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PLANEJAMENTO do UBATUMIRIM 

 

Pra quem ainda não sabe...  

A Associação Cunhambebe desde outubro de 2013 está montando, junto com os moradores, diagnóstico do 

bairro e propostas para melhorar as condições de vida, agora e para o futuro. O que já foi feito esse ano?? 

 

Se Mamé não vai à Montanha.... a Maquete foi até a casa das famílias raízes!!!!! 

As técnicas do projeto (ainda com a Danielle T. Barbosa) levaram a maquete nas casas das principais famílias do 

Sertão, que deram origem a todas as outras. O Jorge Inocêncio Alves Jr. (Juninho) ajudou a definir as famílias 

raízes: Neri, Barbosa, Santos, Simão, Peres, Mateus, Alexandre, Conceição, Lopes, Alves.  

 

Quem nasceu onde? Quem é filho de quem? 

  E também, conversamos com esse pessoal pra 

montar a árvore genealógica do bairro! Estamos com 

750 nomes já.... Será que o seu já está aí????  E os 

dos seus pais e avós?? Saber como começou o bairro, 

quem é nativo, como as famílias se formaram, como 

é a vida dos moradores raízes da terra e o que 

precisam hoje: mais fácil será negociar formas de 

gestão DO JEITO QUE TODOS QUEREM QUE SEJA! 

 

Reunião da Câmara Técnica do Ubatumirim – 27 de fevereiro – 15h30 às 19h00 

No encontro passado (dezembro) o pessoal pediu para trazermos os órgãos que poderiam desembaraçar a 

autorização de luz elétrica. Combinamos com o Parque e organizamos uma reunião só pra tratar disso. 

 

Vieram: Condephaat, Elektro, Ministérios Públicos Federal e Estadual, Cetesb, Parque Estadual, Prefeitura, 

Vereador, ASU, ABU, Associação das Sesmarias e mais 25 moradores do Sertão. Acertaram vários detalhes 

importantes para agilizar a instalação da luz: PROCURE AS ASSOCIAÇÕES PARA SABER O QUE FAZER!  

 

3º Encontro – 27 de fevereiro, 19h às 21h40 - COMO PODEMOS PLANEJAR O FUTURO ???   Marcamos as cotas 

dos Parques, lemos as regras dos Planos de Manejo, do Tombamento da Serra do Mar, desenhamos as zonas 

do Gerenciamento Costeiro e do Plano Diretor e procuramos entender tudo o que dizem do Sertão...! 



 

Vimos quem tem muita coisa e encontramos algumas muito boas: pode usar a mata em pousio, fazer gestão 

compartilhada e acordos diversos entre esses órgãos todos.... 

Partimos pra definir: Zona da Mata Caiçara, Zona Agrícola, Zona Institucional Comunitária... 

           

 

TODOS TÊM QUE PARTICIPAR AGORA!   Tá quase no fim..... 
 

17/03 – Finalizar as zonas: O QUE PODE FAZER EM CADA ZONA???? 
 

31/03 – Negociação com os órgãos gestores 

Vamos propor 

alterar o Parque 

Nacional para 

depois das 

roças??? 


