suas dependências 

(serralheria, marcenaria e carpintaria). Esse procedimento ajudou a baixar os custos 

das obras e a manter a padronização dos espaços. Verificou-se ainda que nas 

dependências do almoxarifado, foi montada uma pequena estufa para o cultivo de 

algumas plantas ornamentais que eram utilizadas na execução, ou reposição de 

mudas conforme especificações definidas nos projetos de paisagismo. 

Com intuito de impedir a depredação do patrimônio público, a SEPLIN 

realizou reuniões com a comunidade, conscientizando e sensibilizando para a 

importância da preservação das praças, jardins e parques. 

Diante do contexto apresentado, a pesquisa apurou que no período de 2005 

a 2012, a SEPLIN realizou 31 (trinta e uma) intervenções nas áreas verdes públicas, 

dentre elas 12 (doze) foram à implantação de novos espaços (Quadro 4.1). 

 

Quadro 4.1 – Síntese das Intervenções nas Áreas Verdes Públicas 
(Gestão Administrativa 2005/2008 e 2009/2012) 

 

Ref Setor  Identificação Intervenção Projeto Execução Conclusão 

01 
Distrito de 
Varpa 

Praça André Klavin  Revitalização 2005 2005 2005 

02 Centro Praça da Bandeira Revitalização 2005 2005 2005 

03 Centro Praça João Zacano Revitalização 2005 2005 2005 

04 Zona Norte Praça Salvador Oliveros Reurbanização 2005 2006 2006 

05 Zona Leste Praça dos Ipês Implantação 2005 2006 2006 

06  
Distrito de 
Parnaso 

Praça Tertuliano Soares de 
Albergaria 

Revitalização 2006 2006 2006 

07 Zona Leste  
Praça de Lazer e Esporte 
Radialista João de Oliveira 

Revitalização 2006 2006 2006 

08 Zona Leste Praça Generoso Kuguimoto Implantação 2006 2007 2007 
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Ref Setor  Identificação Intervenção Projeto Execução Conclusão 

09 Zona Leste 
Espaço de Lazer e Recreação 
da Cohab I 

Implantação 2006 2007 2007 

10 Zona Leste Espaço Jorge Baracat Implantação 2006 2007 2007 

11  Zona Leste  Espaço Jamil Tabhet Implantação 2006 2007 2007 

12 Centro Praça Anália Dualibi Revitalização 2006 2007 2007 

13 Zona Leste 
Espaço Dr. Jocelino Lemes 
Soares 

Implantação 2006 2007 2007 

14 Centro Praça Marechal Rondon Revitalização 2007 2007 2007 

15 Zona Norte 
Praça Monsenhor Afonso 
Hafner 

Revitalização 2006 2007 2007 

16 Zona Sul Praça Adair de Oliveira Revitalização 2007 2007 2007 

17 
Distrito de 
Universo 

Praça Anacleto José da Costa Revitalização 2006 2007 2007 

18 Zona Leste 
Praça Pioneiro Roberto Alves 
da Cruz 

Revitalização 2006 2007 2007 

19 Zona Leste Praça São Paulo Apóstolo Revitalização 2007 2007 2007 

20 Centro Praça Sérvulo de Castro Revitalização 2006 2007 2007 

21 Zona Leste 
Praça Diamantino Ribas de 
Feitas 

Implantação 2007 2007-2008 2008 

22 Zona Oeste 
Praça 100 Anos da Imigração 
Japonesa 

Implantação 2006 2007-2008 2007 

23 Zona Leste Praça Sussumu Nogushi Revitalização 2006 2007-2008 2008 

24 Centro Praça dos Pioneiros Revitalização 2007 2008 2008 

25 Zona Leste 
Praça Sueli de Fátima 
Gonçalves Dias 

Revitalização 2007 2009-2010 2010 

26 Zona Leste 
Praça do Conjunto Cônego 
Eduardo Rebouças 

Implantação 2006 2009-2010 2010 

27 Zona Leste 
Parque Linear Alexandre José 
Loureiro Rodrigues 

Implantação 2007 2007-2010 2010 

28 Zona Leste Parque do Atleta Implantação 2006 2007-2010 2010 

29 Centro Praça Dom Bosco Revitalização 2007 2010-2011 2011 

30 Centro Praça Ruy Barbosa Revitalização 2007 2011-2012 2012 

31 Zona Oeste 
Parque Linear Vitor Souza 
Domingos Castilho 

Implantação 2007 2011-2012 2012 

Fonte: Organizado pela autora 
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No relatório fotográfico, específico as Áreas Verdes Públicas (Anexo A), 

pode ser observado que o mesmo padrão de qualidade foi estendido a todas as 

obras executadas pela SEPLIN.  

A pesquisa constatou ainda que a implantação, reurbanização e 

revitalização realizada pela SEPLIN transformaram a paisagem urbana da cidade.  O 

impacto dessas intervenções foi tão positivo que repercutiu nas cidades 

circunvizinhas da Estância Turística de Tupã, sendo que muitas delas decidiram 

revitalizar suas praças, adotando como partido urbanístico, a proposta desenvolvida 

pela SEPLIN. 

 

4.4 GESTÃO ADMINISTRATIVA 2013/2016 DAS ÁREAS VERDES 

PÚBLICAS39 

 

Ao analisar o planejamento e gestão das áreas verdes públicas na 

Administração de 2013 até o 1º trimestre de 2016, foi possível verificar que o Chefe 

do Executivo não apresentava interesse ou motivação política para realizar uma 

gestão qualitativa desses espaços. 

Fato este, que foi comprovado nos primeiros meses do seu mandato, em 

razão do abandono generalizado das praças, jardins e parques na Estância Turística 

de Tupã. Agravando essa situação e como acontece em qualquer cidade brasileira 

onde há ausência ou a omissão do Estado, esses espaços públicos além de 

apresentarem processo natural de deterioração, passaram a sofrer ação de 

vândalos e em alguns casos, tornam-se redutos de usuários de drogas. Privando 

assim, a população do Direito ao “lazer” conforme previsão legal no caput do artigo 6 

da Constituição Federal de 1988.  

A pesquisa constatou ainda, que este cenário motivou a ANAP a fazer um 

Abaixo Assinado Online40 para denunciar o estado de abandono das áreas verdes 

públicas (Anexo C) e cobrar do Chefe do Executivo uma gestão qualitativa desses 

espaços41. Entretanto, conforme informações dos membros da ONG (ANAP), esta 

                                                           
39

 A pesquisa foi concluída no 1º trimestre de 2016. 
40

 Disponível em: < https://www.change.org/p/prefeitura-municipal-de-tup%C3%A3-sp-gest%C3%A3o-
qualitativa-das-%C3%A1reas-verdes-p%C3%BAblicas-fb14074a-ebcb-443f-a373-f2f7dd60dbe8 >. 
Acesso 27 fev 2016 
41

 Ofício nº 06/2013 – ANAP - Processo 0007065/2013 
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ação não conseguiu sensibilizar os dirigentes das associações de bairro. Fato este 

que levou a ANAP a solicitar explicações junto a Municipalidade, sobre abandono 

das áreas verdes públicas na Estância Turística de Tupã42.  

Obtendo como resposta do secretário da Secretaria Municipal de Meio 

Ambiente a seguinte justificativa: 

 

Ofício nº 284/2013 da Secretaria Municipal de Meio Ambiente 
[...] 
Inicialmente, é importante salientar que a Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente passou a deter a atribuição de manutenção e conservação dos 
espaços Públicos a partir do dia 15 de janeiro de 2013, com o advento do 
Decreto nº 7059/2013. 
Desta maneira, bem como das transferências governamental existentes, 
bem como das transferências de atribuição para a Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente, várias necessidades da população e do município estão 
sendo elencadas para implantação de ações. 
Diante do exposto, manifesto agradecimento pelo encaminhamento do 
ofício supracitado e reitero a informação de que medidas para solução dos 
problemas serão tomadas brevemente.  
(Processo 0007065/2013 - Resposta do Secretário de Meio Ambiente, 20 
mai 2013) 

 

Para verificar as ações de melhorias voltadas a gestão das áreas verdes 

públicas, foram realizados vários trabalhos de campo, resultando na comprovação 

de que houveram poucas mudanças, pois apenas alguns serviços apresentavam 

regularidade, como as roçadas de gramados e limpeza pública. 

Ao coletar dados na imprensa local, a pesquisa detectou que no primeiro 

semestre de 2013, o Chefe do Executivo convidou a população a participar de um 

leilão público para a venda de alguns terrenos da municipalidade. Despertando a 

atenção na lista publicada pela Prefeitura, a oferta de uma área verde pública43 não 

urbanizada de 8.380,18 m², desmembrada em vários lotes para o leilão. 

 A busca de mais informações sobre o caso, mostrou que o leilão foi 

suspenso por determinação judicial, devido a uma representação da ANAP junto ao 

Ministério Público44. Já que os lotes em questão tratava-se de área protegida por lei, 

o Promotor de Justiça foi solidário a denúncia e instaurou a Ação Civil Pública nº 

0006566-43.2013.8.26.0637. 

 

                                                           
42

 Ofício nº 06/2013 - Processo 007065/2013 de 20 mai 2013. 
43

 Situada nos lotes de nº 01 (um) das Quadras “C”, “D” e “E”, do Conjunto Habitacional José Maria 
Gonçalves Carneiro, na Estância Turística de Tupã/SP. 
44

 Ofício nº 12/2013 - ANAP protocolado no dia 3 de junho de 2013. 
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[...]  
Sob o ângulo da fumaça do bom direito, desde logo lembro que o lazer e 
saúde são direitos fundamentais cravados na Constituição Federal. E como 
metas estabelecidas pelo legislador constitucional, certo é que só podem 
ser alcançados mediante políticas públicas que forneçam aos 
jurisdicionados, dentre outras prestações, espaços comunitários para a 
integração humana e social. Dai o fundamento do quanto disposto no artigo 
4º da Lei 6.766/79 (lei de Parcelamento de Solo Urbano), que exige que os 
loteamentos urbanos atendam a vários requisitos, dentre eles que 
contenham espaços livres de uso público, proporcionais à densidade 
ocupacional prevista no plano diretor, conforme disposto no inciso (do 
referido artigo). 
Em reforço, a Constituição do Estado de São Paulo, em seu artigo 180, 
inciso VII, prevê como regra que espaços urbanos classificados com áreas 
verdes (praças, por exemplo) ou institucionais não podem ter sua 
destinação alterada. 
(Trecho da inicial da Ação Civil Pública nº 0006566-43.2013.8.26.0637) 

 

O trecho da petição do Promotor de Justiça vem de encontro ao 

entendimento do judiciário que por intermédio de Acórdãos45 imprimem sua decisão 

sobre a matéria: 

 

INCONSTITUCIONALIDADE - Lei Municipal - Desafetação de áreas verdes 

definidas em projeto de loteamento - Inadmissibilidade - Violação ao artigo 

180, inciso VII, da Constituição Estadual - Inconstitucionalidade declarada. 

A desafetação do bem e sua inclusão na categoria de bens alienáveis 

constitui operação legislativa normal, prevista no artigo 67 do Código Civil. 

Há necessidade, porém, de a lei subordinar-se à lei maior, para obter 

legitimidade. 

Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 17.067-0 - São Paulo 

Rel. Bueno Magano - j. 26/05/93 - JTJ, Lex, 150/270 

 

INCONSTITUCIONALIDADE - Lei Municipal - Desafetação de áreas verdes 

definidas em loteamento - Inadmissibilidade - Violação ao artigo 180, inciso 

VII, da Constituição Estadual - Inconstitucionalidade declarada. As áreas 

definidas em projetos de loteamento como áreas verdes ou institucionais 

não poderão, em qualquer hipótese, ter sua destinação, fins e objetivos, 

originariamente estabelecidos, alterados. 

Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 18.103-0 - São Paulo 

Rel. Des. Rebouças de Carvalho - JTJ, 161/170 

 

A jurisprudência a respeito da matéria em tela tem como amparo legal o 

inciso VII do artigo 180 da Constituição Federal de São Paulo, ao determinar que as 

áreas públicas afetadas como bens de uso comum (áreas verdes ou institucionais) 

                                                           
45

 Acórdão – “É a decisão judicial proferida em segundo grau de jurisdição por uma câmara/turma de 
um Tribunal. Os julgados recebem este nome por serem proferidos de forma colegiada e refletirem o 
acordo de mais de um julgador. Este acórdão pode ser unânime ou não unânime”. Disponível em: < 
http://www.direitonet.com.br/dicionario/exibir/7/Acordao > . Acesso em 09 mar. 2015 
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não podem “ter sua destinação, fim e objetivos originariamente alterados” (SÃO 

PAULO, 2014). 

 
 
 
Constituição do Estado de São Paulo 
Artigo 180 - No estabelecimento de diretrizes e normas relativas ao 
desenvolvimento urbano, o Estado e os Municípios assegurarão:  
[...] 
VII - as áreas definidas em projetos de loteamento como áreas verdes ou 
institucionais não poderão ter sua destinação, fim e objetivos 
originariamente alterados, exceto quando a alteração da destinação tiver 
como finalidade a regularização de: 
a) loteamentos, cujas áreas verdes ou institucionais estejam total ou 
parcialmente ocupadas por núcleos habitacionais de interesse social 
destinados à população de baixa renda, e cuja situação esteja consolidada, 
ou seja, de difícil reversão; 
b) equipamentos públicos implantados com uso diverso da destinação, fim e 
objetivos originariamente previstos quando da aprovação do loteamento; 
c) imóveis ocupados por organizações religiosas para suas atividades 
finalísticas. (NR) 
§1º - As exceções contempladas nas alíneas “a” e “b” do inciso VII deste 
artigo serão admitidas desde que a situação das áreas objeto de 
regularização esteja consolidada até dezembro de 2004, e mediante a 
realização de compensação, que se dará com a disponibilização de outras 
áreas livres ou que contenham equipamentos públicos já implantados nas 
proximidades das áreas objeto de compensação. (NR) 
§2º - A compensação de que trata o parágrafo anterior poderá ser 
dispensada, por ato fundamentado da autoridade municipal competente, 
desde que nas proximidades da área pública cuja destinação será alterada 
existam outras áreas públicas que atendam as necessidades da 
população. (NR) 
§3º - A exceção contemplada na alínea ‘c’ do inciso VII deste artigo será 
permitida desde que a situação das áreas públicas objeto de alteração da 
destinação esteja consolidada até dezembro de 2004, e mediante a devida 
compensação ao Poder Executivo Municipal, conforme diretrizes 
estabelecidas em lei municipal específica. (NR). (SÃO PAULO, 2014). 

 

Destaca-se ainda que tais áreas, por se tratarem de bens públicos de uso 

comum, a luz do Direito Administrativo, não podem ser inalienadas46 ou 

penhoradas47 e ainda, são protegidas pela imprescritibilidade48, ou seja, não 

adquirida por usucapião. 

                                                           
46

 “A inalienabilidade implica impossibilidade de alguém passar a propriedade de certo bem para 
outrem. Ela impede que certo bem público seja objeto de contratos de compra e venda, doação, 
permuta [...].” (DI PIETRO, 2007, 114).  
47

 “Impenhorabilidade assegura que os bens públicos não sejam objetos de penhora, seja qual for 
modalidade.” (PIRES, 2006, p. 63). 
48

 “A imprescritibilidade é regra que afasta o elemento tempo como condição para aquisição de 
propriedade. Em razão dela, o decurso de tempo não favorece terceiro possuidor de qualquer tipo de 
bem público, de sorte a impossibilitar sua usucapião”. (DI PIETRO, 2007, 117). 
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Outro fato que chamou atenção desta pesquisa, é que próximo da área a ser 

leiloada, verificou-se a existência de um bota-fora localizado numa Área de 

Preservação Permanente - APP. Ao procurar mais informações, constatou-se que 

antes de 2001, o local já apresentava um processo acentuado de erosão, 

caracterizando uma voçoroca urbana. 

 

A erosão existente ao lado do Conjunto Habitacional ‘Cônego Eduardo 
Rebouças’ continua aumentando. E, neste período de chuvas, a tendência é 
o buraco ganhar proporções bem maiores. Hoje, a erosão, já atinge cerca 
de dois alqueires da propriedade rural que fica entre o ‘Cônego Rebouças’ e 
o Jardim ‘Chácara Veline’ (DIARIO, 25 jan 2001, capa final) 

 

 

Verificou-se ainda, que somente em 2005, o local passou por uma 

intervenção urbana, onde foram instaladas “redes de galerias (quatro linhas de tubos 

Armco) como uma das medidas destinadas a combater a voçoroca” (BENINI, 2015, 

p.172). Para aterrar o local, a municipalidade conseguiu uma licença ambiental junto 

à Companhia Ambiental do Estado de São Paulo – CETESB, para a disposição de 

resíduos da construção civil.  Segundo a SEPLIN (2008), quando o problema da 

erosão estivesse estabilizado, o local seria recuperado com a implantação de um 

Parque Ambiental, conforme recomendação do Plano de Macrodrenagem (PAI – 

Plano de Ação Imediata e PAC – Plano de Ação Continuada).  

Entretanto, a pesquisa constatou que em 2013, o local era utilizado pela 

Prefeitura para o descarte de vários tipos de resíduos e que um funcionário público 

utilizava um trator de esteira para empurrar materiais descartados na APP (Figura 

4.8). 
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Figura 4.8 – Bota-fora na APP do Cônego Rebouças 

 

Foto: Acervo da Autora, 12 jun. 2013. 

 

Outro feito que deve ser registrado, é que parte do material que se 

encontrava depositado na área, era decorrente das coletas de limpeza pública feita 

na cidade, durante a realização do Projeto Cidade Limpa, o qual foi amplamente 

difundido na mídia.  

Também se verificou que em decorrência desse problema, a ANAP fez outra 

representação ao Ministério Público, denunciando a Prefeitura Municipal de Tupã e a 

CETESB por danos ambientais na APP do Cônego Rebouças. Fato este que 

motivou o Promotor de Justiça a instaurar o Inquérito Civil nº 14.0462.0001656/13-7. 

Não obstante, deve-se destacar que apesar dessa denúncia, a pesquisa 

averiguou que um dos itens da pauta da 2ª Audiência Pública para revisão do Plano 

Diretor (fato mencionado no capítulo anterior), era a exclusão das Zonas de 

Ocupação Controlada. Esse zoneamento estabelecia uma faixa de proteção de 

100,00 metros ao lado das APPs, limitando o uso e ocupação da área, de modo a 

favorecer a implantação de parques lineares. 
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Segundo Benini (2015), a implantação de parques lineares ao longo do 

Ribeirão Afonso XIII e Cônego Rebouças, é uma das medidas estruturais do Plano 

de Macrodrenagem (PAC – Plano de Ação Continuada), previstas para serem 

executadas no período de 2014 a 2027.  

Como não era do interesse dessa gestão a implantação dos parques 

lineares, a SEPLAN defendeu nessa reunião que o zoneamento (Zona de Ocupação 

Controlada – ZOC B49, Mapa 04 - Anexo F) do Plano Diretor de Desenvolvimento 

Sustentável (Lei Complementar Nº 170/2009) estava errado, e ainda, alegando que 

na área do Cônego Rebouças não havia nascentes de água e por essa razão não 

poderia ser considerada uma APP.  

Conforme pode ser verificado na gravação em áudio da 2ª Audiência Pública 

para revisão do Plano Diretor, o outro argumento utilizado pelo secretário da 

SEPLAN era que esse tipo de zoneamento iria trazer prejuízo para os cofres 

públicos. 

 

[...] vamos dizer o seguinte: que dono daquela área entra na justiça contra a 
Prefeitura. Que ele está sendo impedido de construir. Que ele está sendo 
impedido de lotear porque esta constando de forma errada uma APP. Ele 
pede a indenização para a prefeitura e quem é que vai pagar ele? 

 

Tendo em vista que o público presente na reunião era composto na sua 

maioria por funcionários públicos e vereadores da base aliada do Governo, foi 

realizada uma breve votação, ocasião em que foi aceita a possibilidade da exclusão 

das Zonas de Ocupação Controlada. 

Posteriormente, ao buscar informações junto a SEPLAN, esta pesquisa 

constatou que estava em tramitação na secretaria à aprovação de um loteamento 

particular na área do “Cônego Rebouças” e que o zoneamento do Plano Diretor de 

Desenvolvimento Sustentável (Lei Complementar Nº 170/2009) impedia o 

andamento dos trabalhos. 

                                                           
49

 “Art. 52 [...] § 4º Na Zona de Ocupação Controlada - B (ZOC-B) se caracteriza e se aplica as 
seguintes diretrizes: I - compreende uma área de 100,00 (cem) metros a partir da margem dos 
córregos, a partir dos limites do perímetro urbano, compreendendo a área de expansão urbana; II - 
taxa de ocupação do solo será de 10 % (dez por cento) e a taxa de permeabilidade será de 90 % 
(noventa e cinco por cento), com exceção as APP que são proibidas a edificação; III - a Zona de 
Ocupação Controlada - B (ZOC-B) deverá receber a transferência do potencial construtivo”. (TUPÃ, 
2009). 
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Na tentativa de reverter à situação, a ANAP solicitou a alguns docentes da 

Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Estadual Paulista "Júlio de 

Mesquita Filho" FCT/UNESP - Câmpus de Presidente Prudente, a possibilidade de 

realização de uma inspeção técnica no local com o objetivo de verificar a presença 

ou não de nascentes e ainda se o canal existente poderia ser considerado uma 

tipologia de APP.  

A visita técnica foi realizada no dia 13 de agosto de 2013, onde in loco foi 

verificado que a área apresentava características geomorfológicas de uma APP e 

que: 

 
A presença de pontos úmidos nos barrancos (taludes) no leito maior está 
associada à infiltração da água da superfície nos setores à montante das 
vertentes, em que, parte da água infiltrada escoa sobre os arenitos da 
Formação Adamantina, gerando um escoamento de sub-superfície e parte 
do volume d’água percola nos poros da rocha sedimentar formando os 
aqüíferos freáticos suspensos. (Trecho do Relatório Técnico de Trabalho de 
Campo Realizado no Córrego Cônego Rebouças na Cidade de Tupã/SP, 
2013, p.3-5). 

 

Para este fato, foi elaborado um Relatório Técnico de Trabalho de Campo 

realizado no Córrego Cônego Rebouças na Cidade de Tupã/SP (Anexo E), para ser 

encaminhado ao Ministério Público.  

No âmbito da pesquisa, foi possível verificar que elaboração desse relatório 

ofereceu subsídios técnicos para que o Ministério Público intervisse junto a 

SEPLAN, impedindo a exclusão das Zonas de Ocupação Controlada do Plano 

Diretor de Desenvolvimento Sustentável (Lei Complementar Nº 170/2009).  

Conforme, pode ser percebido nos fatos apresentados, referentes a esse 

período (gestão 2013/2016), a municipalidade não demonstrou interesse em dar 

continuidade aos planos e projetos da gestão anterior - os quais visavam a 

requalificação dos espaços livres públicos por meio do planejamento da paisagem 

urbana, como estratégia para alcançar a melhoria da qualidade ambiental do espaço 

urbano. 

A pesquisa constatou ainda, que 6 (seis) das 8 (oito) obras executadas pela 

SEPLAN para implantação de novas áreas verdes públicas, foram projetadas na 

gestão anterior, ou seja, no período compreendido entre 2009/2012 (Quadro 4.2). 
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Quadro 4.2 – Síntese das Intervenções nas Áreas Verdes Públicas 
(Gestão Administrativa 2013/2016) 

 

Ref Setor  Identificação Intervenção Projeto Execução Conclusão 

32 Zona Sul 
Praça Ariadne Gabriela de 
Oliveira Silva 

Implantação 2009 2013 2013 

33 Zona Leste 
Praça Antônio dos Santos 
Alves 

Implantação 2011 2012-2013 2014 

34 Zona Oeste Praça João Colucci Revitalização 2009 2012-2013 2013 

35 Zona Leste 
Pista de Caminhada do 
Conjunto Habitacional Papa 
João Paulo II 

Implantação 2013 2013-2014 2014 

36 Zona Leste 
Academia de Ginástica 
Adaptada aos Portadores de 
Deficiência 

Implantação 2013 2013-2014 2014 

37 Zona Leste 
Espaço de Lazer Francisco 
Cardoso 

Implantação 2012 2013-2014 2014 

38 Zona Leste 
Praça Manoel Thomé de 
Souza - Thomézinho 

Implantação 2009 2012-2014 2014 

39 Zona Leste 
Praça Júlio Augusto Alves 
conhecida como Praça da 
Figueira 

Implantação 2011 2012-2014 2014 

40 Zona Leste Parque Ecológico Implantação 2009 
2012 – em 
andamento 

- 

 Fonte: Organizado pela autora 

 

Todavia, o que chama a atenção na execução das obras, é que parte delas, 

ao serem concluídas, apresentaram divergências do projeto original e ainda, não 

demonstravam o mesmo padrão de qualidade encontrado nas obras anteriores 

(Anexo A – Gestão 2005/ 2008 e Gestão 2009/2012). 

Ao tomar como referência as 2 (duas) obras projetadas e executadas pela 

atual gestão, a exemplo da Academia de Ginástica Adaptada aos Portadores de 

Deficiência, a mesma vem sofrendo críticas quanto funcionalidade do local.  

 

Academia acessível continua sem uso 
[...] 
O problema é que esses aparelhos de ginásticas não estão sendo 
utilizados, podem enferrujar e deteriorar, comprometendo os em uso. 
A academia não apresenta movimentação de usuário por dois motivos: o 
primeiro é a falta de cobertura no local, fato que expõe os deficientes físicos 
ao sol e a chuva – o que compromete a realização de atividades físicas. O 
segundo é a falta de condicionamento que os deficientes possuem para 
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manusear os aparelhos de ginasticas. Para muitos, os equipamentos são 
pesados e não podem ser utilizados. (DIÁRIO, 2016, p. 8) 

 

Fato este, que denota problemas na elaboração do projeto arquitetônico, 

falta de critérios para escolha e locação dos mobiliários da academia. Outro ponto 

que merece importância é ausência de uma proposta paisagística para esses 

espaços (no Anexo A ver Figuras A.204 e A.205). 

A Pista de Caminhada implantada no Conjunto Habitacional Papa João 

Paulo II, é outro exemplo da ausência de comprometimento com dinheiro público e 

desrespeito com a população. Localizada ao lado em uma área de alta densidade 

habitacional, ocupada por população de baixa renda, é um local carente de 

equipamentos urbanos, neste caso, a referida obra se limita a uma extensa 

passarela de concreto, com espaços intercalados de equipamentos de ginástica (no 

Anexo A ver Figuras A.199 a A.203). Conforme visita in loco, esse espaço encontra-

se abandoando, assim como, não recebeu nenhum tratamento paisagístico 

adequado. Na data da última visita em campo, foi constatada no local, a presença de 

resíduos sólidos (lixo) ao lado dos mobiliários o que indica ausência de limpeza 

pública, além da circulação indevida de animais (cavalos), os quais transitam 

livremente pelo local.  

Fatos estes que denotam o descaso da gestão municipal 2013/2016 na 

limpeza e manutenção desses espaços. Provocando o desinteresse de apropriação 

desses equipamentos urbanos por parte da população. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

Neste capítulo será discutido o processo de governança implementado 

durante o processo de gestão no recorte temporal compreendido entre de 2001 a 

2016 na Estância Turística de Tupã, a partir de duas categorias de análise - 

processo participativo e processo decisório do governo, com o objetivo de identificar 

os requisitos necessários para caracterização da governança, assim como, em que 

momento tal processo foi consolidado. 

Concluída esta etapa, será feita uma análise qualitativa do processo de 

planejamento e gestão das áreas verdes públicas, enquanto parâmetro qualitativo, o 

qual permite aferir a Boa Governança. 

 

5.1 ANÁLISE DO PROCESSO DE GOVERNANÇA  

 
      Antes de iniciar a análise pertinente a cada período no contexto temporal 

definido para estudo desta pesquisa, torna-se oportuno resgatar alguns fatos 

históricos que contribuirão para uma melhor compreensão, especialmente do 

primeiro período a ser avaliado, sobretudo por iniciar tal procedimento com o relato 

dos fatos que orientaram a elaboração do plano diretor municipal.  

               Em breves palavras, a literatura específica evidencia o que tem sido uma 

prática recorrente na administração pública brasileira, com maior incidência nas 

esferas municipais, isto é, atender somente o que é determinado em lei. Desse 

modo, a elaboração dos Planos Diretores no Estado de São Paulo teve seu início 

em atendimento às exigências legais oriundas da Lei nº 9842/1967, posteriormente 

modificada pelo Decreto Lei Complementar nº 09/1969, estabelecendo a 

obrigatoriedade de elaboração do antigo Plano Diretor de Desenvolvimento Integral – 

PDDI para todos os municípios paulistas, onde seu descumprimento implicaria no 

impedimento para repasse de recursos financeiros oriundos do Estado (BRAGA, 

1995).  

                  Entretanto, em 2001 com a aprovação do Estatuto das Cidades, o Plano 

Diretor passou a ser considerado como instrumento essencial a implementação da 

política de desenvolvimento e de ordenamento da expansão urbana, tornando sua 

elaboração e implementação uma obrigatoriedade para municípios com mais de 
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20.000 habitantes.  Deve–se ressaltar que a Constituição Federal de 1988, em seu 

art. 182 já havia estabelecido a obrigatoriedade do Plano Diretor para as cidades 

com mais de vinte mil habitantes, assim como muitos outros artigos estabeleceram 

ações de bem-estar social a todos os cidadãos, do mesmo modo que foram 

definidas medidas de proteção ao meio ambiente em seu art. 225.  

              Ao reconhecer a extrema relevância do plano diretor, a Constituição do 

Estado de São Paulo independentemente do número de habitantes, passou a 

considerá-lo obrigatório para todos os municípios do Estado. Em síntese, a 

proposição do Plano Diretor traz de forma explícita a definição de um rol de 

princípios, diretrizes e normas os quais devem ser pactuados a partir de um 

processo legítimo e democrático, com a finalidade de orientar as ações voltadas ao 

desenvolvimento urbano. 

 

Plano Diretor é um documento que sintetiza e torna explícitos os objetivos 
consensuados para o Município e estabelece princípios, diretrizes e normas 
a serem utilizadas como base para que as decisões dos atores envolvidos 
no processo de desenvolvimento urbano convirjam, tanto quanto possível, 
na direção desses objetivos. (SABOYA, 2007, p. 39). 

 

 

                     Com suas raízes na Carta Constitucional de 1988, a definição de normas e 

diretrizes, intencionou orientar as administrações municipais, ao instituir a 

descentralização e a participação da sociedade civil como princípios essenciais a 

conduzirem as políticas públicas, e de modo específico, à política urbana ao garantir o 

pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e o bem-estar de seus 

habitantes. A partir dessa conjuntura, ganha evidência a questão da governança 

urbana, momento em que há um notório reconhecimento de sua importância na 

agenda pública nas três esferas governamentais, como decorrência imediata das 

crescentes e complexas demandas sociais, tornando emergencial a adoção de novos 

modelos de gestão pública. 

Com base em tais apontamentos, e em conformidade com o conteúdo 

apresentado no terceiro capítulo, a partir do recorte temporal proposto nesta 

pesquisa, foi possível identificar fatos e ações relacionadas ao processo de 

governança em 4 (quatro) gestões administrativas, as quais apresentam-se na 

seguinte síntese: 
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 Gestão Administrativa 2001/2004 – Período que marca a realização de 

um processo de revisão do Plano Diretor por intermédio do Fórum de 

Debates para o Desenvolvimento de Tupã, momento em que foram 

coletadas assinaturas, numa tentativa de simular um processo de 

legitimação do anteprojeto de lei. Nesse processo, os munícipes ao 

participarem das arenas públicas, assimilaram a falsa sensação de que 

haviam colaborado para consolidação do processo; 

 

 Gestão Administrativa 2005/2008 e 2009/2012 – Período, onde se 

registra uma quebra de paradigmas, ao romper com o sistema de gestão 

pública tradicional, marcada pela apresentação oficial do processo de 

elaboração e implementação da Agenda 21, com forte mobilização popular 

nas arenas públicas, o que permitiu articular junto com a municipalidade, 

um pacto socioambiental para o desenvolvimento da Estância Turística de 

Tupã. A pesquisa constatou que o fato mais inusitado deste processo, foi 

arranjo institucional orquestrado pela SEPLIN que permitiu que todas as 

proposituras da Agenda 21 fossem inseridas de forma direta ou indireta no 

Plano Diretor de Desenvolvimento Sustentável (Lei Complementar nº 

170/2009). Com essa articulação, estrategicamente a SEPLIN vinculou 

todas as ações do Governo a serem implantadas a curto, médio e longo 

prazo, ao atendimento das demandas populares, pactuadas ao longo da 

elaboração do documento final da Agenda 21. Fato este, que se refletiu na 

oferta de serviços públicos de qualidade, que ajudaram a melhorar a 

qualidade de vida da população e qualidade ambiental do espaço urbano; 

 

 Gestão Administrativa 2012/2016 – Período marcado pela tentativa de 

romper com o modelo de gestão de seu antecessor, para a qual foi 

deflagrada uma série de medidas, dentre as quais, considerando a 

abordagem desenvolvida neste capítulo, destacam-se duas: fechamento 

dos canais de gestão participativa e a ocultação e eliminação de dados e 

informações públicas. Diante do exposto, a pesquisa verificou que houve 

um silêncio das lideranças comunitárias, incidindo no enfraquecimento do 

movimento social.  
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A pesquisa comprovou ainda, que o Governo de Tupã adotou uma série 

de medidas voltadas a privilegiar os interesses do mercado imobiliário em 

detrimento do interesse comum, alterando o Plano Diretor de 

Desenvolvimento Sustentável (Lei Complementar nº 170/2009) 

desvinculado de um processo de participação popular, sem nenhuma 

articulação com o Conselho Municipal de Desenvolvimento Sustentável. O 

que motivou a ANAP a procurar o Ministério Público com a intenção de 

intervir nestes atos arbitrários, de modo evitar a exclusão das áreas 

inseridas no mapa de zoneamento ambiental integrantes do Plano Diretor. 

 

Assim, diante dos fatos apresentados, para que fosse possível compreender 

em que medida, os instrumentos como a Agenda 21 e o Plano Diretor puderam 

contribuir para o processo de governança, esta pesquisa utilizou uma linha do tempo 

para mostrar a frequência com que estes instrumentos foram utilizados (Figura 5.1). 

Permitindo assim, à inserção de dados quantitativos e qualitativos num quadro de 

análise do processo de governança da Estância Turística de Tupã, tendo com 

variáveis: processo participativo e processo decisório do governo (Quadro 5.1). 
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Quadro 5.1 – Quadro de Análise da Governança na Estância Turística de Tupã/SP 

PROCESSO PARTICIPATIVO PROCESSO DECISÓRIO DO GOVERNO 

RECORTE 
TEMPORAL 

ARENAS 
NÚMERO DE 
ENCONTROS 

CONVERGÊNCIAS CONFLITOS 

RESULTADOS ALCANÇADOS 

INSTRUMENTOS  POLÍTICAS PÚBICAS PLANOS SETORIAIS 

Gestão 
2001/2004 

Fórum de Debates 
para o 
Desenvolvimento de 
Tupã 

1 (um) em 2001 

1 (um) em 2002 

1 (um) em 2003 

Revisão do Plano Diretor - 
Plano Diretor (Lei Complementar nº 
46/2004) 

- 
 

- 

Gestão 
2005/2008 

Audiências Públicas 

18 (dezoito) em 
2005 

4 (quatro) em 2006 

1 (uma) em 2007 

Promover a Participação 
Social 

Criação de um Pacto 
Socioambiental para o 
Desenvolvimento de Tupã 

Elaboração e Implantação 
da Agenda 21 

Revisão do Plano Diretor 

 

Combater a especulação 
imobiliária 

Agenda 21 da Estância Turística de 
Tupã  

Lei Complementar nº 124/07, que 
alterou o Plano Diretor (Lei 
Complementar nº 46/2004) 

- 

Estudos de Macrodrenagem 
Urbana desenvolvidos pela 
Fundação Centro Tecnológico de 
Hidráulica da USP, o qual 
contemplava o Plano de 
Macrodrenagem (PAI – Plano de 
Ação Imediata e PAC – Plano de 
Ação Continuada) 

Plano de Arborização Urbana 

 

Câmaras Técnicas 4 (quatro) em 2005 

Fórum da Agenda 21 1 (um)  em 2006 

Gestão 
2009/2012 

Conselho Municipal 
de Desenvolvimento 
Sustentável 

1 (um) em 2010 

3 (três) s em 2011 

Implantação da Agenda 
21 

Revisão do Plano Diretor 

Implantação dos Planos 
Setoriais 

Promover a Gestão 
Democrática da Cidade 

Combater a Especulação 
Imobiliária 

Plano Diretor de Desenvolvimento 
Sustentável da Estância Turística de 
Tupã /SP (Lei Complementar nº 170, 
de 21 de dezembro de 2009) 

 

Lei Complementar n° 181, de 18 de 
maio de 2010 alterou o Plano Diretor 
de Desenvolvimento Sustentável  (Lei 
Complementar Nº 170/2009) 

Política Social 

Política da Saúde 

Política da Melhor Idade 

Política da Educação 

Política de Desenvolvimento 
Sustentável 

Política do Turismo 

Política do Território Urbano 

Política do Território Rural 

Política do Meio Ambiente 

Plano Municipal de Saneamento 
Básico de Limpeza Urbana e 
Manejo de Resíduos Sólidos 
Urbanos 

Plano de Habitação de Interesse 
Social 

Gestão 
2013/2016 

Audiências Públicas 3 (três) em 2013 - 

Atender os Interesses do 
Mercado Imobiliário  

Retirar a Zonas de 
Ocupação Controlada e 
as Zonas Especiais de 
Interesse Ambiental do 
Plano Diretor de 
Desenvolvimento 
Sustentável (Lei 
Complementar Nº 
170/2009) 

 

Lei Complementar 253/2013 alterou o 
Plano Diretor de Desenvolvimento 
Sustentável da Estância Turística de 
Tupã (Lei Complementar Nº 170/2009) 

Lei Complementar n° 269/2014 alterou 
o Plano Diretor de Desenvolvimento 
Sustentável (Lei Complementar Nº 
170/2009) 

Por intervenção do Ministério 
Público de Tupã, foi aprovada a Lei 
Complementar n° 289 de 19 de Agosto 
de 2014, a qual revogou a Lei 
Complementar n° 181/2010, Lei 
Complementar nº 253/2013 e Lei 
Complementar n° 269/2014 

- - 

Fonte: Organizado pela autora
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A metodologia utilizada para avaliar a escala de participação, que é 

apresentada nesta pesquisa à análise da governança na Estância Turística de 

Tupã/SP foi desenvolvida por Arnstei (2002) e permite mensurar a “amplitude do 

poder da população em decidir sobre as ações e/ou o programa” (Quadro 5.2).  

 

Quadro 5.2 - Oito degraus da escada da participação cidadã 
  

DEGRAUS TIPOLOGIA ALCANCE 

8 Controle Cidadão 

Níveis de poder cidadão 7 Delegação de Poder 

6 Parceria 

5 Pacificação 

Níveis de concessão mínima de poder 4 Consulta 

3 Informação 

2 Terapia 

Não participação 

1 Manipulação 

Fonte: ARNSTEI, 2002  

 

Considerando a metodologia apresentada por Arnstei (2002) para avaliar o 

processo participativo e os resultados do processo decisório do Governo, 

sistematizados na matriz de análise do processo de governanças, conclui-se que: 

 Gestão administrativa 2001/2004  

o A revisão do Plano Diretor (Lei Complementar nº 46/2004) não 

atendeu o Princípio de Participação Popular; 

o A vinculação das audiências públicas ao Fórum de Debate para 

Desenvolvimento de Tupã teve por único fim coletar assinaturas, o 

denota a farsa do processo; 

o O Plano Diretor (Lei Complementar nº 46/2004) aprovado pela 

Câmara Municipal não foi um instrumento legítimo, passível de uma 

Ação de Inconstitucionalidade; 
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o A população foi manipulada pelo Governo de Tupã durante na 

revisão do Plano Diretor (Lei Complementar nº 46/2004), período 

onde não há registros de audiência e outros mecanismos de 

participação, ou seja, os princípios que preconizam a gestão 

democrática não foram observados; 

o Não foram identificados os requisitos necessários (participação 

popular + tomada de decisão) para caracterizar a governança. 

 

 Gestão administrativa 2005/2008 e 2009/2012 

o Neste período, foram identificados os requisitos necessários 

(participação popular + tomada de decisão) para caracterizar a 

governança. 

o Agenda 21 e Plano Diretor ajudaram a construir o processo de 

governança; 

o A estratégia de utilizar a Agenda 21 como subsídio ao processo de 

revisão do Plano Diretor de Desenvolvimento Sustentável (Lei 

Complementar nº 170/2009) assegurou a efetividade governança. 

o As ações decorrentes do processo de governança permitiram que a 

sociedade civil organizada atuasse em parceria com o Governo de 

Tupã, na execução de projetos de interesse comum, a exemplo do 

planejamento e gestão das áreas verdes públicas. 

 

 Gestão administrativa 2012/201650 

o Rompeu com pacto socioambiental para o desenvolvimento do 

Município firmado durante o processo de elaboração da Agenda 21; 

o Fechou aos canais de participação popular, contribuindo assim, 

para o enfraquecimento do movimento social; 

o Não disponibilizou informações públicas (documentos, planos, 

projetos, relatórios) referentes as gestões anteriores, com objetivo 

de alienar a população tupãense sobre o real contexto do 

município; 

o Agiu em defesa dos interesses do mercado imobiliário; 

                                                           
50

 Pesquisa foi concluída no 1º trimestre de 2016. 
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o Alterou Plano Diretor de Desenvolvimento Sustentável (Lei 

Complementar nº 170/2009) em atitude alheia ao Princípio da 

Participação Popular e da Gestão Democrática, sem observar a 

competência do Conselho Municipal de Desenvolvimento 

Sustentável; 

o As audiências públicas realizadas posteriormente tiveram como fim 

apenas divulgar parcialmente a vontade do Governo, em 

desrespeito ao Princípio da Gestão Democrática previsto no 

Estatuto da Cidade (Lei Federal nº 10.257/2001); 

o Não foram identificados neste período os requisitos necessários 

(participação popular + tomada de decisão) para caracterizar a 

governança. 

 

5.2 ANÁLISE DO PROCESSO DA BOA GOVERNANÇA  

 

Em conformidade com a discussão realizada no capítulo 4 desta tese, 

adotou-se como parâmetro qualitativo, enquanto uma dos resultantes do processo 

de governança, o planejamento e gestão das áreas verdes públicas na Estância 

Turística de Tupã/SP.  

Como equipamento público, as áreas verdes públicas “são elementos 

estruturantes da paisagem urbana que ofertam lazer e recreação para a população, 

além de colaborar para melhoria da qualidade ambiental urbana” (BENINI, 2015, p. 

183). O que ressalta sua importância para o planejamento da paisagem da cidade 

contemporânea. Entretanto apesar desses benefícios, várias cidades apresentam 

um índice de área verde pública inferior aos 12 m²/hab. recomendados pela ONU, 

OMS e FAO (CAVALHEIRO; DEL PICCHIA, 1992), contexto em que se enquadra a 

Estância Turística de Tupã. 

Segundo Benini (2015, p. 147) apesar das “medidas protetivas” das áreas 

verdes públicas (Inciso VII do artigo 180 da Constituição Estadual de São Paulo), 

muitos desses espaços foram desafetados51, o que contribuiu para o 

                                                           
51

 Pires (2006, p. 61) ensina que a afetação é “a destinação de um bem a alguma finalidade (comum 
ou especial)” e que os bens de uso comum, são aqueles “[...] destinados ao uso indistinto de toda a 
coletividade. Podem ser de uso gratuito (ruas, praias etc) ou remunerado (estradas, parques etc). 
Podem provir do destino natural do bem, por exemplo, rios, mares, ruas, praças, ou por lei ou ainda 
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“comprometimento do sistema de drenagem urbana, além de privar a população 

tupãense de espaços de lazer e recreação”. 

Atrelados a esses aspectos, a pesquisa averiguou que no Plano de 

Macrodrenagem, esses espaços estão associados à infraestrutura verde52, enquanto 

medidas estruturais extensivas / compensatórias, com o objetivo aumentar a 

permeabilidade do Solo. Como pode ser verificado na Tabela 5.1 e no Anexo D, a 

partir de 2010 houve um aumento significativo do percentual de áreas verdes 

implantadas na malha urbana. O que denota os reflexos positivos da implantação do 

Plano de Macrodrenagem (PAI – Plano de Ação Imediata e PAC – Plano de Ação 

Continuada) na gestão administrativa 2008/2012. 

 

Tabela 5.1 – Síntese do Percentual de Áreas Verdes Públicas 

População (IBGE) 1991 2000 2010 
2014 

(Estimativa) 

População total 58.679 63.333 63.476 65.596 

População urbana 54.586 60.366 60.930 62.965 

População rural 4.093 2.967 2.546 2.631 

Taxa de Urbanização 93,02 % 95,32 % 95,99% 95,99% 

Área Verde Pública  
(Aprovada e Constituída) 

370.890,95 470.521,39 524.306,70 808.254,26 

Índice de Área Verde  
 (Aprovada e Constituída) 

6,79 m²/hab. 7,79 m²/hab. 8,60 m²/hab. 12,83 m²/hab. 

Área Verde Pública  
(Atual - Considerando as 

desafetações) 
171.882,00 245.393,46 299.178,77 572.009,08 

Índice de Área Verde  
 (Atual - Considerando as 

desafetações) 
3,14 m²/hab. 4,06 m²/hab. 4,91 m²/hab. 9,08 m²/hab. 

Fonte: BENINI, 2015, p. 147 – Adaptado pela Autora 

 

Na Figura 5.2, Benini (2005, p. 148) apresenta a espacialização dos dados 

da Tabela 00 - Síntese do Percentual de Áreas Verdes Públicas 

                                                                                                                                                                                     
por ato administrativo. Mas há sempre uma afetação ao uso coletivo, Daí a incidência do regime 
jurídico administrativo” (p. 60). 
52

 Segundo Madureira (2012, p. 34), a infraestrutura do verde é “um conceito abrangente, integrativo 
conceptual e espacialmente de outras abordagens aos espaços naturais (e.g. ‘greenbelt’, ‘greenway’, 
corredor ecológico ou estrutura ecológica)”. Para Herzog (2010b, p. 04), a “infraestrutura verde é 
composta por redes multifuncionais de fragmentos permeáveis e vegetados, preferencialmente 
arborizados”, os quais são interconectados, permitindo assim, a recomposição dos diversos 
elementos que integram o mosaico da paisagem.   
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 Na Tabela 5.1 e na Figura 5.2 é possível verificar a escassez de áreas 

verdes públicas decorrentes do processo de desafetação. Por esta razão, esta 

pesquisa destaca a importância da intervenção do Ministério Público que impediu a 

realização do leilão público promovido pela gestão administrativa 2013/2016, o qual 

tinha a intensão de vender uma área 8.380,18 m² destinadas originalmente ao uso 

comum (praças, jardins e parques). 

  Ao analisar as ações decorrentes do processo de planejamento e gestão 

das áreas verdes públicas na Estância, nos períodos definidos para estudo dessa 

tese, a pesquisa constatou: 

 Gestão Administrativa 2001/2004 – Não realizou nenhuma intervenção 

urbana direcionada a implantação, reurbanização ou revitalização de áreas 

verdes públicas.  

 Gestão Administrativa 2005/2008 e 2009/2012 - Por intermédio da SEPLIN, 

realizou um processo de planejamento e gestão das áreas verdes públicas 

que além de valorizar e embelezar o espaço urbano, contribuindo para 

melhoria da qualidade de vida e da qualidade ambiental, além da recuperação 

de áreas degradadas e matas ciliares. Fato este que teve como alicerce a 

implantação da Agenda 21, como instrumento do processo da boa 

governança. 

 Gestão Administrativa 2013/201653 - Apesar dos planos e projetos que 

foram deixados por seu antecessor, percebeu-se que nesse Governo não 

houve interesse em dar continuidade no trabalho e nas ações realizadas no 

período anterior. Fato este que pode ser confirmado pela péssima gestão das 

áreas verdes públicas e que várias situações precisaram da intervenção da 

sociedade organizada e do Ministério Público para conter práticas ilegais 

contra o patrimônio Público (mencionadas no capítulo 4). 

 

Diante deste cenário, a Figura 5.3 permite verificar na linha do tempo 

referente às áreas verdes públicas, assim como a Quadro 5.3 apresenta a síntese 

das intervenções expressivas constatadas por esta pesquisa. 

                                                           
53

 Pesquisa foi concluída no 1º trimestre de 2016. 
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Quadro 5.3 – Síntese das Intervenções nas Áreas Verdes Públicas (Período de 2001 a 2016) 
 

Ref Setor  Identificação Intervenção Projeto Execução Conclusão 

01 
Distrito de 
Varpa 

Praça André Klavin  Revitalização 2005 2005 2005 

02 Centro Praça da Bandeira Revitalização 2005 2005 2005 

03 Centro Praça João Zacano Revitalização 2005 2005 2005 

04 Zona Norte Praça Salvador Oliveros Reurbanização 2005 2006 2006 

05 Zona Leste Praça dos Ipês Implantação 2005 2006 2006 

06  
Distrito de 
Parnaso 

Praça Tertuliano Soares de 
Albergaria 

Revitalização 2006 2006 2006 

07 Zona Leste  
Praça de Lazer e Esporte 
Radialista João de Oliveira 

Revitalização 2006 2006 2006 

08 Zona Leste Praça Generoso Kuguimoto Implantação 2006 2007 2007 

09 Zona Leste 
Espaço de Lazer e Recreação 
da Cohab I 

Implantação 2006 2007 2007 

10 Zona Leste Espaço Jorge Baracat Implantação 2006 2007 2007 

11  Zona Leste  Espaço Jamil Tabhet Implantação 2006 2007 2007 

12 Centro Praça Anália Dualibi Revitalização 2006 2007 2007 

13 Zona Leste 
Espaço Dr. Jocelino Lemes 
Soares 

Implantação 2006 2007 2007 

14 Centro Praça Marechal Rondon Revitalização 2007 2007 2007 

15 Zona Norte 
Praça Monsenhor Afonso 
Hafner 

Revitalização 2006 2007 2007 

16 Zona Sul Praça Adair de Oliveira Revitalização 2007 2007 2007 

17 
Distrito de 
Universo 

Praça Anacleto José da Costa Revitalização 2006 2007 2007 

18 Zona Leste 
Praça Pioneiro Roberto Alves 
da Cruz 

Revitalização 2006 2007 2007 

19 Zona Leste Praça São Paulo Apóstolo Revitalização 2007 2007 2007 

20 Centro Praça Sérvulo de Castro Revitalização 2006 2007 2007 

21 Zona Leste 
Praça Diamantino Ribas de 
Feitas 

Implantação 2007 2007-2008 2008 

22 Zona Oeste 
Praça 100 Anos da Imigração 
Japonesa 

Implantação 2006 2007-2008 2007 

23 Zona Leste Praça Sussumu Nogushi Revitalização 2006 2007-2008 2008 

24 Centro Praça dos Pioneiros Revitalização 2007 2008 2008 
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Ref Setor  Identificação Intervenção Projeto Execução Conclusão 

25 Zona Leste 
Praça Sueli de Fátima 
Gonçalves Dias 

Revitalização 2007 2009-2010 2010 

26 Zona Leste 
Praça do Conjunto Cônego 
Eduardo Rebouças 

Implantação 2006 2009-2010 2010 

27 Zona Leste 
Parque Linear Alexandre José 
Loureiro Rodrigues 

Implantação 2007 2007-2010 2010 

28 Zona Leste Parque do Atleta Implantação 2006 2007-2010 2010 

29 Centro Praça Dom Bosco Revitalização 2007 2010-2011 2011 

30 Centro Praça Ruy Barbosa Revitalização 2007 2011-2012 2012 

31 Zona Oeste 
Parque Linear Vitor Souza 
Domingos Castilho 

Implantação 2007 2011-2012 2012 

32 Zona Sul Praça Ariadne Gabriela de 
Oliveira Silva 

Implantação 2009 2013 2013 

33 Zona Leste Praça Antônio dos Santos 
Alves 

Implantação 2011 2012-2013 2014 

34 Zona Oeste Praça João Colucci Revitalização 2009 2012-2013 2013 

35 Zona Leste Pista de Caminhada do 
Conjunto Habitacional Papa 
João Paulo II 

Implantação 2013 2013-2014 2014 

36 Zona Leste Academia de Ginástica 
Adaptada aos Portadores de 
Deficiência 

Implantação 2013 2013-2014 2014 

37 Zona Leste Espaço de Lazer Francisco 
Cardoso 

Implantação 2012 2013-2014 2014 

38 Zona Leste Praça Manoel Thomé de 
Souza - Thomézinho 

Implantação 2009 2012-2014 2014 

39 Zona Leste Praça Júlio Augusto Alves 
conhecida como Praça da 
Figueira 

Implantação 2011 2012-2014 2014 

40 Zona Leste Parque Ecológico Implantação 2009 2012 – em 
andamento 

- 

 

Fonte: Organizado pela Autora 

 

Considerando o recorte temporal desta pesquisa, a Tabela 5.2 revela que a 

gestão administrativa de 2005/2008 e 2009/2012 marca um período de grande 

avanço, tanto no contexto social como ambiental, pois revela o comprometimento do 

Governo com o planejamento e gestão das áreas verdes públicas da Estância 

Turística de Tupã. 
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Tabela 5.2 – Intervenções nas Áreas Verdes Públicas em Números 

RECORTE 
TEMPORAL 

INTERVENSÕES DAS ÁREAS VERDES PÚBLICAS 

PROJETO IMPLANTADAS REURBANIZADAS REVITALIZADAS 

Gestão 2001/2004 0 0 0 0 

Gestão 2005/2008 30 8 1 15 

Gestão 2009/2012 8 4 0 3 

Gestão 2013/2016 02 7 0 1 

Período de 
2001/2016 

40 19 1 19 

 

Fonte: Organizada pela Autora 

 

Dentre as intervenções, esta pesquisa destaca Parque do Atleta que foi 

implantado na gestão administrativa 2009/2012 e segundo Benini (2015), a obra teve 

como objetivo: 

 Recuperar uma área degradada; 

 Desativar as lagoas secas existentes no local - implantadas com a função 

de amortecer e reter o fluxo das águas pluviais em períodos de chuvas 

intensas, decorrentes da ocupação urbana sem a adequação de 

infraestruturas de drenagem; 

 Implantar um sistema de áreas vegetadas com o objetivo de amortecer o 

volume de águas provenientes das áreas situadas em cotas mais 

elevadas, em períodos de chuvas intensas; 

 Implantar um sistema de redes de galerias de micro drenagem, como 

solução aos problemas de alagamento nos bairros próximos ao local - 

localizados em cota mais baixa; 

 Implantar um sistema de lazer e recreação para população. 

 

A pesquisa constatou que o Parque do Atleta, enquanto equipamento urbano 

pode ser considerado uma das obras mais expressivas realizada pela SEPLIN, 
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dentro deste setor, uma vez que a secretaria acumulava uma série de competências 

vinculadas ao planejamento e gestão territorial do município. Tal reconhecimento, 

encontra respaldo, não somente pela qualidade do projeto desenvolvido, que 

possibilitou a adoção de um partido arquitetônico ousado, de forma a criar diversos 

ambientes de descontração sombreados por uma composição de espécies arbóreas 

diversificada, entremeadas por espaços com funções esportivas, culturais, dentre 

outras.  Com todos esses atributos, o parque não deixa de ser um convite para 

despertar imaginário dos usuários, além de contribuir para aproximação entre as 

pessoas, estimulando a convivência sadia entre as diversas faixas etárias, 

lembrando que a escolha para sua implantação, teve como critério básico, sua 

inserção em região carente com diversas demandas sociais e a de maior densidade 

demográfica. (Figuras 5.4 a 5.7).  

 

Figura 5.4 – Parque do Atleta em 2010 

 

Fonte: SEPLIN, 2010 
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Figura 5.5 – Parque do Atleta em 2010 

 

Fonte: Acervo da Autora, 26 dez. 2010 

 

Figura 5.6 – Parque do Atleta em 2010 

 

Fonte: SEPLIN, 2010 
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Figura 5.7 – Parque do Atleta em 2010 

 

Fonte: Acervo da Autora, 26 dez. 2010 

 

Considerando um dos pontos turístico da cidade, chegou a atrair a 

curiosidade da população das cidades circunvizinhas ao município de Tupã. 

Atualmente, em razão da péssima qualidade dos serviços de manutenção 

oferecidos na gestão administrativa 2013/2016, o local apresenta um cenário 

desolador, com mobiliários quebrados, pichações, sujeira no local (Figura 5.8).  
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Durante o trabalho de campo realizado, foi possível verificar que apesar das 

condições de abandono do local (Anexo A), a vegetação arbórea apresentou um 

desenvolvimento significativo (Figuras 5.9 a 5.11).  

 

 

Figura 5.9 – Parque do Atleta em 2016 

 

Fonte: Acervo da Autora, 04 jan. 2016 
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Figura 5.10 – Parque do Atleta em 2016 

 

Fonte: Acervo da Autora, 04 jan. 2016 
 

Figura 5.11 – Parque do Atleta em 2016 

  

Fonte: Acervo da Autora, 04 jan. 2016 
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Segundo a SEPLIN (2012), no projeto de implantação do parque foi definida 

a plantação no local cerca de 3.000 espécies arbóreas, a exemplo dos ipês, 

flamboyant, jacarandá, pau-brasil, dentre outras. Hoje os usuários do parque já 

podem desfrutar dos benefícios ambientais proporcionados pelo arbóreo. 

O projeto do Parque Ambiental do Cônego Rebouças é outra oferta atrativa 

a ser apresentada, enquanto proposta de intervenção urbana, pois 

 

[...] além de possibilitar a recuperação da área degradada, através da 
revegetação de todo o espaço, com espécies vegetais específicas para esta 
finalidade, contribuiria de forma positiva com a implantação de mais um 
equipamento de uso público para uma região, onde as demandas por 
espaços de recreação, lazer e atividades esportivas, tendo em vista que 
permitiria que a população local poderia usufruir de um espaço 
multifuncional, o qual conjugaria  diversos equipamentos destinados a 
atividades socioculturais, inseridos em uma ampla área verde. (BENINI, 
2015, p. 174). 
 

 

Deste modo, percebe-se que proposta da SEPLIN (2012) foi além de uma 

simples intervenção para combater um processo erosivo do solo (voçoroca), onde foi 

proposta a recuperação da área, com a implantação de uma ampla área vegetada 

com múltiplas funções de lazer, recreação e culturais dedicadas ao atendimento das 

demandas da população local.  

Entretanto como pode ser observada na Figura 5.12, a gestão administrativa 

2013-2016, não demonstrou comprometimento e responsabilidade com a 

manutenção dos bens públicos, tendo em vista que não deu andamento ao projeto, 

apesar de todas as medidas protetivas indicadas pelo Plano de Macrodrenagem e 

Plano Diretor de Desenvolvimento Sustentável (Lei Complementar nº 170/2009), 

preferindo utilizar a área como bota-fora de diversos resíduos, comprometendo 

inclusive, a qualidade e o escoamento de águas pluviais no canal. 

 

 

 

https://www.google.com.br/search?q=flamboyant&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwjZ5t2ynsDLAhUFmJAKHcJCAgUQvwUIGigA
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Para que a análise do processo de gestão das áreas verdes públicas 

pudesse avançar, tornou-se necessário realizar a coleta de dados qualitativos e 

quantitativos, por intermédio de questionários, num universo de 320 (trezentas e 

vinte) pessoas abordadas na Estância Turística de Tupã/SP, apenas 53 (cinquenta e 

três) responderam às perguntas. 

Das pessoas que colaboraram com a pesquisa, 32,08% eram docentes, 

9,43% representava a classe estudantil, 13,21% estavam ligados a órgão públicos, 

1,89% eram da imprensa e mídia, 5,66% apresentavam militância em ONGs, 13, 

21% pertenciam a segmentos diversos, 24,53% eram profissionais liberais. Todavia, 

o que chamou a atenção durante essa fase, foi à ausência de líderes comunitários 

ou membros de associação de bairro em registrar sua participação por meio do 

questionário. Fato este que vem de encontro ao processo repressivo a sociedade 

civil organizada, imposto na gestão administrativa 2013/2016 (conforme mencionado 

no capítulo 3 desta tese). 

A pesquisa contatou que 70% das pessoas frequentam as áreas verdes 

públicas da Estância Turística de Tupã/SP, sendo que 30% informaram que não 

frequentam, os quais justificaram dentre os temas mais recorrentes: Falta de tempo; 

Estes espaços estão sujos e sem manutenção; os mobiliários (bancos, lixeiras, 

sanitários e bebedouros) estão quebrados ou faltando peças; Os brinquedos do 

parque infantil estão quebrados ou faltando peças; até a presente data da pesquisa 

de campo estes espaços estavam sendo utilizados com maior frequência por 

andarilhos e/ou traficantes e/ou usuários de droga; os equipamentos da academia 

estão quebrados ou faltando; e, ainda para agravar a situação não há iluminação 

e/ou as luminárias estão quebradas. 

Dos entrevistados, 35,84% responderam que as praças, jardins e parques 

apresentam problemas com a acessibilidade: 

 
Frequento a praça da Vila Inglesa. O acesso a deficientes é precário 
(embora seja Lei), o pavimento da calçada é todo irregular. Não há 
brinquedos para crianças e não há equipamentos para atividades físicas. 
(Entrevistado P16, jan. 2016) 

 

A Praça da Vila Inglesa, conhecida como a Praça dos Pombos, é uma das 

áreas verdes públicas que não passou por nenhum tipo de intervenção nos últimos 

quinze anos.  A pesquisa constatou que a SEPLIN (2012) chegou a desenvolver um 
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projeto de revitalização para o local, todavia a gestão administrativa 2013/2016 não 

deu andamento às intervenções planejadas. 

O entrevistado P48 (jan. 2016) informou da necessidade de melhorias no 

“pavimento, pois grande parte apresenta ondulações devido ao crescimento das 

raízes das árvores”. Fato este que está associado a manutenção desses espaços, 

pois considerando a dinâmica fisiológica das espécies arbóreas, sempre haverá 

reincidências desta natureza.  Outro ponto importante que a pesquisa constatou, 

apontada na entrevista identificada por P51 (jan. 2016) é especial atenção com o 

rebaixamento de guias para os cadeirantes. 

Na ocasião, 67,38% dos entrevistados acharam interessante o 

desenvolvimento de atividades de educação ambiental direcionadas ao plantio e 

cultivo de árvores e flores nas áreas verdes públicas. 

No tocante ao mobiliário, os entrevistados apontaram a necessidade de se 

instalar mais bancos, bebedouros, luminárias (altas e baixas), sanitários, quiosques, 

parque infantil, equipamentos para exercícios físicos e esportivos, além de 

equipamentos a terceira idade e cadeirantes. Na oportunidade, eles manifestaram o 

interesse em atividades, como aulas de ginásticas, o que poderia ser atrativo para 

todas as idades. 

Outro ponto interessante, é que os entrevistados sentem a necessidades de 

oferta de atividades culturais nas praças, jardins e parques, com a apresentação de 

grupos musicais e peças de teatro. 

A pesquisa constatou que na opinião dos entrevistados (Figura 5.13), a 

gestão administrativa 2005/2008 e 2009/2012 demonstrou uma preocupação maior 

com os espaços públicos, ampliando o cuidado desses espaços, desde os serviços 

de manutenção com todos os seus componentes – paisagismo, iluminação, 

pavimentação, mobiliários, com a finalidade de melhorar qualidade das praças, 

jardins e parques para que a população pudesse voltar a usufruir de seus benefícios 

e peculiaridades. 
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Figura 5.13 - Avaliação do paisagismo das praças, jardins e parques  

da Estância Turística de Tupã/SP 

 

 
 

 Fonte: Organizada pela Autora 

 

 

Fato este, decorrente de um trabalho intensivo desenvolvido pela SEPLIN, 

neste período. Assim como, 41,51% dos entrevistados reconhecem que os serviços 

de paisagismo oferecidos pela gestão administrativa 2013/2016 é ruim.  

Essa mesma rejeição pode ser verificada nos serviços de manutenção 

(Figura 5.14), onde 54,72% dos participantes o consideraram “ruim” na gestão 

administrativa 2013/2016. 
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Figura 5.14 - Avaliação dos serviços de manutenção das praças, jardins e parques  

da Estância Turística de Tupã/SP 

 

 

Fonte: Organizada pela Autora 

 
 

Do mesmo modo, os serviços de limpeza na gestão administrativa 

2013/2016 foram considerados como “ruim” por 45,28% dos entrevistados (Figura 

5.15).  

 
Figura 5.15 - Avaliação dos serviços de limpeza das praças, jardins e parques  

da Estância Turística de Tupã/SP 

 

 
 

Fonte: Organizada pela Autora 
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Esses dados apenas confirmam o que já foi examinado ao longo do 

desenvolvimento da pesquisa, ao reiterar o compromisso da gestão administrativa 

2005/2008 e 2009/2012 em oferecer serviços públicos de boa qualidade, a partir de 

um leque de ações implementadas visando a melhoria da qualidade de vida da 

população tupãense, o que denota a boa governança na Estância Turística em Tupã 

(Figura 5.16) 

 

Figura 5.16 - Boa Governança na Estância Turística de Tupã 

 

 

Fonte: Organizada pela Autora 
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Todavia, o que deve ser destacado na Figura 5.16, que a boa governança só 

pôde ser alcançada, por que o processo que subsidiou / assegurou a participação 

popular, estava vinculado aos preceitos preconizados pelo documento da Agenda 21 

– um instrumento não obrigatório (não previsto em lei) que é capaz de promover 

políticas públicas – articuladas ao Plano Diretor, um instrumento básico para orientar 

a política de desenvolvimento urbano, previsto pelo Estatuto da Cidade (Lei Federal 

nº 10.257/2001).  

Deste modo, esta pesquisa concluiu que, ao eleger como objeto de pesquisa 

a Agenda 21 e ao investigar todo o seu processo de implementação, no estudo de 

caso considerado - a Estância Turística de Tupã, suas etapas metodológicas 

aplicadas evidenciaram que o processo decorrente da Agenda 21, revelou que a 

mesma pode ser considerada um instrumento determinante para assegurar o 

processo de uma boa governança. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Esta pesquisa teve a intenção de abordar um dos mais complexos desafios 

relacionados a questão dos processos de gestão no contexto de cidades brasileiras, 

sobretudo em municípios de pequeno e médio porte, onde as estruturas 

institucionais e administrativas são acentuadamente deficientes e frágeis, além de 

ficarem relegados às margens do interesse tanto político quanto acadêmico.  

Com essa intenção, foi escolhido como estudo de caso um município de 

médio porte, que num primeiro olhar demonstrou possuir experiências relevantes ao 

enfoque pretendido à temática proposta. Sob esse enfoque, a ideia motriz, consistiu 

em apresentar uma outra face recorrente aos processos de gestão pública 

municipal, onde adota-se como objeto de estudo, o documento da Agenda 21, sua 

contribuição para a construção de uma boa governança. 

O conteúdo apresentado no transcorrer dos capítulos, procurou aprofundar 

questões específicas e seus possíveis desdobramentos para a consolidação de um 

processo de gestão orientado pelos fundamentos da governança.  

Desse modo, ressaltou-se o protagonismo da agenda 21 enquanto 

instrumento norteador à revisão do Plano Diretor do município de Tupã, ao 

considerar seu papel estruturador para o desenvolvimento urbano ambiental, a partir 

de procedimentos metodológicos que pudessem legitimar o pacto social, oriundo dos 

princípios da gestão democrática – uma condição essencial para a efetividade da 

governança. 

             De certa maneira, o caráter parcial que marca a interpretação da realidade 

urbana nos órgãos governamentais responsáveis pelo planejamento e gestão do 

desenvolvimento urbano, são em sua maioria responsáveis por tentar acobertar os 

ambientes marcados pela desigualdade socioespacial intraurbana não somente no 

município de Tupã, mas em outros municípios integrantes da rede urbana brasileira.  

           O agravante deste quadro, conforme demonstrado ao longo da pesquisa, 

reside no fato de administrações públicas - por motivações diversas buscarem 

mecanismos que impossibilitem a participação social tanto na elaboração como na 

implantação da política de desenvolvimento urbano, seja por obstáculos impostos as 
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consultas públicas necessárias ao alcance de decisões consensuadas ao processo 

de planejamento e gestão. 

           Ao constatar essa realidade, a gestão municipal e sua governabilidade 

precisam antes de tudo, estarem atreladas a procedimentos, ações participativas em 

processos de tomada de decisão, que possibilitem a garantia de sua legitimidade. 

Uma gestão pautada pelos fundamentos de um bom governo, alcança maior 

relevância em virtude da efetividade e eficácia obtidas no enfretamento das várias 

demandas ao implementar políticas públicas específicas a provisão de serviços 

públicos de qualidade, infraestrutura física e social, numa tentativa de conduzir o 

desenvolvimento urbano pelos caminhos da sustentabilidade. 

        Sob esse prisma, a exposição realizada, foi estruturada por meio de tópicos 

elencados de forma hierarquizada, inicia-se a partir de uma fundamentação teórica 

para adentrar os aspectos conceituais, a partir da abordagem de diversos autores, 

com a finalidade de possibilitar uma melhor compreensão da discussão 

empreendida, dentre os quais se destacam Ammann (1991), Magnoli (1994, 2000), 

Spirn (1995), Dahl (1989, 1997), Rolnik (1997, 2001, 2005), Boff (1999), Jacobi 

(1999, 2012), Leis (1999), Macedo (1999), Rosenau (2000), Arnstein (2002), Leff 

(2002), Sachs (2002), Monteiro (2003) e Nucci (2008). 

A reunião de todos esses autores permitiram desenvolver o conteúdo teórico 

apresentado no decorrer do desenvolvimento da presente pesquisa, com a 

preocupação de evidenciar  que a maior atribuição concernente ao conceito de 

governança, esteja na possibilidade de considerá-la como um modelo alternativo de 

gestão pública, onde a população participa ativamente na tomada de decisões do 

Governo, seja na elaboração de planos, projetos e políticas públicas ou nos 

desdobramentos dessas ações, viabilizadas por meio da descentralização do poder, 

ao propor a redefinição do papel do Estado, sem prejuízo de suas instituições.  

Com base nessas premissas, a presente pesquisa procurou compreender 

como os procedimentos administrativos e institucionais implementados no período 

compreendido entre 2005 a 2012, na Estância Turística de Tupã, Estado de São 

Paulo, possibilitaram alcançar uma gestão qualitativa, a qual poderia ser resultante 

da aplicação da Agenda 21 Local, enquanto mecanismo estratégico a 

implementação de uma política urbana baseada nos princípios da governança.  

Frente a este desafio, o processo investigativo procurou responder essas 

indagações, pela apresentação de procedimentos e ações que viessem a elucidar as 
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intencionalidades determinantes na construção de tal processo. Nesta exploratória, 

utilizou-se como farol norteador para os desdobramentos desse fenômeno social a 

metodologia proposta por Yin (2001), para análise do caso concreto, a qual permitiu 

identificar como pivô determinante do processo, não o Chefe do Executivo, mas o 

idealismo da profissional que conduziu a Secretaria Municipal de Planejamento e 

Infraestrutura (SEPLIN) no período de 2005/2008 e 2009/2012, a qual 

estrategicamente utilizou a Agenda 21 como subsídio à revisão do Plano Diretor, ao 

considerar sua relevância para a construção de uma cultura urbana voltada aos 

princípios da sustentabilidade. 

Nesta articulação determinante, a SEPLIN conseguiu a aprovação do  Plano 

Diretor de Desenvolvimento Sustentável (Lei Complementar nº 170/2009), 

apresentando como peculiaridade diferenciada em seu texto, a legalização direta e 

indireta de todas as proposituras que estruturaram o Documento Final da Agenda 21 

da Estância Turística de Tupã.  

Assim, mediante ao fato insustável, o Plano de Diretor acatou todas as 

demandas socioambientais apresentadas nas arenas públicas da Agenda 21, 

atribuindo a estas, a prerrogativa do dispositivo legal. 

Por esta, razão o Governo de Tupã ao longo da Gestão Administrativa de 

2005/2008 e 2009/2012, apresentou especificidades determinantes para 

caracterização da governança, a qual foi materializada pela elaboração e 

implantação de um conjunto de políticas públicas, as quais desencadearam uma 

série de planos setoriais, bem como, na elaboração e execução de projetos 

referenciais, a exemplo do Parque do Atleta, do Parque Linear, no âmbito do plano 

requalificação/revitalização dos espaços públicos, dentre outras ações.  

Entretanto, torna-se necessário ressaltar, principalmente ao considerar a 

linha investigativa na observação e estudo das demandas socioambientais locais, 

assim como as ações e procedimentos adotados para seu enfrentamento, a 

pesquisa comprovou ainda a existência de diversas ações, planos e projetos 

executados durante o período 2005/2008 e 2009/2012, norteadas pelos 

fundamentos da boa governança e que por sua vez poderia iniciar um processo de 

cultura urbana à luz dos princípios da sustentabilidade, apenas não foram abordadas 

em razão de fugirem ao enfoque dado a essa pesquisa. 
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Frente ao exposto, em conformidade com investigação realizada, confirma-

se assim, a assertiva da hipótese proposta, onde foi defendido que, o processo da 

Agenda 21 adotado nas gestões públicas relativas aos períodos 

compreendidos entre 2005/2008 e 2009/2012, não apenas subsidiou, como 

também legitimou a implementação do Plano Diretor e seus desdobramentos 

em diversas ações, assegurando os princípios básicos à efetividade 

necessária ao processo da governança. 

Diante do exposto, considerando o universo da pesquisa apresentada, 

conclui-se que a hipótese proposta foi confirmada, permitindo assim a defesa da 

seguinte tese: 

 

Agenda 21 da Estância Turística de Tupã deve ser considerada como 

um instrumento da boa governança. 

 

Antes de tecer os apontamentos finais, torna-se importante para uma 

compreensão melhor das sugestões a serem apresentadas, acrescentar alguns 

fatos de grande importância para o avanço de novas pesquisas relacionadas a essa 

temática.  Portanto, mostra-se oportuno tomar como exemplo os fatos aqui 

estudados, como aqueles verificados no município de Tupã/SP, onde se observou 

que as mudanças entre as administrações, orientadas por modelos de gestão muitas 

vezes divergentes, acabam culminando em ações prejudiciais à continuidade de 

planos, projetos e práticas de boa governança, as quais são interrompidas em razão 

de diferenças partidárias ou ideológicas, comprometendo não só a credibilidade das 

instituições públicas, mas de modo mais grave, o desenvolvimento em bases justas 

e sustentáveis. 

Desta forma, esta pesquisa faz as seguintes recomendações: 

A realidade apresentada por um número significativo de municípios no 

Brasil, evidencia que há uma lacuna atribuída a governabilidade e por sua vez aos 

mecanismos que permitem alcançar a governança local, caracterizando um contexto 

institucional de fronteiras incertas, em certas circunstâncias assume ares de 

insolubilidade. A partir desse quadro, um dos mais complexos dilemas e desafios, 

constituem-se em adotar novas posturas políticas – norteadas pelos princípios da 
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gestão pública, afim de encontrar caminhos que permitam criar novos modelos 

institucionais e administrativos apropriados à implementação de uma agenda 

concreta, visando a execução, a gestão das ações e procedimentos à curto, médio e 

longo prazo, com vistas a superar os vícios embutidos no sistema de gestão pública 

tradicional, de forma que seja possível dar um salto de qualidade em busca de 

modelos inovadores flexíveis, sobretudo ancorados em um modelo orientado pela 

boa governança, onde o processo de tomada de decisão seja resultado de consultas 

públicas consensuadas. 

Se mostrou também importante, criar condições de fomento para estudos e 

pesquisas, com a intenção de habilitar, capacitar os quadros que compõem as 

repartições, departamentos da máquina administrativa, por considerar seu 

desempenho uma determinante fundamental para o aperfeiçoamento dos processos 

de gestão, sobretudo, na esfera municipal, tendo em vista a complexidade que 

envolve as questões relacionadas a governança, a qual requer  um conhecimento 

consistente de caráter multidisciplinar, em nível teórico como prático de diversas 

áreas do conhecimento. 

No contexto das questões aqui estudadas, ao olhar para as demandas 

emergenciais, as respostas a elas dadas, muitas resultantes de um processo 

deflagrado pela Agenda 21 em conjunção com o Plano Diretor, torna-se inegável a 

importância que esse instrumento - concebido pela Conferência das Nações Unidas 

sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (Eco 92 ou Rio 92), o que permite sugerir 

sua inserção, enquanto instrumento norteador, o qual poderá contribuir para um 

melhor desempenho das políticas públicas urbanas. 

 Tal proposição advém dos resultados apresentados no estudo de caso 

dessa tese, onde, frente às adversidades inúmeras existentes no período, foi 

possível implementá-la em articulação ao plano diretor e ainda remodelar a estrutura 

do governo municipal, por meio de um novo modelo de gestão.  

Para finalizar, dentre tantas outras que ainda seriam possíveis, pois não há 

aqui a pretensão de esgotá-las, e sim apontar as de maior significância, cabe 

enfatizar o caráter conceitual da Agenda 21, por entender sua amplitude e 

abrangência no trato das questões ambientais e urbanas ao incorporar o conceito de 

sustentabilidade são, portanto, com essa clareza que qualquer processo de gestão 

urbana independe da escala e porte do município, devam ser observados enquanto 

condição sine qua non, para além dos planos de governos, planos diretores, mas 
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sobretudo para ações que conduzam as cidades em direção a sustentabilidade 

socioambiental para os contextos atuais e ainda aqueles que virão – o futuro da vida 

cidade! 
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Questionário 
 

 

 

IDENTIFICAÇÃO 
 
Nome Completo ______________________________________________________ 
 
Telefone de contato   __________________________________________________ 
 
E-mail de contato _____________________________________________________ 
 
 
1) Informe seu seguimento / vínculo 

(     ) Acadêmico – Estudante 

(     ) Acadêmico – Docente 

(     ) Profissional Liberal 

(     ) Associação de Bairro 

(     ) ONG 

(     ) Imprensa e Mídia 

(     ) Funcionário Público 

(     ) Outros 

 

 

PERGUNTA SOBRE AS ÁREAS VERDES PÚBLICAS 

 

 

2) Quantas vezes por semana você frequenta uma das praças e/ou jardins 

e/ou parques de nossa cidade?  

(     ) Todos os dias 

(     ) Alguns dias 

(     ) Só no final de semana 

(     ) Não frequenta 

 

3) Na sua opinião, as praças, jardins e parques de nossa cidade permite 

acesso e circulação fácil?  

(     ) Sim 

(     ) Não 



APÊNDICE A / Página  3 
 

 

 

4) Caso tenha respondido que "não frequenta", informe o motivo: (múltipla 

escolha) 

(     ) Falta de tempo 

(     ) Estes espaços estão sujos e sem manutenção 

(     ) Os mobiliários (bancos, lixeiras, sanitários e bebedouros) estão quebrados 

ou faltando 

(     ) Os brinquedos do parque infantil estão quebrados ou faltando 

(     ) Os equipamentos da academia estão quebrados ou faltando 

(     ) Não há iluminação e/ou as luminárias estão quebradas 

(     ) Não há segurança 

(     ) Estes espaços são frequentados por andarilhos e/ou traficantes e/ou 

usuários de droga 

(     ) Não tenho opinião 

 

5) O que precisa ser feito para melhorar o acesso e a circulação nas praças, 

jardins e parques de nossa cidade? 

 
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

6) Como você avalia o "paisagismo" (plantio e composição de árvores, 

vegetação rasteira, plantas ornamentais e flores) das praças, jardins e 

parques de nossa cidade?  

 

Recorte Temporal 
Avaliação  

Ruim  Razoável Bom Excelente Não tem opinião 

Gestão 2001/2004      

Gestão 2005/2008      

Gestão 2009/2012      

Gestão 2013/2016      
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7) No que se refere a vegetação, o que precisa ser plantado nas praças, 

jardins e parques de nossa cidade? (múltipla escolha) 

(     ) Mais árvores 

(     ) Mais vegetação rasteira (grama) 

(     ) Mais plantas ornamentais 

(     ) Mais flores 

(     ) Não tenho opinião 

 

 

8) No que se refere ao mobiliário, o que precisa ser instalado nas praças, 

jardins e parques de nossa cidade? (múltipla escolha) 

(     ) Mais bancos 

(     ) Mais bebedouros 

(     ) Mais luminárias alta 

(     ) Mais luminárias baixa 

(     ) Mais floreiras 

(     ) Mais lixeiras 

(     ) Ponto de ônibus 

(     ) Palco e/ou teatro de arena 

(     ) Chafariz / Espelho de Água 

(     ) Telefone público 

(     ) Quiosque 

(     ) Sanitários 

(     ) Estacionamento 

(     ) Não tenho opinião 

 

9) No que se refere a recreação, o que precisa ser instalado nas praças, 

jardins e parques de nossa cidade? (múltipla escolha) 

(     ) Equipamentos de exercícios físicos e esportivos 

(     ) Equipamentos para a terceira idade 

(     ) Equipamentos para cadeirantes 

(     ) Parque infantil 

(     ) Quadra esportiva 

(     ) Não tenho opinião 
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10)  No que se referem aos aspectos culturais, quais atividades deveriam ser 

desenvolvidas nas praças, jardins e parques de nossa cidade? (múltipla 

escolha) 

(     ) Aulas de ginásticas para todas as idades 

(     ) Atividades monitoradas de recreação para as crianças 

(     ) Atividades monitoradas de "Educação Ambiental" para o plantio e cultivo de 

árvores e flores 

(     ) Apresentação de teatro 

(     ) Apresentação grupos musicais 

(     ) Não tenho opinião 

 

 

11)  Como você avalia os serviços de manutenção das praças, jardim e parques 

de nossa cidade?  

 

Recorte Temporal 
Avaliação  

Ruim  Razoável Bom Excelente Não tem opinião 

Gestão 2001/2004      

Gestão 2005/2008      

Gestão 2009/2012      

Gestão 2013/2016      

 

 

 

12)  Como você avalia os serviços de limpeza das praças, jardim e parques de 

nossa cidade?  

 

Recorte Temporal 
Avaliação  

Ruim  Razoável Bom Excelente Não tem opinião 

Gestão 2001/2004      

Gestão 2005/2008      

Gestão 2009/2012      

Gestão 2013/2016      
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Tabulação das Respostas 
 

 

IDENTIFICAÇÃO DOS ENTREVISTADOS 
 

Em um universo de 320 (trezentas e vinte) pessoas abordas na Estância Turística de Tupã/SP, 

apenas 53 (cinquenta e três) se despuseram a responder as perguntas.  

Para análise imparcial das informações copiladas, as pessoas entrevistadas foram identificadas por 

um código sequencial, a exemplo P01, P02, P03... 

 

 

1) Informe seu seguimento / vínculo 

 
Tabela B.1: Seguimento / Vínculo dos Entrevistados 

Seguimento / Vínculo % 

Acadêmico - Docente 32,08 

Acadêmico - Estudante 9,43 

Funcionário Público 13,21 

Imprensa e Mídia 1,89 

ONG 5,66 

Outros 13,21 

Profissional Liberal 24,53 

Associação de Bairro 0 

 

Para realização desta pesquisa, foram procurados vários membros das Associações de Bairros, 

entretanto eles se recusaram a responder este questionário. 

 

 

PERGUNTA SOBRE AS ÁREAS VERDES PÚBLICAS 

 

2) Quantas vezes por semana você frequenta uma das praças e/ou jardins 

e/ou parques de nossa cidade?  

 
Tabela B.2: Frequência nas praças e/ou jardins e/ou parques 

Frequência  % 

Alguns dias 40 

Não frequenta 30 

Só no final de semana 16 

Todos os dias 14 

 

 

 

3) Na sua opinião, as praças, jardins e parques de nossa cidade permite 

acesso e circulação fácil?  

Dentre os entrevistados, 64, 15% responderam que as praças, jardins e parques são de fácil acesso, 
enquanto 35,84% disseram que não é de fácil acesso. 
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4) Caso tenha respondido que "não frequenta", informe o motivo: (múltipla 

escolha) 

 

Tabela B.3: Levantamento dos problemas sobre as praças, jardins e parques  

da Estância Turística de Tupã/SP 

Problemas % 

Estes espaços estão sujos e sem manutenção 19,05 

Estes espaços são frequentados por andarilhos e/ou traficantes e/ou usuários de droga 9,52 

Falta de tempo  21,43 

Não há iluminação e/ou as luminárias estão quebradas 4,76 

Não há segurança 7,14 

Não tenho opinião 11,90 

Os brinquedos do parque infantil estão quebrados ou faltando 9,52 

Os equipamentos da academia estão quebrados ou faltando 4,76 

Os mobiliários (bancos, lixeiras, sanitários e bebedouros) estão quebrados ou faltando  11,90 

 

 

5) O que precisa ser feito para melhorar o acesso e a circulação nas praças, 

jardins e parques de nossa cidade? 

 

P03 - Áreas mais limpas, calçadas regulares e segurança. 

P05 - Realizar manutenção periodicamente 

P07 - Para mim acesso aos parques significa que tenho o parque próximo a minha residência. Tenho 
uma praça próxima a minha residência, no entanto não acessamos em razão da destruição e falta de 
manutenção da mesma. 

P11- Divulgação- placas informativas-manutenção 

P13- Na minha opinião os acessos são favoráveis. 

P16- Frequento a praça da Vila Inglesa. O acesso a deficientes é precário (embora seja Lei), o 
pavimento da calçada é todo desregular. Não há brinquedos para crianças e não há equipamentos 
para atividades físicas. 

P17- Melhorar a sinalização e o acesso a cadeirantes. 

P21- Até o momento, não tive problemas com o acesso as praças de Tupã e ando com o carrinho de 
minha filha. Entretanto, notei que o acesso aos deficientes é um pouco falho, não sei se seguem 
nenhum padrão normatizado para tal fim (rampa, inclinação, comprimento...) 

P22- Limpeza retirar os cavalos q estão pastando aqui no parque do atleta tratar a terra esta dano 
bicho geográfico etc 

P23- Percebo a dificuldade dos idosos em se locomoverem nesses espaços 

P25 - As praças em Tupã, embora eu não as frequente, passo por elas e vejo que dentro do possível 
são bem cuidadas pelo poder Público Municipal 

P26 - Limpeza constante, poda nas arvores, placas informativas de preservação e respeito ao meio 
ambiente, lixeiras c/ mensagens sobre a reciclagem, sinalizações (placas) respeito aos moradores da 
região (não fazer necessidades nas casas), horário p/ usar som automotivo, câmeras de segurança p/ 
evitar depredações. 

P28 - Manutenção de pintura, bom estado e funcionamento do mobiliário e paisagismo. Há 4 anos 
atrás levava meu filho pra brincar nas praças públicas de tupã e é entristecedor ver o estado de 
abandono e descaso em que se encontram. 

P29 - Melhorias na pavimentação 
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P32 - É necessário manter a limpeza destes locais e também fazer um trabalho de educação nas 
escolas e nos próprios locais para conscientizar as pessoas que este é um espaço comum a todos e 
que necessita ser preservado para que todos possam usufruir de seus benefícios 

P33 - Melhorar os contornos, em algumas praças o trânsito é perigoso. 

P34- Reduzir o numero de aves que ficam à noite nas árvores e sujam tudo e todos 

P35 - As praças precisam oferecer incentivos às pessoas, ter segurança, fazer com que todos se 
sintam bem, sem tropeço e risco. 

P36 - Manutenção das praças, retirada de itens para skate da praça Dom Bosco e construir um local 
próprio que seja sempre conservado pelo poder Público, rampas e manutenção do chão das praças, 
sejam elas de pedras ou cimento, mais árvores e bancos, conservação dos aparelhos para ginástica 
de idosos, parques para crianças e segurança, há praças como a Parque do Atleta, onde as pessoas 
se reúnem para usar drogas 

P37 - O problema é que o tipo de frequentadores atual, afastaram as famílias, e o atual prefeito 
proibiu parar carro nas praças, dificultando o acesso ao local 

P38- Manter a grama aparada. Os bancos limpos. Os brinquedos e aparelhos de ginástica em dia 
com as manutenções. Conservar o ambiente familiar. 

P40- Usar técnicas mais atuais para melhoria das praças, e não simplesmente só realizar uma 
revitalização. Deixar as praças com espaços mais amplos para acesso ao meio das arvores, gramas, 
etc. Seria bom uma área para piquenique ou uma área pra momentos familiares e não simples 
quiosque com uma mesa pra ficar em baixo. 

P41 - Melhorar a manutenção e a segurança encontra-se muito consumo de bebidas/drogas. 

P42- É preciso adequar estes espaços as novas normas de acessibilidade, que estes espaços 
públicos Manutenção e segurança. Em sua maioria não atendem. 

P44- Manutenção e segurança. 

P45- Manter a limpeza em dia, pois muitos garotos frequentam e deixam lixo e garrafas vazias 
jogadas e quebradas. 

P47- Algumas praças da cidade não tem piso adequado para acesso de cadeirantes. 
Melhorar o paisagismo e a iluminação destas. 

P48- Melhoria no pavimento, pois grande parte apresenta ondulações devido ao crescimento das 
raízes das arvores. 

P49- As áreas verdes públicas demandam manutenção constante da vegetação, calçamento, 
iluminação, sinalização, lixeiras, aparelhos de esportes, etc. É sabido que a Prefeitura de Tupã não 
dispõe de verba e/ou capacidade para a manutenção e gerenciamento desses espaços. 
Vejo que uma das possibilidades seria a parceria com a iniciativa PRIVADA, podendo a prefeitura 
ofertar espaços publicitários em praças e espaços verdes em troca da manutenção. 
Essa mesma possibilidade poderia ser ofertada para moradores ou associações de bairros que, em 
caso troca da manutenção dos espaços, poderiam receber descontos ou isenções no IPTU, por 
exemplo. 

P51- Rebaixamento de Guias para Cadeirantes. 

P52- Em algumas, mais limpeza e iluminação. 
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6) Como você avalia o "paisagismo" (plantio e composição de árvores, 

vegetação rasteira, plantas ornamentais e flores) das praças, jardins e 

parques de nossa cidade?  

 

 
Figura B.1: Avaliação do paisagismo das praças, jardins e parques  

da Estância Turística de Tupã/SP 

 

 
 

 
 

7) No que se refere a vegetação, o que precisa ser plantado nas praças, 

jardins e parques de nossa cidade? (múltipla escolha) 

 

 
Tabela B.4: Tipos de vegetação que deveriam ser plantas nas praças, 

jardins e parques da Estância Turística de Tupã/SP 
 

Vegetação % 

Mais árvores 75,47 

Mais flores 54,72 

Mais plantas ornamentais 43,4 

Mais vegetação rasteira (grama) 24,53 

Não tenho opinião 1,89 

 
 

 

8) No que se refere ao mobiliário, o que precisa ser instalado nas praças, 

jardins e parques de nossa cidade? (múltipla escolha) 
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Tabela B.5: Tipos de mobiliários que deveriam ser instalados nas praças, 

jardins e parques da Estância Turística de Tupã/SP 
 

Mobiliários % 

Chafariz / Espelho de Água 13,21 

Estacionamento 18,87 

Mais bancos 50,94 

Mais bebedouros 52,83 

Mais floreiras 20,75 

Mais lixeiras 81,4 

Mais luminária alta 37,74 

Mais luminária baixa 37,74 

Não tenho opinião 3,77 

Palco e/ou teatro de arena 16,98 

Ponto de ônibus 16,98 

Quiosque 24,53 

Sanitários 43,4 

Telefone público 18,87 

 
 
 

9) No que se refere a recreação, o que precisa ser instalado nas praças, 

jardins e parques de nossa cidade? (múltipla escolha) 

 

 
Tabela B.6: Tipos de equipamento / mobiliários de recreação que deveriam ser instalados nas 

praças, jardins e parques da Estância Turística de Tupã/SP 
 

Equipamentos / Mobiliários de Recreação % 

Equipamentos de exercícios físicos e esportivos 58,49 

Equipamentos para a terceira idade 47,17 

Equipamentos para cadeirantes 49,06 

Não tenho opinião 5,66 

Parque infantil 67,92 

Quadra esportiva 22,64 

 
 
 

10)  No que se referem aos aspectos culturais, quais atividades deveriam ser 

desenvolvidas nas praças, jardins e parques de nossa cidade? (múltipla 

escolha) 

 
Tabela B.7: Atividades culturais que deveriam estar presentes nas praças, 

jardins e parques da Estância Turística de Tupã/SP 
 

Atividades Culturais % 

Apresentação de teatro 52,83 

Apresentação grupos musicais 60,38 

Atividades monitoradas de "Educação Ambiental" para o plantio e cultivo de árvores e 
flores 

67,38 

Atividades monitoradas de recreação para as crianças 73,58 

Aulas de ginásticas para todas as idades 79,25 
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11)  Como você avalia os serviços de manutenção das praças, jardim e parques 

de nossa cidade?  

 
Figura B.2: Avaliação dos serviços de manutenção das praças, jardins e parques  

da Estância Turística de Tupã/SP 

 

 
 
 
 

12)  Como você avalia os serviços de limpeza das praças, jardim e parques de 

nossa cidade?  
 

Figura B.3: Avaliação dos serviços de limpeza das praças, jardins e parques  

da Estância Turística de Tupã/SP 
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Entrevista 
 

 
ENTREVISTA COM CHEFE DO EXECUTIVO  

(Gestão 2005/2008 e 2009/2012) 

 

1) O que motivou a Governo de Tupã (Gestão 2005/2008) a propor a 

elaboração da AGENDA 21? 

Resposta:  

Eu não conhecia essa proposta, quem me apresentou a proposta foi a secretária 

de planejamento, a partir daí discutimos bastante, e cheguei à conclusão após 

estuda-la que seria uma estratégia importante para a implementação das 

diversas ações previstas em meu plano de governo, além do que seria também 

uma grande oportunidade de rever o que havia sido pensado para o 

desenvolvimento local. Desse modo decidi que seria importante para o processo 

de gestão local implementar a Agenda 21 no Município de Tupã para que a 

população tivesse a oportunidade de ser ouvida, e que suas reivindicações 

pudessem subsidiar os futuros planos e políticas do meu governo, a exemplo do 

Plano Diretor.  

 

2) Considerando que AGENDA 21 é um instrumento estratégico para o 

planejamento do município, quais foram metas idealizadas no início do 

processo? 

Resposta:  

Acho que o enunciado de sua pergunta já apresenta minha resposta, pois como 

afirmei na questão anterior esta foi a ideia, fazer da Agenda 21 um instrumento 

estratégico que pudesse ser de um referencial para o meu governo.  O que me 

pareceu na ocasião muito lógico. Primeiro, porque eu tinha uma vivência que me 

permitiu conhecer os anseios da população, outro ponto importante porque a e 

agora mais do que nunca, acredito na importância da qualidade, da 

transparência da gestão pública para atingir patamares satisfatórios de 

desenvolvimento humano em nível municipal. 
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3) Por que a AGENDA 21 de Tupã teve como eixos estruturadores o social, 

política, educação, ambiental, saúde, turismo e cidade? 

Resposta:  

Estes eixos foram pensados para intensificar ações que naquele momento eram 

prioritárias e em razão das diversas carências que apresentavam e deveriam ser 

tratadas com uma atenção especial em meu Governo.  

Vou te dar um exemplo: Turismo. Não dá para falar que somos uma Estância 

Turística se o nosso Município não for dotado de uma infraestrutura adequada, 

seja na rede hoteleira, gastronômica ou na prestação de serviços, dentre outros 

aspectos...  É logico que a Administração não pode construir hotéis, mas 

podemos melhorar a infraestrutura viária, os espaços públicos, os prédios 

institucionais... além de fomentar políticas públicas que incentive o turismo em 

Tupã. 

A ideia foi essa, fazer a máquina pública trabalhar em favor do desenvolvimento 

do município... um outro exemplo é a educação. Eu não posso interferir na 

gestão das escolas estaduais e particulares, mas em parceria com o Governo 

Federal e Estadual, nós viabilizamos várias melhorias nas escolas estaduais, a 

exemplo da construção de quadras cobertas, unidades de informática aplicada, 

conseguimos diversos cursos profissionalizantes para públicos diferenciados, 

além da implantação da Escola Paula Souza... 

Já as nossas escolas municipais (creches, ensino infantil e de 1ª ao 5 ano) 

deram um salto qualitativo, seja pela melhoria no ensino, pois investimos na 

capacitação dos professores e funcionários, como também na infraestrutura que 

foi deixada com qualidade superior as das instituições particulares.  

Foi adotando uma postura inovadora, sobretudo ética, que foi realizado um 

governo diferenciado, ao compartilhar responsabilidades e escolhas – a tão 

conhecida gestão participativa, onde há comprometimento e parceria com a 

população. 

 

4) Quais foram os canais de participação para elaboração da AGENDA 21? 

Resposta:  

Foram realizadas muitas reuniões nas sedes das associações de bairros, em 

escolas, igrejas, em prédios públicos como na prefeitura, câmara municipal e 

escola. 
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Também foram realizadas quatro Câmaras Técnicas e um Fórum de Debate.  

A população pode dar sua opinião nas reuniões e por questionários. Todos 

tiveram a chance de participar e expor suas reivindicações.  

 

5) Quais foram às estratégias do Governo de Tupã (Gestão 2005/2008) para 

que a AGENDA 21 fosse legitimada sociedade civil? 

Resposta:  

Estabelecer um diálogo contínuo com a população, deixar que os setores 

organizados interagissem em todas as fases da Agenda 21, durante todo o meu 

governo, com todas as secretarias envolvidas no âmbito de suas competências. 

 

6) Quais foram os principais atores envolvidos nesse processo? 

Resposta:  

As associações de bairros, ONGs, instituições de ensino, entidades de classes, 

representantes do comercio, os diversos órgãos estaduais e claro, a população 

de modo geral. 

 

7) Quais as dificuldades encontradas para implementar o processo? Houve 

resistência por ser um tema relativamente novo? 

Resposta:  

Sim, as pessoas não acreditavam no processo e ficavam desconfiadas. Alguns 

acharam que eram manobras políticas, outros chegaram a dizer que era tempo 

perdido, pois a população não tinha preparo para opinar. Tudo era muito novo, 

mas eu acreditei. Eu nenhum momento eu pensei na visibilidade política, minha 

preocupação era encontrar caminhos para melhorar a qualidade de vida da 

população. É lógico que boa parte da população não fazia apontamentos 

técnicos sobre as problemáticas apresentadas, mas sua opinião sinalizava qual 

o caminho devíamos seguir.  

 

8) Por que o Governo de Tupã (Gestão 2005/2008 e 2009/2012) optou por 

utilizar a AGENDA 21 para subsidiar a revisão do PLANO DIRETOR? 

Resposta:  
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Esta decisão foi tomada antes de iniciarmos a elaboração da Agenda 21, pois 

Plano Diretor (Lei complementar nº 46 de 2003) era considerado pelos 

funcionários da Administração como lei morta, sem eficácia. 

Entenda o contexto, eu estava assumindo a gestão de uma cidade em 2005, 

num momento de muitas dificuldades, aliás dificuldades em todos os setores, 

desde problemas na infraestrutura do município até graves problemas de ordem 

institucional. Como gerir, com quais instrumentos enfrentar as questões de 

ordem territorial? Naquele momento o próprio PD vigente, não disponibilizava os 

instrumentos necessários para o enfrentamento das inúmeras demandas, 

embora ele tivesse passado por um processo de revisão em 2003 não era 

aplicável. Eu me lembro que quando fizeram esse plano, eles convidaram a 

população para participar de algumas audiências, mas não tiveram muito 

sucesso. 

Veja então meu desafio, como fazer um Plano Diretor pautado pela gestão 

democrática e que fosse aplicável e promovesse o desenvolvimento do 

Município? Foi nesse momento que a secretaria de planejamento apresentou a 

ideia de articular a revisão do Plano Diretor com a elaboração da Agenda 21. 

E deu certo... muito certo. 

 

9) Quais foram os canais de participação para revisão do PLANO DIRETOR?  

Resposta:  

Nesse processo foram realizadas várias audiências públicas, as primeiras 

tinham o enfoque educativo, ou seja, houve a preocupação num primeiro 

momento de preparar, capacitar a população, de forma que ela pudesse ter voz. 

Com essa finalidade os técnicos da SEPLIN sistematizaram o processo de 

mobilização, para não apenas sensibilizar como informar as pessoas sobre a 

importância dos instrumentos do Estatuto da Cidade e sua aplicabilidade no PD 

e os possíveis benefícios que poderiam trazer para a gestão da cidade. Desse 

modo, ao longo de todo esse trabalho as últimas reuniões tiveram um caráter 

decisório, pois tinham como ponto de partida os problemas sociais, econômicos 

e ambientais relacionados ao ordenamento territorial aferidos pela Agenda 21 e 

para as possíveis soluções, buscava-se apoio nos instrumentos do Estatuto da 

Cidade. 
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Foi muito trabalhoso confesso, mais pela primeira vez foi idealizado um Plano 

Diretor que promovia a justa distribuição dos ônus e benefícios para população 

Tupãense, além de se tornar um instrumento efetivo para proteção ambiental no 

Município.   

 

10)  Quais foram os principais atores envolvidos no processo de revisão do 

PLANO DIRETOR? 

Resposta:  

Os mesmos da Agenda 21 e ainda o setor imobiliário. 

 

11)  Quais as ações foram desenvolvidas pelo Governo de Tupã (Gestão 

2005/2008 e 2009/2012) para divulgação do Documento da AGENDA 21? 

Resposta:  

Para a divulgação do processo da Agenda 21 foi utilizada a imprensa em todas 

as suas modalidades (rádio, jornal) e confecção de folders e cartazes, sendo 

que o Documento Final ficou disponível no site oficial da Prefeitura para consulta 

pública. 

 

12)  Quais as ações foram desenvolvidas pelo Governo de Tupã (Gestão 

2009/2012) para divulgação do texto final do PLANO DIRETOR? 

Resposta: 

Você se refere a lei aprovada. Bom, esta ficou disponível no site oficial da 

Prefeitura e da Câmara Municipal para consulta pública. 

 

13)  A AGENDA 21 contribuiu para o aprimoramento do processo de gestão 

urbana da cidade?  

Resposta:  

Sim, eu não tenho nenhuma dúvida. Nunca se fez uma gestão como essa. A 

população tinha as portas da prefeitura aberta para suas reivindicações e a 

Administração estava comprometida em oferecer um serviço de qualidade. O 

entrosamento entre a administração e as Associações de Bairro eram tão 

positivos, que eles eram os nossos olhos (fiscais) na execução de algumas 

obras terceirizadas. A AGENDA 21, de um modo peculiar, ajudou a despertar no 

cidadão o interesse para a “coisa pública”, na realidade despertou em cada 
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cidadão o sentimento de amor pela cidade, e isso era nítido nas inaugurações, 

nas festividades que ocorriam no município – você via alegria, a surpresa nos 

olhos das pessoas, dos jovens, das crianças... 

Não se ouvia falar em desvio de materiais ou de serviços ruins. Pode até parecer 

mentira, frente a realidade de muitos Municípios do Brasil, mas esta era a nossa 

Tupã. 

 

14)  As recomendações da AGENDA 21 que foram incorporadas no PLANO 

DIRETOR? 

Resposta:  

Não me lembro de todas de cabeça, mas tudo que estava na Agenda 21 e que 

viesse a contribuir para o ordenamento territorial do Município de Tupã foi 

incorporado pelo Plano Diretor. De um modo geral, quando me reuni com todos 

os secretários para analisar as reivindicações registradas no documento, 

percebemos que de uma forma ou de outra – todas acabavam sempre na 

mesma questão: qualidade de vida, principalmente nos bairros mais pobres. 

Portanto, fiz questão que o novo Plano Diretor incorporasse todos os 

instrumentos necessários que pudessem contribuir para a implantação de 

políticas públicas inclusivas do ponto de vista social e territorial. A partir daí a 

cidade, os distritos passaram por um intenso processo de investimento em 

diversos setores, o que contribuiu de forma decisiva para uma cidade além de 

mais bonita, humana, mais justa – a cidade de todos e para todos. 

 

15)  O PLANO DIRETOR contribuiu para qualidade de vida da população de 

tupãense? Exemplifique. 

Resposta:  

Sim, melhorou e muito! Em primeiro lugar, o Plano foi elaborado para assegurar 

a função socioambiental da propriedade, bem como para justa distribuição dos 

ônus e benefícios oriundos da urbanização, uma vez que tínhamos vários 

problemas decorrentes dessa situação. Muito além dos benefícios advindos das 

ações pontuais que se fizeram emergenciais em vários setores, principalmente 

com relação ao gerenciamento de águas pluviais, dos espaços públicos, dentre 

outros. Todas as ações realizadas tiveram como alvo a busca da melhoria da 

qualidade de vida da população. 
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16)  Com a AGENDA 21, houve preocupação de criar mecanismos de incentivo 

a gestão ambiental? 

Resposta:  

Em razão da natureza jurídica da Agenda 21, enquanto Política Pública, esta 

exerceu o papel educativo, de conscientização e sensibilização da população. 

Entretanto, esta subsidiou a criação de mecanismos de incentivos a gestão 

ambiental no Plano Diretor, por meio dos instrumentos do Estatuto da Cidade, a 

exemplo da outorga onerosa, transferência do potencial construtivo, direito de 

preempção, das zonas de proteção ambiental, assim como outras medidas.  

 

17)  O PLANO DIRETOR contribuiu para melhoria da qualidade ambiental do 

município?  Exemplifique. 

Resposta:  

Sim, como disse anteriormente foi significativa sua contribuição, tanto que o 

município chegou a ser premiado diversas vezes, mas há muito a ser feito. 

Precisamos mudar o modo que homem se relaciona com a natureza. As cidades 

têm que ser mais orgânicas, temos que aumentar a permeabilidade, ampliar 

nossas áreas verdes, plantar mais árvores, cuidar dos nossos rios... rever o 

processo de gestão da cidade a partir de uma ótica ecológica, começar a 

calcular quanto custa para o município as áreas impermeáveis? Quais são seus 

impactos nas finanças públicas? Não se trata apenas, de ter uma visão 

ambientalista ou como diz muitos políticos adotar a bandeira verde, nas 

proximidades das eleições.... Nos dias atuais, para o equilíbrio das finanças 

públicas é emergencial compreender o ecossistema urbano e a partir de tais 

premissas, refazer as contas públicas por setor, e ver de que forma a 

implantação de uma gestão orientada pelos princípios da sustentabilidade pode 

viabilizar a economia urbana. Certamente, é um grande desafio! 

 

 

18)  Quais setores foram mais beneficiados com a implementação da AGENDA 

21?  

Resposta:  



APÊNDICE C / Página  9 
 

 

Acredito de modo geral todos foram beneficiados, mas talvez quem mais sentiu 

os benefícios foi a população de menor poder aquisitivo, pois a vida delas mudou 

muito e para melhor.... Conseguimos revitalizar vários espaços públicos, fizemos 

vários parques, melhoramos a qualidade dos serviços públicos, investimos em 

infraestrutura, sistema viário, sinalização, na melhoria dos prédios institucionais, 

além de adotar um outro padrão para o parcelamento do solo voltado as 

habitações de interesse social. No meu governo, não foi implantado nenhum 

conjunto habitacional com terreno inferior a 250m², nos distritos os terrenos 

chegaram a ter 12m X 40m, quando muitos municípios no país adotam testada 

de 5m, sem contar com calçadas permeáveis e arborizadas.  

 

19)  De que forma a AGENDA 21 contribuiu para o desenvolvimento 

socioeconômico do município? 

Resposta:  

Acredito que sua maior contribuição foi na elaboração de políticas públicas 

inclusivas, a exemplo do Plano Diretor que incorporou os instrumentos 

necessários que pudessem promover o desenvolvimento do Município. 

 

20)  O PLANO DIRETOR contribuiu para desenvolvimento sustentável do 

Município? Exemplifique.  

Resposta:  

Sim, ao implementar à gestão democrática, não há como se falar em 

desenvolvimento sustentável do Município se a população não tiver o direito de 

dizer qual é a cidade que elas querem... acho que essa foi uma contribuição 

bastante significativa. 

 

 

21)  A atual Governo de Tupã (Gestão 2013/2016) deu continuidade de 

implementação da Agenda 21? Que efeitos se fazem sentir hoje em dia?  

Resposta:  

Infelizmente não. Acredito que ele perdeu uma grande oportunidade. Quanto aos 

efeitos, acho que mais sente é a população que foi excluída do processo de 

Gestão do Município. 
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22)  Além do Plano Diretor, quais ações do Governo de Tupã (Gestão 

2005/2008 e 2009/2012) foram subsidiadas pelo Documento da AGENDA 

21? 

Resposta:  

Muitas, como Plano de Macrodrenagem, Plano de Habitação de Interesse 

Social, Plano de Arborização Urbana, Recuperação e requalificação da 

infraestrutura, revitalização dos espaços públicos, apenas para sintetizar as mais 

relevantes .... 
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ANEXO A 
 

Levantamento Fotográfico das Praças, Jardins e 
Parques da Estância Turística de Tupã/SP 

 
Espaços públicos que foram implantados, reurbanizados e/ou 

 revitalizados durante o recorte temporal desta pesquisa 
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 01  

Praça André Klavin 
 
 

Dados Coletado 

 
Localizada no Distrito de Varpa 

Revitalização  

Projeto elaborado em 2005 

Obra executada em 2005 

Entrega da obra em 2005 

 

Levantamento Fotográfico 

 

 

Figura A.1 - Praça André Klavin 

 
Fonte: SEPLIN, 2006 
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Figura A.2 - Praça André Klavin 

 
Fonte: SEPLIN, 2006 

 

 

Figura A.3 - Praça André Klavin 

 
Fonte: SEPLIN, 2006 
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02 

Praça da Bandeira 
 
 

Dados Coletado 
 

Centro da Cidade de Tupã  

Decreto Municipal nº 1202, de 13/02/1940 

Revitalização 

Projeto elaborado em 2005 

Obra executada em 2005 

Entrega da obra em 2005 

 

Levantamento Fotográfico 

 

 

 

Figura A.4 - Praça da Bandeira 

 
Fonte: Acervo da Autora, 04 dez 2005 
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Figura A.5 - Praça da Bandeira 

 
Fonte: SEPLIN, 2006 

 

 

 

 

Figura A.6 - Praça da Bandeira 

 
Fonte: SEPLIN, 2006 
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Figura A.7 - Praça da Bandeira 

 
Fonte: SEPLIN, 2006 

 

 

 

Figura A.8 - Praça da Bandeira 

 
Fonte: Google Street Vier, ago 2011 
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03 

Praça João Zacano 
 
 

Dados Coletado 
 

Vila São Paulo 

Centro da Cidade de Tupã 

Área de 926,18m² 

Decreto Municipal n.º 2.966, de 26/12/1980  

Revitalização 

Projeto elaborado em 2005 

Obra executada em 2005 

Entrega da obra em 2005 

 

Levantamento Fotográfico 

 

 

Figura A.9 - Praça João Zacano 

 
Fonte: Acervo da Autora, 2007 
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Figura A.10 - Praça João Zacano 

 
Fonte: Google Street Vier, ago 2011 

 

Figura A.11 - Praça João Zacano

Fonte: Google Street Vier, ago 2011 
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04 

Praça Salvador Oliveros 
 
 

Dados Coletado 
 

Núcleo Habitacional Augusto Rosin  

Zona Norte da Cidade de Tupã 

Área de 8.388,00 m² 

Decreto n.º 5819, de 04/10/2006 

Reurbanização 

Projeto elaborado em 2005 

Obra executada em 2006 

Entrega da obra em 2006 

 

Levantamento Fotográfico 

 

Figura A.12 - Praça Salvador Oliveros 

 
Fonte: SEPLIN, 2006 
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Figura A.13 - Praça Salvador Oliveros 

 
Fonte: SEPLIN, 2006 

 

Figura A.14 - Praça Salvador Oliveros 

 
Fonte: SEPLIN, 2006 
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Figura A.15 - Praça Salvador Oliveros 

 
Fonte: Google Street Vier, ago 2011 
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05 

Praça dos Ipês 
 
 

Dados Coletado 
 

Zona Leste da Cidade de Tupã  

Implantação 

Projeto elaborado em 2005 

Obra executada em 2006 

Entrega da obra em 2006 

 

Levantamento Fotográfico 

 

Figura A.16 - Praça dos Ipês 

 
Fonte: SEPLIN, 2006 
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Figura A.17 - Praça dos Ipês 

 
Fonte: Acervo da Autora, 2007 

 

 

 

Figura A.18 - Praça dos Ipês 

 
Fonte: Google Street Vier, ago 2011 
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06 

Praça Tertuliano Soares de Albergaria 
 
 

Dados Coletado 
 

Rua Aristídes Dinamarco 

Distrito de Parnaso 

Revitalização 

Custo Estimado da Obra: R$ 12.000,00 

Fonte do Recurso: Municipal 

Projeto elaborado em 2006 

Obra executada em 2006 

Entrega da obra em 2006 

 

Levantamento Fotográfico 

 

Figura A.19 - Praça Tertuliano Soares de 
Albergaria 

Figura A.20 - Praça Tertuliano Soares de 
Albergaria 

  
Fonte: SEPLIN, 2006 Fonte: SEPLIN, 2006 
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Figura A.21 - Praça Tertuliano Soares de 
Albergaria 

Figura A.22 - Praça Tertuliano Soares de 
Albergaria 

  
Fonte: SEPLIN, 2006 Fonte: SEPLIN, 2006 

 

 

Figura A.23 - Praça Tertuliano Soares de Albergaria 

 
Fonte: Google Street Vier, ago 2011 
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07 

Praça de Lazer e Esporte Radialista João de Oliveira 
 
 

Dados Coletado 
 

Zona Leste da Cidade de Tupã 

Área de 6626,20 m² 

Decreto Municipal n.º 4.548, de 09/10/1996 

Revitalização 

Projeto elaborado em 2006 

Obra executada em 2006 

Entrega da obra em 2006 

 

Levantamento Fotográfico 

 

Figura A.24 - Praça de Lazer e Esporte Radialista João de Oliveira 

 
Fonte: SEPLIN, 2006 
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Figura A.25 - Praça de Lazer e Esporte Radialista João de Oliveira 

 
Fonte: Acervo da Autora, 2007 

 

 

 

Figura A.26 - Praça de Lazer e Esporte Radialista João de Oliveira 

 
Fonte: Google Street Vier, ago 2011 
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Figura A.27 - Instalação da Academia de Ginástica na Praça de Lazer e Esporte Radialista João de 

Oliveira 

 
Fonte: SEPLIN, 2012 

 

 

Figura A.28 - Praça de Lazer e Esporte Radialista João de Oliveira 

 
Fonte: Acervo da Autora, 04 jan. 2016  
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08 

Praça Generoso Kuguimoto 
 
 

Dados Coletado 
 

Zona Leste da Cidade de Tupã 

Área de 674,89 m² 

Implantação 

Projeto elaborado em 2006 

Obra executada em 2007 

Entrega da obra em 2007 

 

Levantamento Fotográfico 

 

Figura A.29 - Praça Generoso Kuguimoto 

 
Fonte: SEPLIN, 2006 
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Figura A.30 - Praça Generoso Kuguimoto 

 
Fonte: Acervo da Autora, 2007 

 

Figura A.31 - Praça Generoso Kuguimoto 

 
Fonte: Google Street Vier, ago 2011 
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Figura A.32 - Praça Generoso Kuguimoto 

 
Fonte: Acervo da Autora, 10 set. 2013 
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09 

Espaço de Lazer e Recreação da Cohab I 
 
 

Dados Coletado 
 

Conjunto Habitacional Cinquentenário 

 Zona Leste da Cidade de Tupã 

Área de 2.578,50 m². 

Implantação 

Custo Estimado da Obra: R$ 37.600,00 

Fonte do Recurso: Municipal 

Projeto elaborado em 2006 

Obra executada em 2007 

Entrega da obra em 2007 

 

Levantamento Fotográfico 

 

Figura A.33 - Espaço de Lazer e Recreação da Cohab I 

 
Fonte: SEPLIN, 2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO A / Página  23 

 

 

Figura A.34 - Espaço de Lazer e Recreação da Cohab I 

 
Fonte: SEPLIN, 2008 

 

Figura A.35 - Espaço de Lazer e Recreação da Cohab I 

 
Fonte: Google Street Vier, ago 2011 

 

Figura A.36 - Espaço de Lazer e Recreação da Cohab I 

  

Fonte: Google Street Vier, ago 2011  
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Figura A.37 - Espaço de Lazer e Recreação da Cohab I 

 

Fonte: Google Street Vier, ago 2011 

 

 

Figura A.38 - Espaço de Lazer e Recreação da Cohab I 

 
Fonte: Acervo da Autora, 04 jan. 2016 
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10 

Espaço Jorge Baracat 
 
 

Dados Coletado 
 

Conjunto Habitacional Cinquentenário 

 Zona Leste da Cidade de Tupã 

Área de 1.337,30 m² 

Implantação 

Projeto elaborado em 2006 

Obra executada em 2007 

Entrega da obra em 2007 

 

Levantamento Fotográfico 

 

Figura A.39 - Espaço Jorge Baracat 

 
Fonte: Acervo da Autora, 2007 

 

 

Figura A.40 - Espaço Jorge Baracat 

 
Fonte: Google Street Vier, ago 2011 
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11 

Espaço Jamil Tabhet 
 
 

Dados Coletado 
 

Rua Francisco Romero Martins esquina com a Rua João Capiotto 

Conjunto Habitacional Cinquentenário 

 Zona Leste da Cidade de Tupã 

Área de 2.655,08 m²  

Implantação 

Custo Estimado da Obra: R$ 41.000,00 

Fonte do Recurso: Municipal 

Projeto elaborado em 2006 

Obra executada em 2007 

Entrega da obra em 2007 

 

Levantamento Fotográfico 

 

Figura A.41 - Espaço Jamil Tabhet 

 
Fonte: SEPLIN, 2007 
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Figura A.42 - Espaço Jamil Tabhet 

 
Fonte: SEPLIN, 2007 

 

 

Figura A.43 - Espaço Jamil Tabhet 

 
Fonte: SEPLIN, 2007 
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Figura A.44 - Espaço Jamil Tabhet 

 
Fonte: Google Street Vier, ago 2011 

 

 

Figura A.45 - Espaço Jamil Tabhet 

 
Fonte: Google Street Vier, ago 2011 
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12 

Praça Anália Lopes Dualibi 
 
 

Dados Coletado 
 

Cento da Cidade de Tupã 

Área de 1.014,67 m² 

Decreto Municipal n.º 2.332, de 02/06/1975 

Revitalização 

Projeto elaborado em 2006 

Obra executada em 2007 

Entrega da obra em 2007 

 

Levantamento Fotográfico 

 

 

Figura A.46 - Antes da Revitalização da Praça Anália Lopes Dualibi 

 
Fonte: SEPLIN, 2006 
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Figura A.47 - Maquete Digital da Praça Anália Lopes Dualibi 

 
Fonte: SEPLIN, 2007 

 

 

Figura A.48 - Maquete Digital da Praça Anália Lopes Dualibi 

 
Fonte: SEPLIN, 2007 
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Figura A.49 - Praça Anália Lopes Dualibi 

 
Fonte: SEPLIN, 2007 

 
Figura A.50 - Praça Anália Lopes Dualibi 

 
Fonte: SEPLIN, 2007 
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Espaço Dr. Jocelino Lemes Soares 
 
 

Dados Coletado 
 

Rua Benedito Elias de Andrade esquina como a Rua Francisco Romero Martins  

Zona Leste da Cidade de Tupã 

Área de 1.156,08 m² 

Implantação 

Custo Estimado da Obra: R$ 17.900,00 

Fonte do Recurso: Municipal 

Projeto elaborado em 2006 

Obra executada em 2007 

Entrega da obra em 2007 

 

Levantamento Fotográfico 

 

Figura A.51 - Espaço Dr. Jocelino Lemes Soares 

 
Fonte: SEPLIN, 2007 
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Figura A.52 - Espaço Dr. Jocelino Lemes Soares 

 
Fonte: SEPLIN, 2007 

 

 

Figura A.53 - Espaço Dr. Jocelino Lemes Soares 

 
Fonte: Google Street Vier, ago 2011 
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Figura A.54 - Espaço Dr. Jocelino Lemes Soares 

 
Fonte: Google Street Vier, ago 2011 
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Praça Marechal Rodon 
 
 

Dados Coletado 
 

Rua Bororós  

Centro da Cidade de Tupã 

Área de 1.200,00 m² 

Revitalização 

Custo Estimado da Obra: R$ 15.600,00 

Fonte do Recurso: Municipal 

Projeto elaborado em 2007 

Obra executada em 2007 

Entrega da obra em 2007 

 

Levantamento Fotográfico 

 

Figura A.55 - Antes da Revitalização da Praça Marechal Rondon 

 
Fonte: SEPLIN, 2006 
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Figura A.56 - Praça Marechal Rondon 

 
Fonte: SEPLIN, 2007 

 

Figura A.57 - Praça Marechal Rondon Figura A.58 - Praça Marechal Rondon 

  
Fonte: SEPLIN, 2007 Fonte: SEPLIN, 2007 
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Praça Monsenhor Afonso Hafner 
 
 

Dados Coletado 
 

Rua Aimorés  

Zona Norte da Cidade de Tupã 

Área de 1.156,08 m² 

Revitalização 

Custo Estimado da Obra: R$ 38.000,00 

Fonte do Recurso: Municipal 

Projeto elaborado em 2006 

Obra executada em 2007 

Entrega da obra em 2007 

 

Levantamento Fotográfico 

 

 

Figura A.59 - Monsenhor Afonso Hafner 

 
Fonte: SEPLIN, 2007 
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Figura A.60 - Monsenhor Afonso Hafner Figura A.61 - Monsenhor Afonso Hafner 

  
Fonte: SEPLIN, 2007 Fonte: SEPLIN, 2007 

 

 

 

Figura A.62 - Monsenhor Afonso Hafner 

 
Fonte: Google Street Vier, ago 2011 
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16 

Praça Adair de Oliveira 
 
 

Dados Coletado 
 

Zona Sul da Cidade de Tupã 

Área de 261,47 m² 

Lei Municipal n.º 3.200, de 29/05/1991  

Revitalização 

Projeto elaborado em 2007 

Obra executada em 2007 

Entrega da obra em 2007 

 

Levantamento Fotográfico 

 

 

Figura A.63 - Praça Adair de Oliveira Antes da Intervenção 

 
Fonte: SEPLIN, 2007 
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Figura A.64 - Praça Adair de Oliveira 

 
Fonte: SEPLIN, 2007 

 

 

 

Figura A.65 - Praça Adair de Oliveira 

 
Fonte: SEPLIN, 2007 
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Figura A.66 - Praça Adair de Oliveira 

 
Fonte: Google Street Vier, ago 2011 
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17 

Praça Anacleto José da Costa 
 
 

Dados Coletado 
 

Rua Sebastião Ferreira de Deus  

Distrito de Universo 

Revitalização 

Custo Estimado da Obra: R$ 32.000,00 

Fonte do Recurso: Municipal 

Projeto elaborado em 2006 

Obra executada em 2007 

Entrega da obra em 2007 

 

Levantamento Fotográfico 

 

 

 

Figura A.67 - Praça Anacleto José da Costa 

 
Fonte: SEPLIN, 2007 
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Figura A.68 - Praça Anacleto José da Costa 

 
Fonte: SEPLIN, 2007 

 

 

Figura A.69 - Praça Anacleto José da Costa 

 
Fonte: SEPLIN, 2007 
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Figura A.70 - Praça Anacleto José da Costa 

 
Fonte: SEPLIN, 2007 
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18 

Praça Pioneiro Roberto Alves da Cruz 
 
 

Dados Coletado 
 

Zona Leste da Cidade de Tupã  

Área de 429,90 m² 

Decreto Municipal n.º 6144, de 09/05/2008  

Revitalização 

Projeto elaborado em 2006 

Obra executada em 2007 

Entrega da obra em 2007 

 

Levantamento Fotográfico 

 

 

Figura A.71 - Praça Pioneiro Roberto Alves da Cruz Antes da Revitalização 

 
Fonte: SEPLIN, 2006 
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Figura A.72 - Praça Pioneiro Roberto Alves da Cruz  

 
Fonte: Acervo da Autora, 2007 

 

 

Figura A.73 - Praça Pioneiro Roberto Alves da Cruz 

 
Fonte: Google Street Vier, ago 2011 
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19 

Praça São Paulo Apóstolo 
 
 

Dados Coletado 
 

Zona Leste da Cidade de Tupã  

Área de 260,00 m²  

Revitalização 

Projeto elaborado em 2007 

Obra executada em 2007 

Entrega da obra em 2007 

 

Levantamento Fotográfico 

 

Figura A.74 - Praça São Paulo Apóstolo 

 
Fonte: SEPLIN, 2006 

 

 

 



ANEXO A / Página  48 

 

 

Figura A.75 - Maquete digital da Praça São 
Paulo Apóstolo 

Figura A.76 - Maquete digital da Praça São Paulo 
Apóstolo 

  
Fonte: SEPLIN, 2008 Fonte: SEPLIN, 2008 

 

Figura A.77 - Praça São Paulo Apóstolo Figura A.78 - Praça São Paulo Apóstolo 

  
Fonte: SEPLIN, 2008 Fonte: SEPLIN, 2008 

 

Figura A.79 - Praça São Paulo Apóstolo 

 
Fonte: Google Street Vier, ago 2011 
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Figura A.80 - Praça São Paulo Apóstolo 

 
Fonte: Google Street Vier, ago 2011 
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20 

Praça Sérvulo de Castro 
 
 

Dados Coletado 
 

Centro da Cidade de Tupã  

Área de 1.600,00 m² 

Lei Municipal n.º 986, de 14/03/1963 

Revitalização 

Projeto elaborado em 2006 

Obra executada em 2007 

Entrega da obra em 2007 

 

Levantamento Fotográfico 

 

 

Figura A.81 - Praça Sérvulo de Castro 

 
Fonte: SEPLIN, 2006 
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Figura A.82 - Praça Sérvulo de Castro 

 
Fonte: SEPLIN, 2007 

 

Figura A.83 - Praça Sérvulo de Castro 

 
Fonte: SEPLIN, 2007 
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Figura A.84 - Praça Sérvulo de Castro 

 
Fonte: Acervo da Autora, 2008 

 

 

Figura A.85 -Praça Sérvulo de Castro 

  
Fonte: SEPLIN, 2007 
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Figura A.86 - Praça Sérvulo de Castro 

 
Fonte: Acervo da Autora, 2008 

 

 

Figura A.87 - Praça Sérvulo de Castro 

 
Fonte: Acervo da Autora, 2008 
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Figura A.88 - Praça Sérvulo de Castro 

 
Fonte: Acervo da Autora, 2008 

 

 

Figura A.89 - Praça Sérvulo de Castro 

 
Fonte: Google Street Vier, ago 2011 
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Figura A.90 - Praça Sérvulo de Castro 

 
Fonte: Acervo da Autora, 04 jan. 2016 

 

 

Figura A.91 - Praça Sérvulo de Castro 

 
Fonte: Acervo da Autora, 04 jan. 2016 
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Figura A.92 - Praça Sérvulo de Castro 

 
Fonte: Acervo da Autora, 04 jan. 2016 
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Praça Diamantino Ribas de Freitas 
 
 

Dados Coletado 
 

Zona Leste da Cidade de Tupã  

Área de 2.268,00 m² 

Decreto Municipal n.º 2.934, de 10/10/1980 

Implantação 

Projeto elaborado em 2007 

Obra executada em 2007-2008 

Entrega da obra em 2008 

 

Levantamento Fotográfico 

 

Figura A.93 - Praça Diamantino Ribas de Freitas Figura A.94 - Praça Diamantino Ribas de Freitas 

  
Fonte: SEPLIN, 2008 Fonte: SEPLIN, 2008 

 

Figura A.95 - Praça Diamantino Ribas de Freitas 

 
Fonte: Google Street Vier, ago 2011 
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Praça 100 Anos da Imigração Japonesa 
 
 

Dados Coletado 
 

Jardim América 

Zona Oeste da Cidade de Tupã  

Área de 2.125,00 m² 

Decreto n.º 6174, 28/06/2008 

Implantação 

Projeto elaborado em 2006 

Obra executada em 2007-2008 

Entrega da obra em 2008 

 

Levantamento Fotográfico 

 

 

Figura A.96 - Perspectiva do Projeto da Praça 100 Anos da Imigração Japonesa 

 
Fonte: UNISTE, 2008 

 

 

Figura A.97 - Maquete Digital da Praça 100 Anos 
da Imigração Japonesa 

Figura A.98 - Maquete Digital da Praça 100 Anos 
da Imigração Japonesa 

  
Fonte: SEPLIN, 2008 Fonte: SEPLIN, 2008 
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Figura A.99 - Portal da Praça 100 Anos da 
Imigração Japonesa 

Figura A.100 - Lago da Praça 100 anos da 
Imigração Japonesa 

  
Fonte: SEPLIN, 2008 Fonte: SEPLIN, 2008 

 

 

Figura A.101 - Praça 100 Anos da Imigração Japonesa 

 
Fonte: Acervo da Autora, 2007 

 

 
Figura A.102 - Praça 100 Anos da Imigração Japonesa 

 
Fonte: Google Street Vier, ago 2011 
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Praça Sussumu Nogushi 
 
 

Dados Coletado 
 

Zona Leste da Cidade de Tupã  

Área de 5.060,00 m² 

Decreto Municipal n.º 1.907, de 01/09/1970  

Revitalização 

Projeto elaborado em 2006 

Obra executada em 2007-2008 

Entrega da obra em 2008 

 

Levantamento Fotográfico 

 

 

 

Figura A.103 - Praça Sussumo Nogushi Antes da Revitalização 

 
Fonte: SEPLIN, 2006 

 

 

 

 



ANEXO A / Página  61 

 

 

Figura A.104 - Praça Sussumo Nogushi Antes da Revitalização 

 
Fonte: SEPLIN, 2008 

 

Figura A.105 - Maquete Digital da Praça Sussumo Nogushi 

 
Fonte: SEPLIN, 2008 
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Figura A.106 - Maquete Digital da Praça Sussumo Nogushi 

 
Fonte: SEPLIN, 2008 

 

 

Figura A.107 - Praça Sussumo Nogushi 

 
Fonte: SEPLIN, 2008 

 

 

 



ANEXO A / Página  63 

 

 

Figura A.108 - Praça Sussumo Nogushi 

 
Fonte: SEPLIN, 2008 

 

 

Figura A.109 - Praça Sussumo Nogushi 

 
Fonte: SEPLIN, 2008 
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Figura A.110 - Praça Sussumo Nogushi 

 
Fonte: SEPLIN, 2008 
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Praça dos Pioneiros 
 
 

Dados Coletado 
 

Centro da Cidade de Tupã  

Área de 156,50 m²  

Revitalização 

Projeto elaborado em 2007 

Obra executada em 2007-2008 

Entrega da obra em 2008 

 

Levantamento Fotográfico 

 

 

 

Figura A.111 - Praça dos Pioneiros Antes da Revitalização 

 
Fonte: SEPLIN, 2006 
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Figura A.112 - Maquete Digital da Praça dos Pioneiros  

 
Fonte: SEPLIN, 2008 

 
Figura A.113 - Execução da Obra na Praça dos Pioneiros  

 
Fonte: SEPLIN, 2008 
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Figura A.114 - Praça dos Pioneiros  

 
Fonte: Acervo da Autora, 2007 
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Praça Sueli de Fátima Gonçalves 
 
 

Dados Coletado 
 

Vila Romana 

Zona Leste da Cidade de Tupã  

Área de 250,00 m² 

Revitalização 

Projeto elaborado em 2007 

Obra executada em 2009-2010 

Entrega da obra em 2010 

 

Levantamento Fotográfico 

 

 

 

Figura A.115 - Praça Sueli de Fátima Gonçalves Antes da Revitalização 

 
Fonte: Acervo da Autora, 2007 
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Figura A.116 - Maquete Digital da Praça Sueli de Fátima Gonçalves 

 
Fonte: SEPLIN, 2010 

 
Figura A.117 - Praça Sueli de Fátima Gonçalves 

 
Fonte: SEPLIN, 2010 
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Figura A.118 - Praça Sueli de Fátima Gonçalves 

 
Fonte: Google Street Vier, ago 2011 
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Praça do Conjunto Cônego Eduardo Rebouças 
 
 

Dados Coletado 
 

Zona Leste da Cidade de Tupã  

Área de 703,62 m²  

Implantação 

Projeto elaborado em 2006 

Obra executada em 2009-2010 

Entrega da obra em 2010 

 

Levantamento Fotográfico 

 

 

Figura A.119 - Praça do Conjunto Cônego Eduardo Rebouças Antes da Implantação 

 
Fonte: SEPLIN, 2010 
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Figura A.120 - Praça do Conjunto Cônego Eduardo Rebouças 

 
Fonte: SEPLIN, 2010 

 

 
Figura A.121 - Praça do Conjunto Cônego Eduardo Rebouças 

  
Fonte: SEPLIN, 2010 
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Figura A.122 - Praça do Conjunto Cônego Eduardo Rebouças 

 
Fonte: SEPLIN, 2010 

 

 

 

Figura A.123 - Praça do Conjunto Cônego Eduardo Rebouças 

 
Fonte: Google Street Vier, ago 2011 
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Parque Alexandre José Loureiro Rodrigues 
 
 

Dados Coletado 
 

Zona Leste da Cidade de Tupã  

1.650,00 metros  

Implantação 

Projeto elaborado em 2007 

Obra executada em 2007-2010 

Entrega da obra em 2010 

 

Levantamento Fotográfico 

 

 

Figura A.124 - Maquete Digital do Parque Linear Tupã-Parnaso 

 
Fonte: SEPLIN, 2010 
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Figura A.125 - Maquete Digital do Parque Linear Tupã-Parnaso 

 
Fonte: SEPLIN, 2010 

 

 

Figura A.126 - Execução da Obra do Parque Linear Tupã-Parnaso 

 
Fonte: SEPLIN, 2010 
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Figura A.127 - Parque Linear Tupã-Parnaso 

 
Fonte: SEPLIN, 2010 
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Parque do Atleta 
 
 

Dados Coletado 
 

Zona Leste da Cidade de Tupã  

Área de 25.239,00m²  

Implantação 

Custo Estimado da Obra: R$ 750.000,00 

Fonte do Recurso: Municipal 

Projeto elaborado em 2006 

Obra executada em 2007-2010 

Entrega da obra em 2010 

 

Levantamento Fotográfico 

 

 

Figura A.128 - Parque do Atleta Antes da Implantação 

 
Fonte: SEPLIN, 2010 
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Figura A.129 a A.134 - Maquete Digital do Parque do Atleta 

  
  

  
  

  
Fonte: SEPLIN, 2010 
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Figura A.135 a A.136 - Execução da Obra do Parque do Atleta 

  
Fonte: SEPLIN, 2010 

 

 

Figura A.137 – Parque do Atleta em 2010 

 
Fonte: SEPLIN, 2010 
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Figura A.138 – Parque do Atleta em 2010 

 

 
Fonte: SEPLIN, 2010 

 

 

Figura A.139 – Parque do Atleta em 2010 

 
Fonte: SEPLIN, 2010 
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Figura A.140 – Parque do Atleta em 2010 

 
Fonte: SEPLIN, 2010 

 

Figura A.141 – Parque do Atleta em 2010 

 
Fonte: SEPLIN, 2010 
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Figura A.142 – Parque do Atleta em 2010 

 

Fonte: SEPLIN, 2010 

 

Figura A.143 – Parque do Atleta em 2010 

 
Fonte: SEPLIN, 2010 
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Figura A.144 – Parque do Atleta em 2010 

 
Fonte: SEPLIN, 2010 

 

Figura A.145 – Parque do Atleta em 2010 

 
Fonte: SEPLIN, 2010 
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Figura A.146 – Parque do Atleta em 2010 

 
Fonte: Acervo da Autora, 26 dez. 2010 

 

 

 

Figura A.147 – Parque do Atleta em 2010 

 

Fonte: SEPLIN, 2010 
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Figura A.148 – Parque do Atleta em 2010 

 
Fonte: Acervo da Autora, 26 dez. 2010 

 
 

Figura A.149 – Parque do Atleta em 2010 

 

Fonte: SEPLIN, 2010 
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Figura A.150 – Parque do Atleta em 2010 

 
Fonte: Acervo da Autora, 26 dez. 2010 

 

Figura A.151 – Parque do Atleta em 2010 

 
Fonte: Acervo da Autora, 26 dez. 2010 
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Figura A.152 – Parque do Atleta em 2010 

 
Fonte: Acervo da Autora, 26 dez. 2010 

 

 

Figura A.153 – Parque do Atleta em 2010 

 
Fonte: Acervo da Autora, 26 dez. 2010 
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Figura A.154: Parque do Atleta 

 
Fonte: Google Street Vier, ago 2011 

 

 

 

Figura A.155 – Parque do Atleta em 2016 

 
Fonte: Acervo da Autora, 04 jan. 2016 
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Figura A.156 – Parque do Atleta em 2016 

 
Fonte: Acervo da Autora, 04 jan. 2016 

 

Figura A.157 – Parque do Atleta em 2010 

 
Fonte: Acervo da Autora, 04 jan. 2016 
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Figura A.158 – Parque do Atleta em 2010 

 
Fonte: Acervo da Autora, 04 jan. 2016 
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Praça Dom Bosco 
 
 

Dados Coletado 
 

Centro da Cidade de Tupã  

Área de 7.200,00 m² 

Decreto Municipal n.º 2.594, de 25/06/1977 

Revitalização 

Custo Estimado da Obra: R$ 214.183,00 

Fonte do Recurso: DADE 

Projeto elaborado em 2007 

Obra executada em 2007-2011 

Entrega da obra em 2011 

 

Levantamento Fotográfico 

 

Figura A.159 - Antes da Revitalização da Praça Dom Bosco 

 
Fonte: SEPLIN, 2006 
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Figura A.160 - Maquete Digital da Praça Dom Bosco 

 
Fonte: SEPLIN, 2011 

 

 

Figura A.161 - Maquete Digital da Praça Dom Bosco 

 
Fonte: SEPLIN, 2011 
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Figura A.162 - Praça Dom Bosco 

 
Fonte: SEPLIN, 2011 

 

Figura A.163 - Praça Dom Bosco 

 
Fonte: SEPLIN, 2011 
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Figura A.164 - Praça Dom Bosco 

 
Fonte: SEPLIN, 2011 

 

Figura A.165 - Praça Dom Bosco 

 
Fonte: SEPLIN, 2011 
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Figura A.166 - Praça Dom Bosco 

 
Fonte: SEPLIN, 2011 

 

Figura A.167 - Praça Dom Bosco 

 
Fonte: SEPLIN, 2011 
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Figura A.168 - Praça Dom Bosco 

 
Fonte: SEPLIN, 2011 

 

 

Figura A.169 - Praça Dom Bosco 

 
Fonte: Acervo da Autora, 31 ago 2013 
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Figura A.170 - Praça Dom Bosco 

 
Fonte: Acervo da Autora, 31 ago 2013 
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30 

Praça Ruy Barbosa 
 
 

Dados Coletado 
 

Centro da Cidade de Tupã  

Área de 5.520,00 m² 

Lei Municipal n.º 84, de 31/10/1949 

Revitalização 

Projeto elaborado em 2007 

Obra executada em 2011-2012 

Entrega da obra em 2012 

 

Levantamento Fotográfico 

 

Figura A.171 - Antes da Intervenção na Praça Rui Barbosa 

 
Fonte: SEPLIN, 2006 
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Figura A.172 - Execução da Obra da Praça Rui Barbosa 

 
Fonte: Google Street Vier, ago 2011 

 

 

 

Figura A.173 - Execução da Obra da Praça Rui Barbosa 

 
Fonte: SEPLIN, 2012 
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Figura A.174 - Execução da Obra da Praça Rui Barbosa 

 
Fonte: SEPLIN, 2012 

 

Figura A.175 - Praça Rui Barbosa 

 
Fonte: SEPLIN, 2012 

 

 

 

 

 

 



ANEXO A / Página  101 

 

 

Figura A.176 - Praça Rui Barbosa 

 
Fonte: SEPLIN, 2012 

 

Figura A.177 - Praça Rui Barbosa 

 
Fonte: SEPLIN, 2012 
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Figura A.178 - Praça Rui Barbosa 

 
Fonte: Disponível em: http://www.panoramio.com/photo/123409701. Acesso em 15 fev 2016 
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31 

Praça Linear Vitor Souza Domingos Castilho 
 
 

Dados Coletado 
 

Rua Estados Unidos 

Zona Oeste da Cidade de Tupã  

670 metros  

Implantação 

Custo Estimado da Obra: R$ 420.000,00 

Fonte do Recurso: Municipal 

Projeto elaborado em 2006 

Obra executada em 2011-2012 

Entrega da obra em 2012 

 

Levantamento Fotográfico 

 

Figura A.179 - Vista Aérea antes da Implantação do Parque Linear Vitor Souza Domingos Castilho 

 

 
Fonte: SEPLIN, 2012 
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Figura A.180 - Maquete Digital do Parque Linear Vitor Souza Domingos Castilho 

 
Fonte: SEPLIN, 2012 

 

 
Figura A.181 - Maquete Digital do Parque Linear Vitor Souza Domingos Castilho 

 
Fonte: SEPLIN, 2012 
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Figura A.182 - Parque Linear Vitor Souza Domingos Castilho 

 
Fonte: SEPLIN, 2012 

 

 

Figura A.183 - Parque Linear Vitor Souza Domingos Castilho 

 
Fonte: SEPLIN, 2012 
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Figura A.184 - Parque Linear Vitor Souza Domingos Castilho 

 
Fonte: SEPLIN, 2012 

 

 

Figura A.185 - Parque Linear Vitor Souza Domingos Castilho 

 
Fonte: SEPLIN, 2012 
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32 

Praça Ariadne Gabriela de Oliveira Silva 
 
 

Dados Coletado 
 

Zona Sul da Cidade de Tupã  

Implantação  

Custo Estimado da Obra: R$ 420.000,00 

Fonte do Recurso: Municipal 

Projeto elaborado em 2009 

Obra executada em 2013 

Entrega da obra em 2013 

 

Levantamento Fotográfico 

 

 
Figura A.186 - Antes da Implantação da Praça Ariadne Gabriela de Oliveira Silva 

 
Fonte: Google Street Vier, ago 2011 
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Figura A.187 - Maquete Digital da Praça Ariadne Gabriela de Oliveira Silva 

 
Fonte: SEPLIN, 2012 

 

 
Figura A.188 - Maquete Digital da Praça Ariadne Gabriela de Oliveira Silva 

 
Fonte: SEPLIN, 2012 
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Figura A.189 - Praça Ariadne Gabriela de Oliveira Silva 

 
Fonte: Acervo da Autora, 15 fev, 2016 
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33 

Praça Antônio dos Santos Alves 
 
 

Dados Coletado 
 

Zona Leste da Cidade de Tupã  

Área de 2.438 m² 

Implantação  

Projeto elaborado em 2011 

Obra executada em 2012-2013 

Entrega da obra em 2014 

 

Levantamento Fotográfico 

 

 
Figura A.190 - Antes da Implantação da Praça Antônio dos Santos Alves 

 
Fonte: Google Street Vier, ago 2011 
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Figura A.191 - Execução da Obra da Praça Antônio dos Santos Alves 

 
Fonte: Acervo da Autora, 31 ago. 2013 

 

 

 

Figura A.192 - Praça Antônio dos Santos Alves

 
Fonte: Acervo da Autora, 04 jan. 2016 
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Figura A.193 - Praça Antônio dos Santos Alves 

 
Fonte: Acervo da Autora, 04 jan. 2016 

 

 

Figura A.194 - Praça Antônio dos Santos Alves 

 
Fonte: Acervo da Autora, 04 jan. 2016  
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34 

Praça João Colucci 
 
 

Dados Coletado 
 

Zona Oeste da Cidade de Tupã  

Área de 10.998,00 

Decreto Municipal n.º 2.510, de 30/11/1976 

Revitalização 

Projeto elaborado em 2009 

Obra executada em 2012-2013 

Entrega da obra em 2013 

 

Levantamento Fotográfico 

 

Figura A.195 - Praça João Colucci 

 
Fonte: SEPLIN, 2006 
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Figura A.196 - Praça João Colucci 

 
Fonte: Acervo da Autora, 2007 

 

 
Figura A.197 - Praça João Colucci 

 
Fonte: Google Street Vier, ago 2011 
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Figura A.198 - Praça João Colucci 

 

Fonte: Acervo da Autora, 15 fev. 2016 
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35 

Pista de Caminhada do Conjunto Habitacional  

Papa João Paulo II 
 
 

Dados Coletado 
 

Zona Leste da Cidade de Tupã  

Implantação 

Projeto elaborado em 2013 

Obra executada em 2013-2014 

Entrega da obra em 2014 

 

Levantamento Fotográfico 

 

 

 

Figura A.199 - Pista de Caminhada do Conjunto Habitacional Papa João Paulo II 

 
Fonte: Acervo da Autora, 04 jan. 2016 
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Figura A.200 - Pista de Caminhada do Conjunto Habitacional Papa João Paulo II 

 
Fonte: Acervo da Autora, 04 jan. 2016 

 

 

Figura A.201 - Pista de Caminhada do Conjunto Habitacional Papa João Paulo II 

 
Fonte: Acervo da Autora, 04 jan. 2016 
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Figura A.202- Pista de Caminhada do Conjunto Habitacional Papa João Paulo II 

 
Fonte: Acervo da Autora, 04 jan. 2016 

 

 

Figura A.203 - Pista de Caminhada do Conjunto Habitacional Papa João Paulo II 

 
Fonte: Acervo da Autora, 04 jan. 2016 
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36 

Academia de Ginástica Adaptada aos  

Portadores de Deficiência 
 
 

Dados Coletado 
 

Zona Leste da Cidade de Tupã  

Implantação 

Projeto elaborado em 2013 

Obra executada em 2013-2014 

Entrega da obra em 2014 

 

Levantamento Fotográfico 

 

 

 

Figura A.204 - Academia de Ginástica Adaptada aos Portadores de Deficiência 

 
Fonte: Acervo da Autora, 04 jan. 2016 
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Figura A.205 - Academia de Ginástica Adaptada aos Portadores de Deficiência 

 
Fonte: Acervo da Autora, 04 jan. 2016 
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37 

Espaço de Lazer Francisco Cardoso 
 
 

Dados Coletado 
 

Zona Leste da Cidade de Tupã  

Implantação 

Projeto elaborado em 2012 

Obra executada em 2013-2014 

Entrega da obra em 2014 

 

Levantamento Fotográfico 

 

 

Figura A.206 - Espaço de Lazer Francisco Cardoso 

 
Fonte: Google Street Vier, ago 2011 
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Figura A.207 - Espaço de Lazer Francisco Cardoso 

 
Fonte: Acervo da Autora, 04 jan. 2016 

 
 
 

Figura A,208 -Espaço de Lazer Francisco Cardoso 

 
Fonte: Acervo da Autora, 04 jan. 2016 
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Figura A.209 - Espaço de Lazer Francisco Cardoso 

 
Fonte: Acervo da Autora, 04 jan. 2016 
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38 

Praça Manoel Thomé de Souza - Thomézinho 
 
 

Dados Coletado 
 

Zona Leste da Cidade de Tupã  

Implantação 

Projeto elaborado em 2009 

Obra executada em 2012-2014 

Entrega da obra em 2014 

 

Levantamento Fotográfico 

 

Figura A.210 - Área antes da Implantação da Praça Manoel Thomé de Souza - Thomézinho 

Fonte: Google Street Vier, ago 2011 
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Figura A.211 - Maquete Digital da Praça Manoel Thomé de Souza - Thomézinho 

 
Fonte: SEPLIN, 2012 

 

 

 

Figura A.212 - Maquete Digital da Praça Manoel Thomé de Souza - Thomézinho 

 
Fonte: SEPLIN, 2012 
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Figura A.213 - Maquete Digital da Praça Manoel Thomé de Souza - Thomézinho 

 
Fonte: SEPLIN, 2012 

 

 

Figura A.214 - Maquete Digital da Praça Manoel Thomé de Souza - Thomézinho 

 
Fonte: SEPLIN, 2012 
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Figura A.215 - Espaço de Lazer Francisco Cardoso 

 
Fonte: Acervo da Autora, 04 jan. 2016 

 
 
 
 

Figura A.216 - Espaço de Lazer Francisco Cardoso 

 
Fonte: Acervo da Autora, 04 jan. 2016 
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Figura A.217 - Espaço de Lazer Francisco Cardoso 

 
Fonte: Acervo da Autora, 04 jan. 2016 
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39 

Praça Júlio Augusto Alves 
 
 

Dados Coletado 
 

Zona Leste da Cidade de Tupã  

Implantação 

Projeto elaborado em 2011 

Obra executada em 2012-2014 

Entrega da obra em 2014 

 

Levantamento Fotográfico 

 

 

 

Figura A.218 - Júlio Augusto Alves 

 
Fonte: Google Street Vier, ago 2011 
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Figura A.219 - Júlio Augusto Alves 

 
Fonte: Acervo da Autora, 04 jan. 2016 

 

 

 

Figura A.220 - Júlio Augusto Alves 

 
Fonte: Acervo da Autora, 04 jan. 2016 
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40 

Parque Ecológico 
 
 

Dados Coletado 
 

Zona Leste da Cidade de Tupã  

Implantação 

Projeto elaborado em 2009 

Obra em execução: 2012 - em andamento 

 

Levantamento Fotográfico 

 

Figura A.221 - Área antes da Implantação do Parque Ecológico 

 
Fonte: Google Street Vier, ago 2011 

 

Figura A.222 - Maquete Digital do Parque Ecológico 

 
Fonte: SEPLIN, 2016 
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Figura A.223 - Maquete Digital do Parque Ecológico 

 
Fonte: SEPLIN, 2016 

 

 
Figura A.224 - Maquete Digital do Parque Ecológico 

 
Fonte: SEPLIN, 2016 
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Figura A.225 - Maquete Digital do Parque Ecológico 

 
Fonte: SEPLIN, 2016 

 

 
Figura A.226 - Maquete Digital do Parque Ecológico 

 
Fonte: SEPLIN, 2016 
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Figura A.227 - Execução da Obra do Parque Ecológico 

 
Fonte: Acervo da Autora, 04 jan. 2016 

 
Figura A.228 - Execução da Obra do Parque Ecológico 

 
Fonte: Acervo da Autora, 04 jan. 2016 
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C A M T U R 
CONSELHO DAS ASSOCIAÇÕES DE MORADORES DE TUPÃ E REGIÃO 

FUNDADO EM 17–05–2008                                                CNPJ – 10.329.756/0001-32 
Sede Provisória: Rua José Bernardino – nº 300 – Parque São Pedro - CEP 17.602-270 – TUPÃ / SP 

 

 

 

Luis Alves de Souza 

E-mail:  luisalves.sr@hotmail.com  

Presidente do CAMTUR – Conselho das Associações de Moradores de Tupã e Região. 

Diretor Pleno da FACESP – Federação das Associações Comunitárias do Estado de São Paulo. 

Conselheiro do CONEA / CONAM – Conselho Nacional das Associações das Entidades Associadas.   

Rua José Bernardino – 300 – Parque São Pedro – Fones: 3441-2203 / 99723-3827 / 98141-0316 

 

 

Relação e Endereços das Associações de Moradores de Tupã 

 

 

ABIAPI - Associação de Moradores de Bairros 

Vila Industria, Jd. Amambi, Jd. Paulista e Vila Independência. 

Utilidade Pública Municipal – Decreto Lei nº 4.336, de 11/12/2007  

PRESIDENTE: José Rodrigues: Rua Humaitá  nº 250 – Jd. Paulista – Fone: 99878-6636 

Secretária: Conceição: Rua Adamantina, nº 35 – Jd. Paulista – fone:  

E-mails: conceicaosneves@uol.com.br; con_angel8@hotmail.com  

 

 

AMISABE – Associação de Moradores dos Bairros:  

Ipiranga, Jardim Santa Adélia, Conj.  

Sem Diretoria 

 

 

AMBAVA – Associação de Moradores de Bairro da Vila Abarca 

Utilidade Pública Municipal – Decreto Lei nº 4.250, de 23/08/2006 

Sem Diretoria  

 

  

AMBECA – Associação de Moradores Ribeirinhos do Braço Esquerdo do Córrego  

Afonso XIII. 

Presidente: Paulo Soares - Rua Maria de Lourdes Correia Manzano, 650 – Velline – Cep: 17.602-770 

Fone: 99600-7072 

 

 

Associação de Moradores da Vila Formosa e Bairros 

Sem Diretoria  

 

mailto:luisalves.sr@hotmail.com
mailto:conceicaosneves@uol.com.br
mailto:con_angel8@hotmail.com
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C A M T U R 
CONSELHO DAS ASSOCIAÇÕES DE MORADORES DE TUPÃ E REGIÃO 

FUNDADO EM 17–05–2008                                                CNPJ – 10.329.756/0001-32 
Sede Provisória: Rua José Bernardino – nº 300 – Parque São Pedro - CEP 17.602-270 – TUPÃ / SP 

 

 

AMARO – Associação de Moradores da Região Oeste 

Presidente: Leonildo de Oliveira - Rua Mariano Salerno – nº 175 – Bairro: Sevilha 

CEP 17.600-500 - Fone: 98114-9757 – E-mail:  lo.tupa@yahoo.com.br    

Secretário: Joir da Silva – Rua Boaventura A. Campos nº 14 – Bairro: Vila Nova II    

Fone: 3496-3707 / 99142-7032 – E-mail:  joirecida@hotmail.com     
 

 

Associação  de  Moradores do Condominio DELTA VILLE 

PRESIDENTE: ALDENIR FERREIRA DA SILVA 

Rua dos Cedros  nº 55– Condominio Delta Ville – TUPÃ/SP – CEP 1 - Fone: (14) 3491-2949 

Cel: (14) 99787-7337 - E-mail: aldenir22@hotmail.com  

 

 

Associação de Moradores do Parque Ibirapuera e Bairros  

PRESIDENTE: Luis Alves de Souza 

Rua José Bernardino nº 300 – Parque São Pedro – CEP: 17.602-270 

Fone: Res.:  3496-4045 / 99723-3827 (VIVO) / 98141-0316 (TIM)  

E-mail: luisalves.sr@hotmail.com 

Vice Presidente:  Luiz Magela de Lima 

Alameda do Carmo nº 509 – Parque Guaianazes – CEP 17.602-160 

Fone-Res: 3496-4045 / 99687-0960  

Secretário: Sérgio Luiz Dagostinho  

Rua José Maria Garcia nº 465 – Parque Ibirapuera–CEP 17.602-130 – Fone: 3496-5685 / 99728-0906  

 

 

GUARITEU – Associação de Moradores dos Bairros: Vila Santa Rita de Cássia, Parque Tabajaras e Jardim 

Guanabara 

PRESIDENTE: Ivani Ventura da Silva - Rua Paraná nº 215 – Vila Santa Rita de Cássia – TUPÃ –SP  

Fone: 3496-2890 / 99820-2410 – e-mail: ivaniventura.guariteu@hotmail.com   

E-mail: edmar.roque@hotmail.com;   diplomata1007@hotmail.com   

 

Associação de Moradores MAICIMIRIM 

Declarada de Utilidade Pública Municipal – Decreto Lei nº 4.159, de 17/11/2004 

Sem Diretoria  

NOVA ESPERANÇA - Associação de Moradores do Conj. Hab. Antonio Pereira Gaspar. 

Utilidade Pública Municipal – Decreto Lei nº 4.244, de 11/07/2006 

PRESIDENTE: Leandro Cesar Montanha Reinó 

Rua Dr. Maria Crespan Magron nº 561 - Conjunto Habitacional Antonio P. Gaspar - TUPÃ/SP  

FONE: (14) 99655-1575 / 3491-2679 – E-mail:  leandro_reino@hotmail.com  

 

mailto:lo.tupa@yahoo.com.br
mailto:joirecida@hotmail.com
mailto:aldenir22@hotmail.com
mailto:luisalves.sr@hotmail.com
mailto:ivaniventura.guariteu@hotmail.com
mailto:edmar.roque@hotmail.com
mailto:diplomata1007@hotmail.com
mailto:leandro_reino@hotmail.com
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C A M T U R 
CONSELHO DAS ASSOCIAÇÕES DE MORADORES DE TUPÃ E REGIÃO 

FUNDADO EM 17–05–2008                                                CNPJ – 10.329.756/0001-32 
Sede Provisória: Rua José Bernardino – nº 300 – Parque São Pedro - CEP 17.602-270 – TUPÃ / SP 

 

 

Associação de Moradores do Distrito de PARNASO 

PRESIDENTE: Edson Evangelista 

Av. Aristides Dinamarco  nº 330 - Distrito de Parnaso – Tupã – SP - CEP 17.620-000 

Fone: 3496-6954 / 99746-4169 

Vice Presidente: Sirlei dos Santos – Rua Aristides Dinamarco nº 105 – Distrito de Parnaso  

CEP 17.620-000 - Fone: 3441-7130 / 99746-4169 

 

 

TRÊS JARDINS – Associação de Moradores dos Bairros: Jardim Itaipu, Jardim Aritana e Jardim Apoema. 

    Utilidade Pública Municipal – Decreto Lei nº 4.196,  de  14/09/2005 

Presidente: Adão Alves Carvalho - Fone: 3441-1180 / 99787-9041  

 

 

Associação de Moradores do Distrito de UNIVERSO. 

Sem diretoria 

 

 

ABUV - Associação de Bairros  “UNIDOS VENCEREMOS” 

Bairros: Cônego Rebouças, Cohab II, Cohab Chris, Jardim Unesp I e II e Nova Tupã. 

Utilidade Pública Municipal – Decreto Lei nº 4.349, de 26/02/2008 

PRESIDENTE: Eunice Bess Vicente 

Rua: Aristin Fernandes, nº 81, Bairro: C.H. J. M. Gameiro (COHAB Chris)   

Cep: 17.602-685 – TUPÃ/SP – Telefone: (14) 3441-2826 – 99665-4602  

  

 

 

Associação de Moradores do Distrito de VARPA 

Presidente: Márcia Félix dos Reis Lima 

Rua Pastor Kraus – nº 100 – CEP 17.625-045 - Distrito de Varpa 

Fones: Res.: 3493-2237 – Cel. 99141-8058  

E-mail: marciafelix2006@hotmail.com  

 

 

Associação de Moradores do JARDIM MARABÁ 

Presidente: Terezinha Honorina de Souza Santos  

Rua Calógero Provinzano – 90 – Jardim Marabá – CEP 17.602-755  

Fone: 99814-2175 

 

 

mailto:marciafelix2006@hotmail.com
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C A M T U R 
CONSELHO DAS ASSOCIAÇÕES DE MORADORES DE TUPÃ E REGIÃO 

FUNDADO EM 17–05–2008                                                CNPJ – 10.329.756/0001-32 
Sede Provisória: Rua José Bernardino – nº 300 – Parque São Pedro - CEP 17.602-270 – TUPÃ / SP 

 

 

Associação de Moradores AMPAZ – Cecap, Nossa Senhora de Fátima e Parque das Nações 

Presidente: Eloisa Aparecida Carrara Prestes 

Rua Hugo Bregantini nº 22 – CECAP – CEP 17.600-390 - Fone: 3441-1280 / 99751-0191 

E-mail: ampaz@hotmail.com;   profeloizaprestes@hotmail.com     

Vice Presidente: Carlos Aparecido da Silva  

 

 

Associação de Moradores do Jamil Dualibi e João Paulo II 

Presidente: Ana Paula Oliveira Leita - Fone: (14) 99799-9548 

Vice Presidente : Sebastião - Fone: (14)99638-7802 

Tesoureiro: Luis Botan 

Fone:(14) 99783-2316 

 

 

AMTIR - Associação de Moradores da Travessa Indiana e Região  

Presidenta: Tereza Vicente 

RG: 11.056.597 – CPF 824.386.928-04 – NASC. 04/02/1954 – ESTADO CIVIL: CASADA 

Res.: Travessa Indiana, 120 –  Vila São Jorge – TUPÃ/SP – CEP 17.600-580 

FONE: 99615-1806 

E-mail: Tereza.vicente01@hotmail.com  

Vice Presidente: Julio Cesar Monteiro 

RG: 16.265.585 - CPF: 096.086.958-06 – NASC.12/09/1966 – ESTADO CIVIL: CASADO 

 

Res.: Travessa Indiana, 112 – Vila São Jorge  - TUPÃ/SP – CEP 17.600-580 

FONE: Res. 3441-2469 / celular:  98812-2767 

1ª Secretaria: Priscila Camila Ferreira Castiliani 

RG: 41.924.207-7 – CPF: 332.404.118-6 – NASC. 13/04/1984 - ESTADO CIVIL: CASADA   

Res. Rua Tapajós, 40 – CENTRO – TUPÃ/SP – CEP 17.600-040  

FONE: 99709-4404 

E-mail: priscilakamila@hotmail.com    

 

 

mailto:ampaz@hotmail.com
mailto:profeloizaprestes@hotmail.com
mailto:Tereza.vicente01@hotmail.com
mailto:priscilakamila@hotmail.com
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ANEXO C 
 

Levantamento Fotográfico do  

Projeto Temático da ANAP “Tupã + Verde” 

 
Realizado no 1º Semestre de 2013, disponível na Home Page da ANAP1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
1
 Disponível em: < 

https://www.amigosdanatureza.org.br/associacao/paginas/ver/padrao/26/t/levantamento-avp-
24052013 >. Acesso em 27 fev 2016 
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Tabela 00 - Índice de Áreas Verdes Públicas da Estância Turística de Tupã/SP  

         
Nº DE 

CAD. 
QUALIFICAÇÃO LOTEAMENTO SETOR ANO 

ÁREA 

VERDE 

PÚBLICA 

APROVADA 

(m²) 

ÁREA VERDE 

PÚBLICA 

ATUAL (m²) 

ÁREA VERDE 

PÚBLICA NÃO 

URBANIZADA 

(m²) 

ÁREA VERDE 

PÚBLICA 

URBANIZADA 

(m²) 

1   SEDE 
CENTR

O 
1929 19.377,72 17.153,34 0,00 17.153,34 

2 VILA ALVORADA OESTE 1962 0,00 0,00 0,00 0,00 

3 JARDIM 
NOSSA SENHORA 

DE FÁTIMA 
OESTE 1954 0,00 0,00 0,00 0,00 

4 PARQUE  UNIVERSITÁRIO OESTE 1972 31.367,87 20.531,27 9.533,27 10.998,00 

5 JARDIM  IPIRANGA NORTE 1953 0,00 0,00 0,00 0,00 

6 VILA  FRIAS NORTE 1971 0,00 0,00 0,00 0,00 

7 VILA ABARCA NORTE 1947 38.881,20 16.057,04 11.606,24 4.450,80 

8 JARDIM  CEREJEIRAS NORTE 1956 0,00 0,00 0,00 0,00 

9 JARDIM  RUBIÁCEA NORTE 1973 0,00 0,00 0,00 0,00 

10 VILA BANDEIRANTES OESTE 1947 0,00 0,00 0,00 0,00 

11 VILA SANTA HELENA OESTE 1957 0,00 0,00 0,00 0,00 

12 VILA BARCELONA OESTE 1961 0,00 0,00 0,00 0,00 

13 VILA SANTA TEREZINHA NORTE 1957 0,00 0,00 0,00 0,00 

14 VILA ESPANHA NORTE 1973 0,00 0,00 0,00 0,00 

15 VILA VIADUTO OESTE 1971 0,00 0,00 0,00 0,00 

16 VILA APARECIDA OESTE 1952 0,00 0,00 0,00 0,00 

17 VILA NOVA I OESTE 1947 0,00 0,00 0,00 0,00 

18 VILA LIBERDADE NORTE 1948 0,00 0,00 0,00 0,00 

19 VILA BRASÍLIA NORTE 1962 0,00 0,00 0,00 0,00 

20 VILA 
ARTHUR 

FERNANDES 
NORTE 1973 0,00 0,00 0,00 0,00 

21 VILA MARILUZ NORTE 1973 0,00 0,00 0,00 0,00 

22 VILA SANTA CLARA NORTE 1974 0,00 0,00 0,00 0,00 

23 VILA GIOVANETTI NORTE 1960 0,00 0,00 0,00 0,00 

24 VILA SIDURO NORTE 1962 0,00 0,00 0,00 0,00 

25 VILA 
JOSÉ LEMES 

SOARES 
NORTE 1953 0,00 0,00 0,00 0,00 

26 VILA MUNHOZ NORTE 1954 0,00 0,00 0,00 0,00 

27 VILA VITÓRIA NORTE 1946 0,00 0,00 0,00 0,00 

28 VILA MARABÁ LESTE 1947 0,00 0,00 0,00 0,00 

29 VILA SÃO JOSÉ LESTE 1963 0,00 0,00 0,00 0,00 

30 PARQUE  GUAIANAZES LESTE 1963 260,00 260,00 0,00 260,00 

31 PARQUE ALIANÇA LESTE 1974 0,00 0,00 0,00 0,00 

32 PARQUE IBIRAPUERA LESTE 1963 594,15 594,15 0,00 594,15 

33 PARQUE MARIA CRISTINA LESTE 1964 0,00 0,00 0,00 0,00 

34 JARDIM SÃO PEDRO LESTE 1973 0,00 0,00 0,00 0,00 

35 PARQUE DOM BOSCO LESTE 1966 0,00 0,00 0,00 0,00 

36 VILA  RICARDO LESTE 1966 381,25 381,25 0,00 381,25 

37 VILA  FORMOSA LESTE 1974 0,00 0,00 0,00 0,00 

38 VILA  SANTA IGNÊS LESTE 1947 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Nº DE 

CAD. 
QUALIFICAÇÃO LOTEAMENTO SETOR ANO 

ÁREA 

VERDE 

PÚBLICA 

APROVADA 

(m²) 

ÁREA VERDE 

PÚBLICA 

ATUAL (m²) 

ÁREA VERDE 

PÚBLICA NÃO 

URBANIZADA 

(m²) 

ÁREA VERDE 

PÚBLICA 

URBANIZADA 

(m²) 

39 VILA  PARAÍSO LESTE 1947 0,00 0,00 0,00 0,00 

40 JARDIM IDEAL LESTE 1969 15.332,40 0,00 0,00 0,00 

41 JARDIM SANTO ANTÔNIO LESTE 1956 56,25 0,00 0,00 0,00 

42 PARQUE IPIRANGA LESTE 1976 8.920,12 4.556,60 1.574,10 2.982,50 

43 PARQUE BELA VISTA LESTE 1990 0,00 0,00 0,00 0,00 

44 PARQUE IRAJÁ LESTE 1961 0,00 0,00 0,00 0,00 

45 VILA MARAJOARA LESTE 1955 0,00 0,00 0,00 0,00 

46 VILA AMERICANA LESTE 1961 0,00 0,00 0,00 0,00 

47 VILA TUPÃ MIRIM I LESTE 1943 2.268,00 2.268,00 0,00 2.268,00 

48 VILA LAHOZ LESTE 1947 0,00 0,00 0,00 0,00 

49 VILA TUPÃ MIRIM II LESTE 1940 5.060,00 5.060,00 0,00 5.060,00 

50 JARDIM GUANABARA SUL 1963 0,00 0,00 0,00 0,00 

51 VILA 
SANTA RITA DE 

CÁSSIA 
SUL 1956 728,00 0,00 0,00 0,00 

52 PARQUE TABAJARAS SUL 1962 0,00 0,00 0,00 0,00 

53 VILA EUROPA SUL 1976 0,00 0,00 0,00 0,00 

54 VILA DAS INDÚSTRIAS SUL 1975 1.828,45 261,14 0,00 261,14 

55 VILA INDEPENDÊNCIA OESTE 1956 0,00 0,00 0,00 0,00 

56 JARDIM  PAULISTA OESTE 1956 0,00 0,00 0,00 0,00 

57 JARDIM  GUARUJÁ OESTE 1990 0,00 0,00 0,00 0,00 

58 VILA  VARGAS OESTE 1944 134,31 134,31 0,00 134,31 

59 JARDIM AMÉRICA OESTE 1990 8.544,55 8.544,55 0,00 8.544,55 

60 VILA  SÃO PAULO OESTE 1947 1.167,18 1.167,18 0,00 1.167,18 

61 VILA  SÃO JORGE OESTE 1990 0,00 0,00 0,00 0,00 

62 VILA  TEIXEIRA OESTE 1976 0,00 0,00 0,00 0,00 

63 VILA  SEVILHA OESTE 1968 0,00 0,00 0,00 0,00 

64 VILA  SANTA AMÁLIA OESTE 1954 0,00 0,00 0,00 0,00 

65 VILA  AVIAÇÃO OESTE 1949 0,00 0,00 0,00 0,00 

66 VILA  NOVA II OESTE 1954 0,00 0,00 0,00 0,00 

67 PARQUE DAS NAÇÕES OESTE 1974 2.261,19 2.261,19 0,00 2.261,19 

68 VILA SANTA CECÍLIA OESTE 1966 0,00 0,00 0,00 0,00 

69 NÚCLEO HAB.  AUGUSTO ROSIN OESTE 1968 6.840,40 6.840,40 0,00 6.840,40 

70 VILA NAÍBRA OESTE 1975 0,00 0,00 0,00 0,00 

71 PARQUE 
PRESIDENTE 

KENNEDY 
LESTE 1976 0,00 0,00 0,00 0,00 

72 VILA BELA VISTA LESTE 1990 0,00 0,00 0,00 0,00 

73 VILA INGLESA SUL 1976 9.067,21 9.067,21 967,21 8.100,00 

74 PARQUE IPANEMA LESTE 1977 0,00 0,00 0,00 0,00 

75 JARDIM SANTA MARIA LESTE 1977 325,00 325,00 325,00 0,00 

76 PARQUE 
INDUSTRIAL I - EIZI 

HIRANO 
OESTE 1975 0,00 0,00 0,00 0,00 

77 JARDIM  ARITANA LESTE 1979 29.035,69 19.361,93 0,00 19.361,93 

78 JARDIM ITAIPU LESTE 1979 3.677,68 2.886,88 654,50 2.232,38 

79 JARDIM  APOENA LESTE 1979 12.635,29 993,77 993,77 0,00 

80 JARDIM  JAÇANÃ LESTE 1979 15.133,36 6.415,90 6.415,90 0,00 
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Nº DE 

CAD. 
QUALIFICAÇÃO LOTEAMENTO SETOR ANO 

ÁREA 

VERDE 

PÚBLICA 

APROVADA 

(m²) 

ÁREA VERDE 

PÚBLICA 

ATUAL (m²) 

ÁREA VERDE 

PÚBLICA NÃO 

URBANIZADA 

(m²) 

ÁREA VERDE 

PÚBLICA 

URBANIZADA 

(m²) 

81   
DELTA VILLE TÊNIS 

CLUBE 
LESTE 1991 77.831,90 0,00 0,00 0,00 

82 CONJ. HAB.  CINQUENTENÁRIO LESTE 1979 4.146,05 3.894,10 2.648,10 1.246,00 

83 JARDIM CYBELLE LESTE 1980 1.094,67 1.094,67 0,00 1.094,67 

84 VILA ROMANA LESTE 1981 4.389,10 2.726,60 2.476,60 250,00 

85 CONJ. HAB.  
JOAQUIM RIBEIRO 

PORTO 
LESTE 1981 8.232,77 8.232,77 1606.57 6.626,20 

86 VILA  FAUT OESTE 1982 2.965,84 0,00 0,00 0,00 

87 JARDIM  SANTA ADÉLIA LESTE 1982 14.257,10 5.112,16 0,00 5.112,16 

88 VILA  ELDORADO LESTE 1982 2.390,20 0,00 0,00 0,00 

89 VILA  ALTO SUMARÉ LESTE 1984 8.926,50 708,80 708,80 0,00 

90 VILA  FREDY VILLE SUL 1982 4.673,30 4.673,30 2.235,40 2.437,90 

91 PARQUE INDUSTRIAL II SUL 1986 0,00 0,00 0,00 0,00 

92 PARQUE  SÃO PEDRO LESTE 1986 2.122,48 1.647,28 501,20 1.146,08 

93 CONJ. HAB.  ANTÔNIO CARAN LESTE 1988 6.463,90 4.276,60 900,10 3.376,50 

94 JARDIM UNESP I LESTE 1989 7.403,75 2.278,49 0,00 2.278,49 

95 DISTRITO  UNIVERSO   1955 5.642,00 5.642,00 0,00 5.642,00 

96 DISTRITO  
ARCO-IRIS 

(EMANCIPADO) 
    0,00 0,00 0,00 0,00 

97 DISTRITO  PARNASO   1955 0,00 0,00 0,00 0,00 

98 DISTRITO  VARPA   1955 1.555,00 1.555,00 0,00 1.555,00 

99   
LOTEAMENTO NÃO 

CONSOLIDADO 
    0,00 0,00 0,00 0,00 

100   
LOTEAMENTO NÃO 

CONSOLIDADO 
    0,00 0,00 0,00 0,00 

101   
LOTEAMENTO NÃO 

CONSOLIDADO 
    0,00 0,00 0,00 0,00 

102 CONJ. HAB.  

CÔNEGO EDUARDO 

REBOUÇAS DE 

CARVALHO SILVA 

LESTE 1992 703,62 703,62 0,00 703,62 

103 CONJ. HAB.  

SEVERINO 

FORTUNATO DA 

SILVA 

LESTE 1993 4.549,38 4.549,38 4.549,38 0,00 

104 CONJ. HAB.  WALTER PIMENTEL LESTE 1993 15.526,11 11.462,34 11.462,34 0,00 

105 CONJ. HAB.  

JOSÉ MARIA 

GONÇALVES 

GAMEIRO 

LESTE 1994 16.050,88 14.116,87 14.116,87 0,00 

106 CONJ. HAB.  
ANTÔNIO PEREIRA 

GASPAR 
LESTE 1995 20.588,89 20.589,19 20.149,95 439,24 

107 CONDOMÍNIO 

RESIDENCIAL 

PARQUE DOS 

SABIÁS 

LESTE   0,00 0,00 0,00 0,00 

108   RESIDENCIAL TUPÃ NORTE   0,00 0,00 0,00 0,00 

109 JARDIM  CHÁCARA VELINI LESTE 1997 8.600,93 0,00 0,00 0,00 

110   
LOTEAMENTO NÃO 

CONSOLIDADO 
    0,00 0,00 0,00 0,00 

111 JARDIM  AMAMBI OESTE 1998 6.647,83 3.343,46 3.343,46 0,00 

112 PARQUE INDUSTRIAL III LESTE   0,00 0,00 0,00 0,00 

113 PARQUE 
RESIDENCIAL 

CASARI 
LESTE 1998 19.387,73 11.171,53 11.171,53 0,00 

114 CONJ. HAB. JOSÉ FELICIANO LESTE 1999 7.575,07 7.575,07 0,00 7.575,07 

115 JARDIM RESIDENCIAL AOKI NORTE 2001 4.928,09 4.928,09 4.928,09 0,00 

116 JARDIM  UNESP II   LESTE 1989 4.919,12 4.919,12 4.919,12 0,00 

117 JARDIM 
CHÁCARA VELINI - 

PROLONGAMENTO 
LESTE 2003 3.243,82 3.243,82 3.243,82 0,00 
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Nº DE 

CAD. 
QUALIFICAÇÃO LOTEAMENTO SETOR ANO 

ÁREA 

VERDE 

PÚBLICA 

APROVADA 

(m²) 

ÁREA VERDE 

PÚBLICA 

ATUAL (m²) 

ÁREA VERDE 

PÚBLICA NÃO 

URBANIZADA 

(m²) 

ÁREA VERDE 

PÚBLICA 

URBANIZADA 

(m²) 

118 JARDIM 
CHÁCARA VELINI - 

PROLONGAMENTO 
LESTE 2004 8.134,94 8.134,94 8.134,94 0,00 

119 JARDIM MORIBIM NORTE 2004 7.525,52 7.525,52 7.525,52 0,00 

120   NOVA TUPÃ LESTE 2013 32.095,93 20.978,68 20.978,68 0,00 

A JARDIM GAURANI LESTE 2009 7.514,88 7.514,88 7.514,88 0,00 

B CONJ. HAB. JOÃO PAULO II LESTE 2010 13.659,76 13.659,76 13.659,76 0,00 

C CONJ. HAB. SÃO FRANCISCO I LESTE 2010 1.381,14 1.381,14 1.381,14 0,00 

D CONJ. HAB. SÃO FRANCISCO II LESTE 2010 4.671,34 4.671,34 4.671,34 0,00 

E JARDIM  TOLEDO VILLE NORTE 2008 2.725,82 2.725,82 2.725,82 0,00 

F JARDIM DAS ÁGUAS NORTE 2012 25.659,43 25.659,43 25.659,43 0,00 

G   RESERVA TUPÃ NORTE 2013 159.594,16 159.594,16 159.594,16 0,00 

H    
ÁREA DE 

EXPANSÃO URBANA 
  2012 66.598,04 66.598,04 66.598,04 0,00 

TOTAL  

ÁREA 

VERDE 

PÚBLICA 

APROVADA 

(m²) 

ÁREA VERDE 

PÚBLICA 

ATUAL (m²) 

ÁREA VERDE 

PÚBLICA NÃO 

URBANIZADA 

(m²) 

ÁREA VERDE 

PÚBLICA 

URBANIZADA 

(m²) 

808.254,26 572.009,08 437.868,46 132.534,05 

 

Fonte: BENINI, 2015, p. 214-217. 
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ANEXO F 
 

MAPA 04 - Novo Zoneamento da Cidade de Tupã 

Plano Diretor de Desenvolvimento Sustentável 

Lei Complementar nº 170 / 2009 
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