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Apresentação

Há dez dias os moradores de Visconde de Mauá, do Lote 10 e arredores foram 

surpreendidos com a notícia de uma significativa intervenção urbanística na praça 

localizada logo à entrada da nossa vila, sem qualquer consulta à população nem às 

suas lideranças comunitárias e empresariais.

A notícia deu ensejo a várias reações nas redes sociais regionais - quase sempre 

contrárias à intervenção, que arrisca desfigurar a paisagem icônica da chegada à vila 

e à região de Visconde de Mauá.

Este documento reúne as principais reações, a favor e contrárias, recolhidas em 

grupos na internet e em pesquisas estruturadas online e presencial abrangendo a 

comunidade local e regional.

• Resumo das considerações e sugestões discutidas no grupo Debate «Praça 

Mauá», no Whatsapp, com mais de 2000 postagens nas primeiras 48 horas;

• Gráficos gerados por pesquisa online coletando a opinião de 480 respondentes; 

• Enquete realizada pela Associação Comercial Visconde de Mauá - ACVM com os 

empresários da vila de Visconde de Mauá e arredores. 

• Pesquisa realizada através do Instagram da @amoviscondedemaua com base nas 

opiniões de turistas e moradores, incluindo também outras coletadas na 

publicação oficial do projeto nas redes sociais do prefeito Diogo Balieiro.

• Legislação municipal relacionada com o tombamento da Igreja de São Sebastião e 

arredores.

• : Respostas ‘abertas’ recolhidas na pesquisa online mencionada acima.Anexo
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Considerações e sugestões para a criação de
uma praça na vila de Visconde de Mauá

No dia 30 de agosto de 2021, a comunidade da vila
foi informada de projeto da prefeitura de Resende
para instalar uma praça com diversos equipamentos
na área verde existente na entrada da localidade, em
frente à centenária Igreja de São Sebastião.

O projeto prevê a instalação de iluminação completa
de LED, bancos, mesas, bicicletário, parque infantil
com gramado sintético, área com churrasqueira,
vestiários com banheiros adaptados, além de uma
academia de ginástica completa, novo paisagismo e
mesa de jogos (parece que desistiram das
churrasqueiras).

Uma parte expressiva dos moradores e empresários
do setor turístico local manifestou sua discordância
com a planejada reconfiguração visual da área,
considerada como emblemática da vila e da própria região de Visconde de Mauá - que também
inclui segmentos de Itatiaia (RJ) e Bocaina de Minas (MG).

Acima, a amplidão e a singeleza do visual comunicam - melhor do que qualquer placa - que a
região recebe bem quem busca a paz e a natureza.

O principal ponto da discussão
iniciada com a notícia foi quanto
à localização da intervenção
urbanística e seus equipamentos
de lazer e esportes que, embora
bem-vindos, irão descaracterizar
o nosso "pórtico verde" (1) e
"poluir" a primeira impressão de
quem chega.



Muitos consideram que a praça "multiuso" projetada será muito mais útil e acessível se instalada
perto de onde vive a maioria da população - na área livre (2) entre a vila de Mauá e o Lote 10,
abaixo, em frente ao Colégio Estadual Antônio Quirino, que reúne diariamente a juventude local.

Abaixo: outra opção, muito apreciada, é a “antiga granja" (3) abandonada no Lote 10 (onde foi
instalada a E.T.E.), que poderia ser transformada num "parque ecológico e esportivo", onde
inúmeras atividades esportivas e pedagógicas seriam realizadas.

Um parque multifunional nessa área valiosíssima evitará a ocupação ilegal (ou mesmo legal) de
um espaço de enorme importância para o futuro da comunidade onde vive a maior parte da
população da região (ver abaixo).

Acima, marcadas em vermelho, as três áreas livres existentes em Visconde de Mauá.

A área 1 fica logo na chegada à vila; a área 2, em frente ao Colégio Estadual Antônio Quirino
(entre a vila de Mauá e o Lote 10); e a área 3, no Lote 10.



As áreas 1 e 2 são equivalentes em tamanho, e ambas estão ocupadas com campos de futebol
cercados por áreas livres subutilizadas. A área 3 é bem maior, com imenso potencial mas
correndo o risco de ser ocupada ilegalmente - o que seria fatal para todo o entorno.

CONSIDERAÇÕES E PREOCUPAÇÕES

A vila de Visconde de Mauá é histórica, palco de um
núcleo colonial entre 1908 e 1916. Ainda hoje guarda
resquícios desse passado em sua chegada, com a
Igreja e as casas antigas. Qualquer projeto ali deve
ser muito bem planejado para não descaracterizar o
cenário tão marcante.

O ar bucólico deste local é o cartão postal de
Visconde de Mauá -- a principal entrada de toda a
região turística. Mudanças infelizes no local terão
impacto em toda a região.

Além da localização, outros pontos também levantaram questionamentos. Vamos abordar
primeiramente esses pontos críticos, pois os positivos são do conhecimento de todos.

1. Chocou a todos o fato de o projeto ter sido desenvolvido ao longo de dois anos sem qualquer
contato com a comunidade e com moradores que poderiam contribuir muito com o seu
conhecimento das necessidades e características da região. Pelo contrário, o projeto de
nossa praça foi “copiado-colado” de outros para locais muito diferentes de Mauá.

2. De fato, pelo que se vê nas fotos mostradas, as instalações têm um estilo arquitetônico
"padrão", banal, típico de qualquer área urbana descaracterizada de  hoje em dia. Deveriam
ser projetadas com materiais mais naturais e menos sintéticos, integrando-se melhor com as
plantas da praça e com a Igreja (de 1912), tombada pelo Patrimônio Municipal de Resende.

3. A ideia de se instalarem churrasqueiras foi considerada absurda por muitas pessoas,
preocupadas com os impactos que resultariam. (Parece que a ideia já foi abandonada).

4. A grama sintética no playground também
despertou reações, ainda mais por causa
dos problemas a longo prazo para a saúde
das crianças pelo contato frequente com
materiais plásticos, corantes etc., justamente
quando elas mais precisam fortalecer seu
sistema imunológico pelo contato com o solo
vivo e sua riquíssima microbiota.

5. Existe uma grande preocupação com os
banheiros e vestiários e com a sua manutenção. Os vestiários dos dois campos (um na
entrada da vila e outro em frente ao CEAQ) costumam ser vandalizados, pichados, ter pias e
janelas roubadas, e até mesmo ocupados por andarilhos.

6. Projetos desse porte e com esse impacto dependem de parecer do Conselho local, conforme
diplomas legais municipais de Resende, a saber: Lei 2326/2001 (Plano Diretor da APA
Mantiqueira perímetro Resende), Decreto 236/1998 e Decreto 2707/2008, entre outros.

7. Há também grande preocupação com a manutenção geral da praça, pois os funcionários da
prefeitura que atuam como "conservas" na vila de Visconde de Mauá são muito poucos, muito
antigos e prestes a se aposentarem,  já prejudicando a limpeza das vias e gramados.



A previsível dificuldade para manter limpos tantos equipamentos e instalações promete torná-
los fator de decadência urbanística, especialmente se localizados logo na chegada à vila.

8. Por outro lado, muitas pessoas externaram seu apoio à localização atualmente prevista,
principalmente por estarem preocupadas com o risco de -- caso a praça não seja logo bem ali
na chegada à vila -- não seja mais em lugar nenhum, o projeto abandonado pela prefeitura e
os recursos investidos em outra comunidade por causa de tamanha resistência.

SUGESTÕES

1. A maior parte das sugestões concentrou-se nas alternativas para a implantação da praça
planejada, seja em frente ao CEAQ (área 2), seja na antiga granja no Lote 10 (área 3),
buscando trazê-la para mais perto de onde as pessoas - adultos, jovens e crianças - vivem.

2. Inúmeras sugestões focaram nos equipamentos esportivos desejados, especialmente quadra
poliesportiva (futebol de salão, basquete, vôlei de quadra, tênis etc.), quadra de areia (vôlei e
futevôlei), pistas de skate e patins, mesas de ping-pong (de concreto) e parede de escalada.

3. Locais para atividades culturais e artísticas também foram lembrados, como coreto e concha
acústica para apresentações musicais e teatrais. O retorno do wi-fi público -- que já houve na
vila alguns anos atrás -- também foi muito solicitado.

4. Oportunidades de educação ambiental devem ser exploradas, com a presença massiva de
árvores frutíferas e nativas, flores, plantas que atraiam pássaros etc; e - quando possível -
todas as estruturas devem ser construídas usando-se madeira de reflorestamento tratada.

5. Ao abrigar todas essas instalações e oferecer atividades ao alcance da maioria da população,
a área 3 (antiga granja no Lote 10) será um verdadeiro ecoparque (como hoje vai ficando
usual no mundo desenvolvido), incorporando também uma horta comunitária pedagógica,
com compostagem e viveiro de mudas de árvores nativas etc. para preparar as crianças e os
jovens para o futuro desafiador que os aguarda.

6. A antiga granja é suficientemente grande para abrigar uma área maior de compostagem
comunitária capaz de produzir fertilizantes a partir dos resíduos orgânicos suficientes para
alimentar a população local por meio da agricultura urbana e periurbana - e gerar renda.

7. A implantação de uma praça na área 2 ou 3 (em frente ao CEAQ ou na antiga granja)
beneficiará a maior parte da população e também atrairá os turistas para adentrarem a vila de
Visconde de Mauá, beneficiando o comércio do “baixo Mauá” e do Lote 10.

8. Com certeza, na área 1 (na chegada à vila), serão bem-vindas algumas obras de
acabamento, como uma calçada em torno de todo o espaço verde, plantio de mais canteiros
floridos, bancos, um relógio de sol, instalação de um coreto etc.

9. A Casa da Cultura Macedo Miranda deve participar dos projetos em áreas tombadas - como é
o caso da Igreja de São Sebastião e seu entorno, e está previsto na legislação municipal.

10. É indispensável a realização de audiências públicas para garantir a vontade majoritária da
população de Visconde de Mauá quando forem projetadas intervenções na comunidade.

11. Esse projeto é uma excelente oportunidade para mapear os terrenos municipais, estaduais e
federais e planejar futuros espaços públicos (inclusive estacionamentos), pontos de ônibus,
áreas para agricultura comunitária e mercado de produtores, lixeiras, ecopontos etc.



Pesquisa online realizada na região de Visconde de Mauá entre 01 e 07/09/2021
Gráficos demonstrando as situações e preferências dos 481 respondentes







 
 

Pesquisa feita através da Agência - Portal de Turismo Amo Visconde de Mauá. 

 Foi realizada pelos stories através do Instagram @amoviscondedemaua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 CNPJ 23.080.516/0001-99 

            Registro Embratur – Cadastur – 19.087393.10.0001-0 

                Escritório físico - Avenida Presidente Wenceslau Bráz         

Praça da Igreja, N°13 

 



Legislação municipal relacionada com o tombamento da
Igreja de São Sebastião e arredores

LEI Nº 3446 DE 13 DE DEZEMBRO DE 2018.
Publicada no Boletim Oficial Nº 053 de 14/12/2018.
EMENTA: Dispõe sobre a consolidação e atualização da legislação municipal referente
à proteção e preservação do patrimônio histórico, arquitetônico, cultural, artístico e
paisagístico do município de Resende e dá outras providências.
Ver toda a lei aqui: http://evoluamaua.net/textos/praca/lei_3446_patrimonio.pdf

Capítulo VII
Da Consolidação e reiteração dos bens tombados pelo Município

Art. 30 - São mantidos bens tombados os seguintes Imóveis:
I- Ponte Nilo Peçanha, denominada "Ponte Velha" ….
…..
XXII- Igreja de São Sebastião (Visconde de Mauá);
…..

Art. 31 - Será considerada “Área Tutelada para Preservação da Ambiência”, todos
os imóveis e lotes vagos não relacionados, localizados no Setor Especial Histórico
(SEH), nos logradouros acima descritos, e também aqueles localizados em até
100 metros das igrejas relacionadas, sendo que toda e qualquer intervenção nos
mesmos, deverão ter o parecer do Conselho Municipal de Política Cultural
de Resende, da Curadoria do Patrimônio Histórico, Artístico e
Paisagístico e da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano.

Observação: A Lei Municipal 3446/2018 considera o entorno num raio de 100 m
da Igreja de São Sebastião uma "Área Tutelada para a Preservação da Ambiência".
A manutenção do projeto neste local poderá ser questionada junto ao Ministério
Público, com o risco de judicializar e inviabilizar o projeto, em prejuízo de todos.

http://evoluamaua.net/textos/praca/lei_3446_patrimonio.pdf


Decreto Municipal 12231 que criou o Parque Municipal e Natural de Visconde 

de Mauá 

Conforme o projeto, as instalações para esporte, lazer e uso comunitário podem Comentário: 

perfeitamente ser replanejadas para as áreas A (atrás do CEAQ, até o limite do PEPS) e B (ao 

longo do rio, junto onde tem o campo de futebol do Lote 10), conforme os mapas anexos ao 

referido Decreto (ver abaixo).  

Restaria então pouca coisa a ser implantada na área do campo na chegada da Vila (e da região). 

Isso daria uma dimensão bem mais significativa ao projeto,  proporcionando usos múltiplos para a 

comunidade e melhor aproveitamento destes terrenos, conciliando a preservação com o esporte, 

o lazer e as atividades comunitárias e de interesse turístico. 

 



 

 



 

  



ANEXO 1 - Mapas 

 

 



Obs. : Se necessário, um decreto do prefeito poderá declarar essas áreas mais perto do rio Preto como 

sendo de utilidade pública para fins de atividades de esporte, lazer e conservação da natureza, retirando as 

possíveis restrições no uso de APPs, e direcionando e distribuindo as possíveis instalações para onde for mais 

adequado, inclusive com relação às faixas etárias dos usuários (crianças, jovens e adultos). 

 

ANEXO 2 – Descrição das poligonais 

  



Respostas à solicitação “Você gostaria de deixar alguma observação?”

003 Acredito que se houver como mudar o projeto de lugar, deve-se levar em consideração o lado histórico e
não mudar a fachada da região a não ser que seja exclusivamente com paisagismo

004 Acho que uma área de lazer e esporte deve ser planejada próxima à escola, onde já existe um campo,
vestiário, que complementaria as estruturas existentes e ficaria mais próximo a população residente e
escolar. Penso que a “praça” da igreja deve ter características de uma praça de igreja e usos compatíveis c
atividades culturais e de contemplação ao patrimônio e natureza. Coreto, concha acústica, bancos...

007 "Esse projeto vai tirar o encanto da chegada de toda a região de Visconde de Mauá, região que não é
apenas Resende, e se divide em 3 municípios. A igreja é patrimônio histórico. Não consigo aceitar a ideia
de construírem uma praça nos moldes urbanos na entrada de uma vila bucólica. Isso descaracteriza
totalmente a região. Vai afastar os turistas que tem relação com o lugar há décadas.
A região precisa de muitos investimentos básicos. Essa praça é totalmente superficial dentro do contexto
da real necessidade da comunidade. Quem apoia essa projeto, o faz em cima do desespero de não ver
nenhum incentivo realizado na região.
É o início da urbanização cafona, malfeita e sem consultoria. O que mais virá depois?
Com todo o respeito ao futebol, (sou um amante e entusiasta do esporte) primeiro a população precisa
ter acesso a educação, cultura e saúde.
Campos, temos varios, e o futebol já acontece.
Do resto, dependemos de incentivos privados.
Nasci e fui criado na região, eu e minha esposa temos um projeto onde damos 40 bolsas gratuitas para a
comunidade , Amo muito isso aqui e faço o que posso para melhorar e transformar o lugar , mas essa
ideia da praça chegou a me fazer pensar em ir embora daqui."

010 Que seja respeitado o tombamento da nosss Igreja

013 A vila de Maua não é histórica. Todos os comércios da vila estão arrumados, reformados, bonitos e
modernos. Onde que é histórico? Porque a área do campo não pode ser modernizada? Ah. O comércio
pode ser moderno porque o turista usa. Agora um espaço para a população não pode porque em tese
não beneficiaria o turista? Me poupe.

014 A churrasqueira já foi retirada do projeto! A pesquisa está faltando dados para serem respondidos. Não
sei quem formulou as perguntas, mas essas são tendenciosas...

015 Menos é Mais- Não querenos virar um suburbio de Resende e nem queremos quenossa vila se torne uma
Teresopolis

017 Esse projeto vai estragar o local ! Um lugar belissimo onde a proposta é a Natureza

021 É imprescindível respeito às características originais da região.

023 "Mauá sempre precisou de uma área de lazer e isso será importante para todos,mas que isso não destrua
a natureza e nem o natural do lugar.
Temos que preservar nosso lugar e mantê-lo o mais natural possível."

024 O importante é criar algo que fique harmônico com a vila.

025 A entrada de Visconde de Maua é o seu cartão postal, com a igreja e as casas antigas. Não é lugar para
aglomerações, barulho e sujeira



026 Visconde de Mauá é um lugar de natureza exuberante. Toda a região por si só já é um grande local de
lazer com trilhas, cachoeiras, corredeiras, escaladas, caminhadas... Esse é o turismo de VM. Campo de
futebol já existe um na Vila. Não é local para churrasco e coisas do tipo. Esse tipo de coisa só vai atrair
pessoas que passam o dia na Vila, fazem bagunça, barulho com som alto e vão embora deixando a sujeira.
Temos que preservar esse lugar tão abençoado. Temos que preservar a história do local!!

029 O projeto está sendo imposto de forma autoritária e sem consulta. Adoramos o parque infantil já
existente com brinquedos em madeira. Ele precisa apenas ser ampliado. A proposta de trazer grama
sintética é totalmente descabida e absurda para nós. Lâmpadas LED são feias e agressivas, os postes
deveriam respeitar o modelo já existente na Vila. Churrasco se faz em casa e não no meio da praça de
entrada de uma Vila. Enfim, há muito para ser repensado nesse projeto.

030 Sim aqui na nossa região todos nós sentimos falta de uma área de lazer e bem estar e esse projeto
absurdo não serve aqui pra nós...fora esse projeto

032 Há que se preservar o espírito montanhesco e bucólico de Mauá. É por isso que as pessoas gostam deste
lugar e a proposta alinha-se a outro espírito de uso da cidade.

035 Sou a favor da praça em frente à Escola de Mauá

036 O projeto é anacrônico: num cenário histórico e bucólico,  querem construir algo que estaria mais para
uma metrópole,  ou seja, totalmente descaracterizado da Vila. Não sou contra uma área de lazer, mas que
essa seja pensada em outro local (interior do Lote 10, por exemplo)e respeitando a arquitetura e a
sustentabilidade locais

037 Mauá precisa de fortalecer o seu turismo ECOLÓGICO

040 Sou absolutamente contra este projeto desnecessário, antiambientalista, potencialmente predatório e
irresponsável. Deixem Mauá em paz,

042 A comunidade deve ser consultada e respeitado o tipo de turismo que queremos pra região.

043 "Acho completamente inadequado esse projeto ser realizado na entrada de Mauá por descaracterizar o
espaço, desconsiderando em especial seus aspectos históricos e tb ambientais (grama sintética num local
de natureza exuberante?Q coisa mais sem sentido!!!)"

045 Deveriam ter feito uma consulta prévia com a população antes de criarem esse projeto absurdamente
urbanoide para Visconde de Mauá

050 O espaço na minha opinião deve conter uma área para artesãos locais exporem seus produtos e uma área
gastronômica para moradores venderem seus produtos a um custo baixo para população local

051 "Acho super válido um projeto pensando em nós moradores de Visconde de Mauá, desde que o mesmo
não interfira ou descaracterize a beleza natural da região. Principalmente na entrada, que merece ser
preservada.  Churrasqueira? Grama sintética? Pra que? 🤔
Acredito que nós moradores temos que ser consultados antes de qualquer coisa. "

052 Perguntas 12, 13, 14 - falta a alternativa nenhuma das opções e outros. Várias perguntas com respostas
em branco pq não contemplam a minha posicao. Algumas perguntas estão com elaboração bastante
tendenciosa, o que gera viés nas respostas. Falta uma revisão de cunho metodológico. No mais, boa
iniciativa.



053 Visconde de Mauá vive do turismo, então o objetivo deveria ser manter as características culturais e
naturais que tanto agradam a quem vem nos visitar. Sem esquecer também dos moradores, criando
espaços p nossos jovens praticarem esportes, se reunirem. Mas não precisa ser na entrada da vila e sim
num local mais apropriado.

055 O povo deve ser consultando antes de ser aprovado o projeto

058 Fico feliz pela iniciativa e desejo que o bom senso prevaleça!! 🙏

059 Maua não precisa de praça, precisa de um espaço para esportes, skate,  patins,  caminhadas. Esse projeto
é mais um elefante branco que não irá contribuir em nada lazer e saúde da população, um lixo de projeto!

060 Passeio público, Churrasqueira, Grades, Iluminação LED, Campo society, Mesas de jogos, Vestiário com
acessibilidade, Paisagismo

062 Entrada com Relógio de Flores, Coreto e jardins é mais apropriado.

063 "Essa região necessita de um plano urbano adequado à região e um contrôle de turistas pois não
comporta um grande número dêles e o ideal para mim é manter as características do lugar respeitando o
visual e cuidado com a natureza. É isso que atrai o turismo além do clima e tranquilidade do lugar. A não
poluição do Rio Prêto e  outros são as maiores atrações da região. Se não cuidarmos disso com a união
das três prefeituras, poderemos perder nosso maior tesouro.
*Além disso a prefeitura já fez um Espaço Cultural que infelizmente está cheio de problemas
arquitetônicos! Melhor resolvê-los antes de pensar em outros que não agradaram à comunidade*."

064 A realização do projeto na entrada de Mauá descaracteriza nossa região e todo seu entorno será
descaracterizado. O Campo de futebol do Lote 10 ou o espaço da antiga Granja atende a comunidade.

065 "A estrutura de quadras , banheiros , festas e eventos deveriam ser concentradas na área que está
próxima ao colégio e posto de saúde , contemplando com calçada toda a orla do rio do Maua a ponte do
lote 10 . Lugar esse que já está precisando de organizai para feirantes , e área de lazer para os moradores.
O campo da igreja deve ser um cartão postal de tranquilidade , com paisagismo , coreto e espaço verde . "

066 Temps que preservar as características principais da vila

067 Precisa ter guarda municipal 24 horas para não haver vandalismo

069 Minha resposta é: gratidão,  muita gratidão por essa iniciativa de vocês! Cairá como uma benção uma
praça com bancos, à sombra de árvores 🌳! Bendito projeto!!!

070 É preciso continuar informando e abrindo dialogo com a comunidade

071 Nossa região é diferenciada e os projetos precisam considerar isto levando em conta o fato da vila ser um
património histórico natural.

073 Considero autoritário e absurdo um projeto em que os moradores não são consultados e descaracteriza
a região

074 O projeto é ruim e descaracteriza totalmente a entrada do nosso vale que é um cartão postal

075 A pior coisa que pode acontecer na entrada é ter uma estrutura com grades descaracterizando a entrada
bolucólica da Vila de Mauá. É acabar com o turismo e gerar engarrafamentos na entrada da cidade.



076 Como amante e frequentadora de visconde de Mauá,peco que desconsire esse projeto absurdo!!!Como é
bom chegar na vila e ter essa sensação bucolica que tanto amamos nesse lugar😍

077 Eu como moradora não vejo que está praça irá atrapalhar de forma alguma a entrada da vila de Mauá!

078 Poderia ser até no campo de Mauá, se seguisse as orientações paisagísticos e históricas, conservando seu
bucolismo e beleza. Quero deixar claro que não sou CONTRA! SOU a favor de TODOS nós, pois temos
exemplo, já de obras mal direcionadas...

079 A entrada da Vila de Mauá deveria ser tombada e mantida com está. Essa obra mordernizadora
descaracteriza totalmente a simplicidade que encanta os que visitam. Nao faz nenhum sentido grama
sintética, luz de led, o diferente é  que atrai e não transformá-la numa área de lazer igual outras tantas
cidades. Vamos manter simplicidade e O diferencial que é  justamente se manter como uma pequena vila

081 "Deixo a declaração de que, em minha opinião como morador, o projeto proposto é incoerente com a
própria proposta de desenvolvimento local. A pouca comunicação com a população na elaboração do
projeto, torna a ideia inicialmente positiva ( uma praça, esporte, lazer...) Desrespeitosa.

083 Não sou a favor da churrasqueira. A não ser que seja fechada...

086 A praça vai beneficiar a comunidade e não vejo como uma destruição da imagem da entrada da vila,só
faltou a pista de skate no projeto!

087 O espaço  em frente a escola Antônio  Quirino  e o lugar mais adequado  para esse investimento,  ali e o
ambiente  aonde os adolescentes  e crianças  estão  todos os dias.

090 A proposta é boa, porém o projeto foi feito desrespeitando a arquitetura local. Se possível, reavaliar e
reapresentar para a região, novas propostas, para que seja decidido o melhor caminho, visto que a decisão
implicaria na vida/trabalho de todos os moradores.

091 "É imprescindível fazer um projeto que mantenha a originalidade do local considerando sua história a
razão da existência desse espaço, as característica locais, paisagismo e não jardinagem, utilização de
materiais orgânicos...
De preferencia consultar Arquitetos com experiência em projetos humanos e urbanos em áreas e espaços
históricos e de preservação ambiental. É uma  afronta ao município e a gestão atual o projeto
apresentado. Agradeço aos responsáveis."

092 Sei que moramos em um lugar turístico mas também tem que pensar que precisamos de um lugar de lazer
e também banheiros para os visitantes

094 O projeto apresentado pela Prefeitura de Resende, além de não ter sido formulado mediante consulta
pública, é completamente urbano e vai na contramão das características que ainda mantêm nossa região
com sua personalidade singular. Considero tbem o local escolhido, inapropriado para a construção de uma
área de lazer para a comunidade. O primeiro passo, é, sem dúvida, saber quais são as reais prioridades da
região no momento, quais os principais anseios da comunidade, e assim adaptá-los as características
rurais, turísticas, naturais e históricas que ainda vigoram em Visconde de Mauá. Assim espero! Obrigada

096 Peço com carinho, que seja cancelada essa obra. Vai descaracterizar a entrada de Mauá. Um patrimônio
histórico. Gostamos de Mauá justamente por ser preservada. É importante pro turismo, pra economia
local e pra identidade comunitária.

099 "Esse projeto que a prefeitura quer IMPOR é um absurdo pra nossa região. Que o construam em algum



bairro de Resende"

100 A participação da comunidade é de extrema importância. A conservação da cena bucólica da entrada de
Visconde de Mauá deve ser preservada!

101 Sou a favor de uma area de lazer mas nao na entrada de visconde que é o cartao postal da vila

102 "Que possamos nos unir e lutar para que o nosso cartão postal não seja desrespeitado.
Se é para atender a população que seja construída nos bairros onde tem maior número de moradores."

104 Ao invés desta obra a PMR deveria cuidar dos mananciais de água e da educação ambiental dos
moradores e empresários da região.

107 Existem muitas outras prioridades na região que são urgentes: médico 24h, soro antiofidico, melhorias das
estradas, regulação e fiscalização dos dejetos jogados nos rios, plano de turismo ecológico e proteção das
áreas de acesso às cachoeiras e poços

108 Preservar o máximo  possível a paisagem local.

109 Qualquer projeto feito na região deve preservar as belezas naturais e evitar ao máximo concretos e
qualquer material sintético.

110 Acho muito interessante a ideia de dar uma opção de lazer com mais infraestrutura para os moradores e
também acho que o campo de Mauá pode ter sua área mais bem aproveitada, porém não da forma como
o projeto foi apresentado. O campo de Mauá é a entrada da região, um lugar charmoso e pitoresco para
quem chega e que pode oferecer uma área pública tranquila para os moradores se for melhor aproveitada.
Porém pela sua localização também não comporta grandes aglomerações, o que iria apenas causar
tumulto na entrada da região entre outras coisas

111 Não sou contra a um parque de lazer....mas o que foi proposto descaracteriza totalmente a região....e
acredito que Mauá tem necessidades mais urgentes que essa....

112 Educação, saúde, saneamento e infraestrutura nas estradas.

113 Precisamos de uma área em que as mais diversas atividades recreativas e esportivas sejam beneficiadas.
Uma quadra de areia, atendendo volei, futevolei e atividades funcionais. Uma quadra de basquete 3x3,
onde atenderá o número grande de atletas já existentes na região. Uma pista de skate, esporte olímpico e
com crescimento cada vez maior...

114 Não faz muito sentido esse projeto, ainda mas na entrada da região um dos lugares mais bacana que
temos na Vila de Mauá.

116 Qq obra feita pela Prefeitura tem q ser supervisionada e aprovada por orgãos ambientais e com consulta
previa da comunidade

118 Sim, executar um " projeto "dessa ordem, é no minimo um desrespeito a história da nossa Vila. Apagando
qualquer traço do original e colocando no seu lugar a mesmice  e falta de respeito com a natureza e a
história do lugar

119 "Minha opinião talvez seja diferente da maioria pois existe uma demanda de áreas de lazer e reunião para
os moradores, sobretudo para os mais jovens.Acredito que área de churrasqueira seria um problema
imenso. Problema de lixo, problema de carros e motos, música alta, turistas de regiões proximas com



seus carros estacionados na entrada da vila.
Eu tinha coisas positivas a dizer mas não cabe no número de caracteres... "

121 Entendo que as necessidades sociais sejam tratadas com muita atenção pelo ente público. No entanto, a
descaracterização de uma área, que é cartão histórico cultural não justifica essa relação..

122 O projeto deve respeitar as características naturais do local, do meio-ambiente e da área de preservação.
Um projeto em área como a região de Visconde de Mauá deve considerar as necessidades de sua
população como um todo, e não apenas aos anseios de uns poucos que eu ousaria afirmar não têm
sequer a menor visibilidade dos impactos de projetos mal elaborados como este podem causar a um local,
incluindo o impacto negativo sobre as expectativas do turismo, considerando que esta é uma região cuja
sobrevivência econômica depende exclusivamente de um turismo ecológico, natural, bucólico. Cabe ao
poder público consultar e envolver uma ampla frente de moradores, assim como pessoas especializadas
com conhecimentos e vasta experiência em projetos desta natureza para regiões de preservação, como é
o nosso caso, para assim, assegurar que todo e qualquer projeto, neste tipo de região, valorize e leve em
consideração todas as suas particularidades e prioridades, como  a fauna e a flora natural, que não incluam
implementações de elementos artificiais (como grama sintética, por exemplo), que não se implemente
iluminação típica de regiões urbanas/grandes centros as quais descaracterizam totalmente o local, bem
como não deve conter atrativos como churrasqueiras que irão certamente gerar lixo a céu aberto e
todos os tipos de impactos danosos associados a falta de limpeza e higiene, bagunça e baderna também
seriam consequências automáticas por conta do álcool e utensílios descartáveis, pets, embalagens de
cervejas, etc, justo na entrada principal da região, isto definitivamente não poderá ser útil nem bom, nem
para moradores, nem para nossos visitantes/turistas. Campo de futebol neste espaço de entrada não faz o
menor sentido, e vale ressaltar que a vila de Visconde de Mauá já tem 2 campos de futebol, portanto, se
for para investir, que se invista em quadras poliesportivas, e não deve ser na entrada da vila.  Campo de
futebol deve estar em local separado e no formato e condições apropriados. Todos sabem que Visconde
de Mauá é conhecida como uma região de turismo ecológico,  bucólico, histórico, portanto todo e
qualquer projeto e/ou melhorias devem levar estes fatores e diferenciais em consideração. Além disto, é
preciso considerar que qualquer projeto deste porte, necessita de manutenção constante. Lembrando
ainda que Visconde de Mauá tem no momento prioridades críticas que deveriam estar sendo analisadas e
cuidadas pelos poderes públicos, como o saneamento básico, o rio já está sendo poluído para além do
aceitável, a falta de uma adequada distribuição da água nas vilas, a preservação dos rios e cachoeiras, uma
atenção especial às queimadas (assegurar pessoal treinado e equipamentos apropriados), bem como a
fiscalização do crescimento/construções desordenados que tem assolado a região nos últimos anos. São
muitos temas a serem cuidados pelos órgãos competentes, ainda que aos olhares destes servidores
públicos, estas áreas de cuidados possam não representar necessariamente 'votos', elas certamente
representam a melhoria de vida de todos os cidadãos locais e dos turistas que sustentam a região. Boas
intenções não significam boas escolhas, nem bons projetos, é preciso ir além, é preciso estudar todas as
variáveis envolvidas.

123 Um cartão  postal da região  está  sendo posto em risco

124 Acho importante que para qualquer projeto que tenha intervenção visual e impacte na vida dos
moradores e visitantes, que haja consulta pública, diálogo, que a decisão seja compartilhado e considerada
importante para os moradores, principalmente, que são os verdadeiros zeladores e usuários dessas obras.
Também que haja consulta com TODOS e não apenas com alguns.

126 Que a obra previlegie sustentabilidade ambiental, social e histórica, segurança, turismo e que contribua
para a melhoria na qualidade de vida do morador da vila.



128 "Sou absolutamente contra a execução desse projeto. É dessa forma que os ambientes e sítios ambientais
vão se degradando progressivamente, com o viés de atender à ganância e à falta de escrúpulos de
empresários e da falta de sensibilidade das autoridades públicas.
Veja o aumento da iluminação pública com luzes de LED potentes que causam uma verdadeira poluição
luminosa nas estradas da zona rural e no campo de futebol, roubando a beleza do céu noturno da região.
Vejam também a quantidade de lixo jogado diariamente na RJ-163, nos mirantes e nas fontes d'água, sem
nenhuma preocupação por parte do DER, do INEA e da PMR. Vejam os animais silvestres mortos pelos
automóveis. O projeto em tela vai ocasionar uma piora de todas essas condições apontadas."

129 O lote 10 em Visconde de Mauá que necessita da urbanização. A vila e a porta de entrada da Vila deve se
manter bucólica como está.

130 Sou super a favor da obra, vai ficar linda a chegada....

134 Criar um espaço de aglomeração logo na entrada da vila vai gerar trânsito, confusão, barulho, acabar com
a chegada bucólica e tradicional da Vila de Mauá, além de deixar o local mais vulnerável a inevitável falta
de educação da população que joga lixo em qualquer lugar (vide campo de futebol do lote 10 em dias de
jogo). Luzes de LED gigantescas como as propostas servem para ambientes urbanos, jamais para um local
de paz, tranquilidade e de conexão com a natureza (diurna e noturna) como Visconde Maua - é uma
poluição luminosa sem precedentes pra região. Antes desse projeto populista, a Vila precisa de médico
constante, de transporte mais apropriado, não campo de LED com grama sintética.

135 O projeto é muito bom, mas eu como moradora de Visconde de Mauá, nascida nesta região, gostaria de
uma praça com coreto tradicional, fonte, bancos e um lindo paisagismo, com árvore e sombra! Pois a
nossa igreja é bem antiga e tradicional, uma praça no estilo moderno vai contrastar com a tradição local!
Acho muito importante a parte de vestuário, parque infantil, esportes, como a pista de skate ou mesas de
jogos, a academia é muito, muito bom, passeio público; porém o campo de futebol nós já temos outro o
do lote 10, que está na vila também!

140 Uma ciclovia e via de pedestres acompanhando a RJ-151 pelo menos até a entrada da Laginha

142 Acho boa a ideia de uma praça respeitando as características arquitetônicas da região e respeitando a
natureza.

145 A primeira impressão visual, bucólica e rural, com remanescentes da arquitetura tradicional da Vila de
Mauá tem, ao longo de décadas, atraído turistas, empreendedores e novos moradores para a região de
Visconde de Mauá. Respeitar esse patrimônio paisagístico é fundamental para manter a característica, a
qualidade de vida e o bom padrão do turismo local.

152 "Parabéns ao prefeito dr Diogo pelo projeto e pela iniciativa,esperamos que não fique só no papel."

153 A região já conta com inúmeros parques naturais que são a verdadeira atração turística.

154 Campo com grama sintética descaracteriza totalmente com visconde de Mauá

155 A descaracterização crescente dos aspectos ambientais e rurais da região vai cada vez mais atrair um tipo
de turismo alienado da Natureza, em busca de loteamentos irregulares, na contramão das posturas da
APA da Mantiqueira...

156 A população deve ser consultada SEMPRE, podem se instituir conselhos de moradores

158 Na minha opinião deveria ter mais lugares de prática esportiva , como quadra , pista de skate/BMX,



basquete e outros , para que os moradores e turistas tenham onde se divertir

159 Por favor não mexam na área histórica da Vila de Visconde de Mauá, que é o que tem que ser, antiga,
bucólica e única

162 Grama sintética é um absurdo.Obras eleitoreiras, vai ficar tudo quebrado e descaracterizar a região. Se
for no lote 10, um projeto mais simples como parquinho, quadra de futebol, tudo simples....

163 O projeto é lindo porém o lugar ideal é no campo do lote 10 visto que estará mais perto da comunidade.
A praça de entrada de Mauá será descaracterizada se receber esse projeto

164 "Acho que tanto a pesquisa quanto uma apresentação do projeto deveria ser somente c moradores da
regiao (Parcela Município de Resende) e nao com moradores de outro Município que é o caso de
Maringá/ Maromba e vales, acho que isso atrapalha o projeto que sempre foi tao desejado pela ppopulação
local da Vila de Maua e Lote 10...
Obtigada por contemplarem Mauá .  "

165 Sempre que vou a passeio acho o lugar muito bonito,  porém acredito que falta um cuidado maior com o
paisagismo.

166 Sim : a educação brasileira ainda precisa evoluir muito, o turismo ainda é predatório em nossa sociedade!

167 Não sou moradora, não acredito nas boas intenções do prefeito.

169 A chegada em Mauá deve ser preservada como está, é o diferencial da Vila.

170 A entrada de Mauá não pode ser descaracterizada com um complexo, que lembra os populares realizados
por milícias em cidades do estado. Acredito que será uma obra para atender a comunidade e não o
turista. Por isso o melhor local seria na minha opinião, mais próximo ao lote 10.

171 Acho de extrema importância que a PMR dê voz/ouvidos a comunidade  a fim de realizar um trabalho que
contemple o máximo de necessidades de seus moradores, meio ambiente e visitantes.

172 Substituir a grama atual por grama sintética é total descaracterização e destoa completamente não só
com a praça mas com toda a proposta ecológica da região.

173 Torcendo pra que fique pronto logoo

174 Qualquer obra deve respeitar arquitetura e paisagismo local e servir pra comunidade local.

175 Que a comunidade em comum acordo trabalhe para o bem estar comum.Tanto dos moradores  qto dos
visitantes.

177 Tem muitos artistas na região que poderiam contribuir para a realização de uma obra de arte pública,
podem fazer um edital para artistas e convidar críticos de arte especializados em arte pública para
selecionar o trabalho e depois realizar a obra.
Mauá, com seus rios, cachoeiras, vales e montanhas já é uma área de lazer completa. Quem precisa de
área de lazer é a cidade grande onde já não existem vestígios de natureza!

180 Acho muito importante ter um espaço público para moradores e porque não tbm para turistas, sempre
achei falta de um praça aqui para a comunidade para os jovem,pq trabalhei na escola e via as crianças
sempre loucas pra entrar na quadra saiam de casa e não tinham pra onde ir ter um tipo de lazer sempre



achei importante ter uma quadra um área de esqueite de patins,como não tem eles fazem isso no asfalto
que é perigoso e no corredores da escola que sempre gerol confusão,mais era o lugar que tinham tendo
uma lugar assim vai ser muito bom.E acho muito legal da parte do prefeito Diogo olhar pra região de
Visconde de Mauá não foi todos os prefeitos que fizeram isso por isso acho importante acolher a ideia
dar opiniões sim mais sem briga e que a população ajude ele quem sabe fazer alguns ajuste mais sempre
enfatizando a importância do olhar que tem por nossa terra,e levar enconta principalmente o morador
que vive aqui por toda vida não somente aqueles que vivermos a vida toda na grande cidade e veio se
refugiar do caos que viveram e não quer que nada vá pra frente e mude aqui pensando só no próprio
umbigo pq vejo muito isso aqui.

182 Toda melhoria é muito bem vinda a população, sobretudo aos moradores e crianças, mas esse projeto
descaracteriza totalamente a proposta bucolica e cultural das vilas. eixstem lugares abandonados, pontes,
acessos, não deveria entrar mais um metro de fio, tudo solar, a interação não foi feita, parece uma obra
modernosa e nem isso é. infelizmente esse estudo gastou dinheiro. melhorias sim, wanna be gde centro
nunca.

183 Por favor não acabem com nossa Visconde de Mauá. A entrada da cidade é linda por sua simplicidade, isso
já é suficiente. Construam área de lazer em outra localidade. Muito obrigado. Rodrigo.
Creio que deveríamos sugerir uma apresentação do projeto pelo executivo municipal para a comunidade,
Iniciativas como essa são bem-vindas, mas, a população tem o direito de ouvir e opinar.

186 Está obra é absurda. A região é carente de várias coisas, como saneamento básico e até mesmo um
banco. Ridículo acreditar que essas pessoas estão pensando no bem da região.  Eles estão pensando do no
agora. E os moradores estão sendo influenciados. Estão esquecendo do amanhã.

187 Considero que o projeto e completamente incompatível com o ar simples e natural de Mauá.

193 Acredito que Mauá mereça uma estrutura para esportes sim, respeitando a comunidade local, e escutando
as opiniões dos moradores da vila e entorno.

195 A natureza sempre tem que ser o elemento principal . Deixa ela quieta. Quanto menos o homem
interferir, melhor.

196 É um problema complicado essa "visão empreendedora" ligada a turismo... boa parte dos lugares no Brasil
e especialmente no Rio atraem turistas por conta de suas singularidades, então se você começa a
padronizar esses lugares, eles perdem sua função e sua identidade... é um tiro no pé... para que vou subir a
Serra até Mauá se eu chegar lá e ter a sensação que estou em Maricá? Ou Niterói? Não tem sentido

198 Achei o projeto proposto um absurdo e nao consultados !

199 Espaço para adolescentes e crianças brincarem e se encontrarem.

200 O plano diretor de Resende não permite essa intervenção a menos de 100m da igreja tombada

201 Essa área é onde está a maioria dos moradores fixos de Visconde de Mauá. É direito deles opinar e ter
uma área de lazer e de encontro comunitário. Porém, devem ser respeitadas as características históricas
da cidade.

202 O projeto atual pode ter um impacto extremamente negativo, é necessário ser revisto e refeito
considerando-se a opinião dos moradores.

203 Não sou contra a praça na vila de Visconde de Mauá, muito menos contra a localidade da implementação



do projeto, eu Camila sou a favor de discussões que tragam melhorias ao projeto já apresentado. Levando
em consideração a opinião da população como um todo !

204 Uma área de lazer obviamente será compartilhada entre comunidade e turistas. Churrasqueiras e campo
de futebol atrairão os turistas chamados farofeiros que trazem sujeira e não gastam recursos.

205 A região , obviamente, precisa de lazer. E tem inúmeras áreas para a construção de diversos
equipamentos públicos, que não seja a entrada de Visconde de Mauá.

206 Que cuide do povoado com carinho. A natureza é o diferencial desse lugar

210 Qualquer projeto que vise "modernização" de um espaço público, não condiz com os atrativos naturais de
Visc. de Mauá.

212 Nem só de futebol vive o homem, temos praticantes de diversas modalidades esportivas na região e esses
não tem uma estrutura sequer, muitas vezes se arriscando na rua como é o caso do skatistas, esporte que
cresceu muito

213 Não

214 Atenção aos excessos que transformam um ambiente voltado ao ecoturismo e à natureza em um
ambiente urbano.

216 O projeto ,em todos seus detalhes ,tem que ser discutido em audiências públicas com a comunidade de
todas as vilas.Sendo na chegada,vai impactar diretamente a impressão de quem chega.Precisamos pensar
no futuro.Um lugar que se mantenha preservado,silencioso,que permita a observação de pássaros e flores
terá um valor incalculável para todos. O projeto é muito ruim ,tende a ser um lugar ruidoso,com muita
probabilidade de ser sujo e mal conservado.Impacto muito negativo para a principal atividade econômica
da região que é o turismo.Já temos Penedo para o turismo mais intensivo,cheio de comércio e
atrações.Quem vem para Mauá tem o perfil do turista que quer ver a natureza preservada e o espaço
bucólico e sossegado.

217 Consulta pública já!

220 Considero que o projeto não deve descaracterizar  a vila e seu centro, mas sim ser executado em area do
lote 10, que concentra a maioria dos moradores, desde que esses moradores aprovem o local e o projeto

222 "Não posso concordar com qualquer projeto que interfira diretamente com a comunidade e com o meio
ambiente que não passe antes por uma consulta pública! E esse projeto em especial não está em harmonia
com a nossa região.
Fico muito triste em saber que se tem dinheiro para uma obra dessa porque não escutar a comunidade
para saber das prioridades!!!!!"

224 Visconde de Mauá e suas cachoeiras já é a área de lazer que o turista procura, não precisa de mais nada,
muito menos coisas artificiais.

225 Me sinto indignada com o projeto, sem ter sido consultado à população. Este projeto ao meu ver, é para
cidade urbana e não para uma cidade rural como Visconde de Mauá.

227 Socorro Mauá tá acabando

228 "Acredito que o campo da entrada de Mauá é um cartão postal da região.



Seria muito melhor se a obra em questão fosse feita no campo em frente ao colégio estadual. O campo
em questão poderia contar com quadra coberta e pista para caminhada. Com certeza, o campo do Lote
10 oferece mais espaço para  benfeitorias, além de ficar entre os dois principais núcleos populacionais
(Lote 10 e Vila de Mauá)."

229 Acho que o projeto precisa ser ajustado e reavaliado em conjunto com a opinião dos moradores da
região, sem descaracterizar a entrada da vila

230 O projeto estava aberto ao público sempre, portanto, não soube quem não quis.

231 DEIXEM COMO ESTÁ, PELO AMOR DE DEUS... É LINDO ASSIM... SIMPLES DESSE JEITO

232 "Acho que a quadra poliesportiva e a pista de skate e muro de escalada ficariam melhor no campo do lote
10. Formaria um polo educacional-esportivo. Facilitaria o deslocamento dos jovens e a manutenção dos
equipamentos.  Também a acho imprescindível o coreto na praça da igreja.”

236 Muito importante ouvir a comunidade! Não queremos uma selva de pedra, precisamos manter as
características históricas da região, preservar a cultura local e harmonizar os espaços com a natureza
exuberante que nos cerca. Os espaços de lazer são importantes pra comunidade, mas não precisam ficar
na entrada da Vila...

237 Precisamos de médicos ,dentistas e mais postos de saúde e de segurança.  Nao podemos ter um banco
em Maua porque ezplkdem, hotéis e casas estao sendo arrombadas. Mulheres estão sofrendo tentativa de
estupro. Se não tiver turismo, acabou a atividade principal e indireta de todos.

238 Acredito na importância de manter a entra como cartom postal natural de visconde de maua.

239 A Vila de Mauá precisa de um posto de saúde,posto de polícia e de manutenção permanente na estrada
que dá acesso à vila!!

240 Não

241 É  importante consultar a população

243 "Precisamos de uma calçada ligando a vila de Visconde de Mauá à vila de Lote 10, para que os alunos
possam ir para a escola com mais segurança, muitas vezes tem carros estacionados dos dois lados da rua
e os pedestres são obrigados a ir pro meio da rua.
Precisamos de atendimento médico no posto de Visconde de Mauá de segunda à sexta-feira pois há
poucas vagas para marcação somente 25 por semana, e temos que ficar até 5 horas na fila para conseguir
marcar."

246 Para o futuro, o melhor é criar um ecoparque na antiga granja no Lote 10, com equipamentos esportivos
mas também ambientais, como uma horta comunitária pedagógica, compostagem, viveiro de produção de
mudas de árvores nativas, cursos etc.

248 Projetos de revitalização são importantes para a comunidade, porém eles não podem ferir a harmonia
urbanística da vila, a economia que usufri desse ambiente, dessa estética que temos hoje para atrair
visitantes. Projetos de cidade grande, metrópolis não cabem em cidades pequenas e rústicas. Existem
tantos projetos de infraestrutura que Visconde de Mauá poderia se beneficiar e mostrar um olhar atento
do Prefeito sobre a Vila, do que um campo de futebol monumental na entrada de uma cidade turística.

254 Preservem a natureza, a historia do lugar e suas características.



259 O projeto e muito bom de uma área de lazer para comunidade mas junto queremos proposta de
conservação e segurança a longo prazo e nós como moradores também devemos zelar pelo patrimônio
público.

264 A área do campo do lote 10 é grande ,  mais central e já tem até 1 vestiário construído ,  que necessita de
uma reforma urgente.  O local  ficou totalmente degradado.

266 Só não cortem as árvores

268 "Acredito que o projeto devem respeitar as necessidades dos moradores,observando as caracteriticas do
local onde vivemos,
A população tem necessidades esportivas (além do futebol), cultural e de lazer.
As propostas em relação a pista de skate/patins, espaço cultural, quadra poliesportiva, São bases Pará
atender as necessidades principalmente dos jovens que aqui vive.
Seria uma oportunidade de desenvolvimento de talentos aqui da região,onde temos grupos distintos pará
cada atividade, menos talentos no skate(aquii vale lembrar que temos um campeão de motanbard que se
desenvolveu graças a oportunidades),entre jovens do rap, e outros talentos."

269 Adorei a ideia do prefeito dessas obras  mas não cacordo com a única coisa, a churrasqueira acho
desnecessário e fazer no campo do lote 10 n pois a festa do pinhão e realizada lá e o campo de Mauá e
muito pequeno pra realizar a festa eu sempre vivi ak em visconde de Mauá e acho que faz falta uma
iluminação de led no campo alem do bicicletario alem do parquinho para as crianças....

271 Um sacrilégio fazerem esta obra na bucólica e histórica praça da entrada da Vila de Visconde de Mauá

272 Alterações dessa grandeza, em uma vila que tradicionalmente atrai bons e maus turistas, deve ser
amplamente discutida com a população residente. Tenho casa em Maringa. Passo temporadas na região e
fujo dos picos de turismo. Conheço Maua desde 1987. A estrada asfaltada já trouxe bruscas modificações
(positivas e negativas). Deve-se pesar se essas mudanças trarão mais impactos, poluição,  sujeira,
degradação da paisagem natural, brigas, drogas...

273 Asfalto na RJ 151, projeto pra turismo sustentável no parque estadual da Pedra selada.

274 Não destrua a beleza natural e simples da cidade

275 A entrada da vila com o campo, a igreja faz parte da história.

278 Por favor não estraguem nossa linda vila . Civilidade e respeito aos moradores

279 Gostaria de dizer que a proposta não está de acordo com o lugar e caracteristicas de Mauá. É pro povo
de lá ou é pra inglês ver? E se for pra inglês ver, não combina com o que o turista procura quando sobe a
serra!

280 É muito importante que seja criado uma praça em Mauá, porém deve se respeitar o local, seu arquitetura,
paisagem e o morador. O projeto apresentado é completamente inadequado para Mauá. Não combina em
nada com a beleza local e de fato estragaria a entrada da cidade, que é Belíssima. Sem duvida o campo do
lote 10 receberia melhor o projeto, mas ainda assim ele precisaria ser completamente mudado. Estamos
em uma área de natureza exuberante onde o silencio e a natureza devem ser respeitados. Quem fez o
projeto não conseguir captar o clima do local.

283 Visconde de Mauá deveria priorizar captação correta do esgoto já que o turismo encontra se
desenfreado, odor fétido pela vila, assim como Ubatuba-SP onde moro, por falta de uma boa gestão



pública e turística.

284 O campo do Lote 10 já é utilizado pela comunidade para esportes e fica na frente da escola Estadual. Na
frente de uma Igreja antiga e tombada  o ideal é uma praça com banquinhos e coreto e construções
compatíveis com um espaço histórico!

286 Precisamos manter o aspecto bucólico e aconchegante da entrada de nossa Vila, QQ alteração deve ser
apreciada pelos moradores, a área de lazer preferencialmente deverá ser pensada para o campo do lote
10.

287 Poucos projetos de melhorias sao apresentados a região, este a está aprovado com verba liberada  que é
um milagre! Então acho importa apenas algumas adequações como já foi citado que estariam aberto a isto,
cabe a população brigar para ser realizado de fato o projeto com qualidade. Depois buscamos outras
melhorias para o campo do lote 10, ambos podem ser feito.

288 Prioridade para cultura e esportes novos

292 sou absolutamente contra este projeto

293 Precisa, sim, de uma área de laser naquele local, mas com características históricas que se integrem com
as construções ao lado.

294 "O projeto apresentado não se enquadra com nossas vidas aqui. Tenho certeza que grande parte dos
moradores querem  manter a beleza de um lugar tranquilo, bucólico, com a natureza esplendorosa que
nos cerca. Trazer a cidade para a montanha é um equivoco. Uma bela praça, com um belo bosque, bancos
para as pessoas poderem contemplar e sentir a paz da nossa vila além de saudavel é maravilhoso.
A estrada que da acesso a Mauá é um exemplo desta estranha mentalidade. Estão cortando arvores,
alargando a estrada como uma enorme e ""moderna"" rodovia. Só que em vários pontos da estrada ainda
se encontra escombros das chuvas de 3 anos atrás, com meiapista em vários pontos, inclusive em curvas.
O asfalto chegou de Mauá até Maringa, mas não tem lugar para as pessoas andarem, elas tem que dividir o
espaço na estrada com os carros. Projetos devem ser pensados antes de serem executados, e as pessoas
devem ser ouvidas."

295 Sou totalmente contra esse projeto

297 A opção de grama sintética traz muita doença e descaracteriza o ambiente

298 "Visconde de Mauá está precisando é de policiamento , vemos de pouco em pouco marginais assaltando
pousadas e colocando em risco moradores e turistas, pequenos roubos , assaltos a pousadas cada vez
mais ... Se precisa de um planejamento pra evitar que o crescimento desses assaltos proliferem ..."

300 Não acho agradável nada artificial nas praças e campos de Mauá, para não descaracterizar o ambiente

301 "Se o espaço de lazer ficar no campo do lote 10 ele vai ser muito mais utilizado, tendo em vista que hoje
o parquinho de lá é muito mais frequentado pelos moradores por ser central entre lote 10 e Mauá e por
estar no caminho de volta das crianças da escola. Fora que o espaço é maior e o mesmo não ficar entre
ruas.
Espero que seja feito levando em consideração a história cultural do local."

302 Acredito que esse projeto irá descaracterizar a cidade em todos os sentidos. Não vejo razão para a
construção de uma área de lazer. A natureza, a cultura e a história são as melhores formas de lazer que
Visconde de Mauá oferece e que o turista busca. Outro ponto que deve ser levado em consideração é o



fato da região ser uma área de preservação ambiental(APA), sendo assim, qualquer projeto deve preservar
toda e qualquer espécie vegetal e animal da região e, ao que parece, não é isso que está sendo proposto e
garantido no projeto.

303 Grama artificial e luz de Led fria em um lugar com uma natureza tão exuberante é uma agressão

306 A região merece uma praça conforme o projeto sou a favor,porém com aspectos e elementos menos
urbanizados possiveis

307 Muito importante uma consulta pública antes de um projeto como esse.

309 O asfaltamento e o crescimento desordenado já estão impactando negativamente ! Saneamento e
fiscalização ambiental e contra o crescimento desordenado urgem ! Área de Lazer seria bom mas
respeitando nossas características. Outras prioridades e consultar a comunidade , população fundamental!
Acredito que o orçamento deve ser o mais possível participativo , acima até da Lei atual. Reconsidere por
favor Prefeito e Administradores. Grato!

311 Frequento Mauá anualmente desde 1980. É totalmente descabido este projeto da Prefeitura de Resende.
Descaracteriza a Vila e sua entrada. Há muitas obras mais impimportantes como deixar a Estrada Parque
segura e transitavel.

312 Se tiver que ser construído que seja no próprio Lote 10 e não em um dos dois campos.

313 O projeto é completamente inadequado com.as características de Mauá.  Melhor aplicar o valor
em.melhorias em saúde, educação, saneamento e segurança.

314 Devemos preservar o legado historico e cultural que atrai visitantes e moradores ao lugar

315 Visconde de Mauá e seus moradores carecem de uma praça, mas é fundamental que sua história e sua
tradição de promover o turismo delugar. É fundamental que a população local participe das decisões de
tão Importante projeto.

320 "Não acho válido toda essa modificação na entrada da cidade pois ela preserva características naturais que
são belas exatamente por ser naturais."

321 Respeitar a vila como ela é, ja basta a obra arquitetonica feita, com teatro e tudo mais, tao diferente da
arquitetura local, descaracterizando tudo

324 Como historiadora do patrimônio projetos como esse são totalmente imprudentes com a comunidade,
não revisitam o passado e não constroem pontes que fazem sentido socialmente. Apenas enchem os
lugares de mais concreto, locais sem manutenção e sem investimentos futuros.

325 O projeto deveria ser revisto, adequando-o às característicos da região. Uma praça bucólica que ajude a
conscientizar moradores e visitantes quanto à importância da preservação ambiental. SEM
CHURRASQUEIRAS, QUE ATRAEM UM TURISMO INCOMPATÍVEL COM A REGIÃO

326 Poderia ser construída a área de lazer no próprio lote 10

327 Seria ideal a manutenção dos espaços livres da praça e do campo em frente ao colégio, somente com
algumas intervenções paisagísticas, como um calçamento em torno das áreas citadas. O ideal que o
projeto para realização da área de lazer fosse feita na antiga granja ao lado do Lote 10.



328 Achei ótimo o projeto

329 Considero o referido projeto assim como o local escolhido para execução uma descaracterização total de
nossa região e uma agressão ao nosso ambiente.

330 Maua tampouco possui tratamento de esgoto. E nada se produz a respeito. Pra turista ver, pensa-se em
quadras.

332 Deve-se atentar para a não descaracterização de Maua. O valor poderia ser investido na recuperação das
florestas ao invés de mais uma praça.  Já temos um elefante branco no local que é a sede do parque da
pedra selada que só existe no papel.

333 Sou muito a favor da construção de uma vila de lazer, com pista de Skate e Patins para que os jovens e
crianças de Mauá tenham opções de esporte e lazer. Porém o projeto deve respeitar as características
arquetotonjcas históricas da Vila. Parabéns torcendo para o projeto sair!

334 Que esta entrada continue

337 "A construção na entrada da vila de Mauá além de ser completamente incompatível com o que é Mauá irá
destruir a entrada com LED, carros de som concentrados com bebida alcoólica em excesso sem contar a
destruição da natureza que existe ali.
A questão 7 de vocês não dá a opção de não haver a construção ali. Marquei “não sei responder”, porém
acredito que não deve existir uma construção naquele local, respeitando a característica turística e
histórica do local.
É necessário fazer uma pesquisa e ouvir a comunidade. Além de existirem outras prioridades na cidade de
Mauá antes de ser realizado um projeto desses em um local adequado. Necessidades como a quantidade
de lixo que vem sido gerado é descartado na natureza com o aumento do turismo, a estrada na subida da
serra, entre outras que devem ser ouvidas da comunidade. "

338 Não vejo necessidade dessa obra agora, nesse local. A comunidade tem que ser ouvida e opinar sobre o
projeto.

339 Não se deve mexer no patrimônio Histórico e natural paisagístico do local.

342 Ao invés de construir e mudar que tal preservar, restaurar e enaltecer o que ha de mais belo e natural?

343 Eu não achei ruim o prefeito ter pensado na região, achei interessante melhorar o lazer da população e
consequentemente do turismo. Mas acho que tem certas coisas que não deveriam entrar porque perde o
charme da entrada.

344 Acho que as pessoas estão muitos radicais,  a obra é um bem pra cidade e ninguem ia deixar de vim pra
visconde de maua que hoje só leva o nome sendo que ali nao tem exatamente nada além da gastronomia .
Maua não tem uma sequê cachoeira  maua hoje serve mais como uma passagem bonita.   Então a praça na
entrada da cidade não atrapalharia em absolutamente em nada .

345 Projeto totalmente em desajuste com o principal patrimônio da região:  o natural. Querem o que com
isso? Forçar a urbanização insustentável? Matar de vez a galinha dos ovos de ouro e assar na churrasqueira
? Não induz um turismo de qualidade, o do ecoturismo, aumentará a visitação de massa de "bate-e-volta".
Qual o objetivo (afora arrecadar alguns votinhos de deslumbrados e ignorantes) estourar de vez a
capacidade de carga da região? Mais trânsito, mais resíduos sólidos, mais barulho, mais poluição por luz ...
Aliás, projeto de muito mau gosto



347 Gostaria muito que Visconde de Mauá não  perdece sua característica.

348 Preservar a atual bucólica entrada de Visconde de Mauá é essencial para o bem estar dos que moram e
dos visitantes.

349 "São tantas coisas mais práticas que a comunidade precisa como transporte,etc e sim uma área gostosa
de convívio preservando as características históricas.
Pode ser algo simples e de bom gostoso com bastante natureza e não um mega projeto destes totalmente
urbanoide e que com certeza envolverá altas verbas e ganhos financeiros com licitações etc.. Que
beneficiará una poucos deixando os moradores locais com um elefante branco feio e custoso. Eu digo
Não é Nao"

350 O encanto de Mauá é sua rusticidade, sua natureza... um campo de futebol com grama sintética e
churrasqueira logo na entrada da cidade vai quebrar totalmente o encanto

352 Acho muito importante também rever a ciclovia que para existir está acabando com uma quantidade
absurda d árvores.Sou ciclista e sei que as pessoas que andam de bicicleta tem um respeito muito maior
pela natureza do que essa obra vem demonstrando

353 Que a praça de entrada da região não tenha concreto, não tenha grama sintética nem tenha paisagismo e
arquitetura pasteurizada como este projeto apresentado pela prefeitura de Resende

356 Um velho ditado "Não se mexe em time que está ganhando"

357 A entrada de Mauá é o que nos cativa e o que faz o turista saber que chegou a uma região de paz e
belezas naturais, que serão descaracterizadas com o pretenso projeto.

359 Acho que descaracteriza a entrada

360 Detestei o projeto, descaracteriza totalmente a entrada da cidade

361 A população deveria ser sempre consultada antes de Obras assim

362 O projeto ou maquete deveria estar exposto na entrada da delegacia de Visc. de Mauá ou em algum local
a ser informado pela prefeitura.

363 Acho bem interessante fazer uma praça com lazer para jovens e crianças, com pista de skate, parquinho,
bancos, paisagismo, banheiros, mas SEM churrasqueira, grades e iluminação

364 Toda intervenção deveria se iniciar com a consulta da comunidade

365 Não acho q a localização da proposta atual contemple da melhor forma o principal público alvo q são os
moradores da vila de Mauá. A proposta deveria ser construída de forma a se integrar ao local escolhido e
a suas características, e não fazer um projeto para depois buscar um local onde assentar o que foi
idealizado

369 A preservação da característica de cidade de interior, lugar de paz, refúgio, natureza,  simplicidade

374 Absurdo esse projeto. Grande absurdo

376 Na minha opinião n devemos atrapalhar esse projeto pra nossa região pois ja somos bem esquecidos por
todos os 3 municípios por isso devemos apoiar a prefeitura



379 Não destruam Maua

383 Manter e respeitar o paisagismo local ouvindo os moradores deve ser priorizado.

384 Apenas que pra fazer praça é o campo de Mauá e no campo do lote 10 deveria colocar arquibancadas
para ter jogos de futebol direto.

385 Preservar o que já e atrativo , ou seja os rios e matas.sem obras de concreto . Mais verde e flores

386 Ta péssima essa proposta da prefeitura. Eles deviam era pensar em consertar a parte da ponte dos
cachorros RJ que ta podre precisando de atenção, colocar onibus descente com todos os horários até o
campo alegre. Ta cheio de demanda séria pra resolver. Essa proposta foge muito do contexto da
montanha parece projeto de lavagem de dinheiro.

387 "Campo do lote 10 ... união das duas comunidade s ... Mauá e lote10

389 O campo do lote 10 é muito utilizado da forma como está, já outros lugares estão subutilizados

391 Ao invés de gastar com esses recursos porque nao se preocupar com o tratamento de esgoto jogado no
rio . Fazer multiroes para conservação do verde que se degrada com construções irregulares onde a
prefeitura faz vista grossa. Vamos mater o verde da floresta!

392 Skate seria excelente . Tem que tirar essa garotada das drogas

393 Sou favorável a uma área pública para se praticar esportes, mas nunca na entrada da Vila de Mauá o que
descarecterisa totalmente a paisagem local (cartão postal tradicional da região) . deveria ser no Lote 10 na
antiga Granja abandonada.

394 "Acho tudo isso um.absurdo.
Falta de respeito com a maioria dos moradores da região.
Penso que estão tentando arranjar um meio de lavar o dinheiro publico :("

395 O campo de Mauá é um lugar histórico, quando criança morava na vila, e era ótimo poder ir na tarde de
domingo no campo quando tinha partidas de futebol. Era uma ambiente de socialização, hj eu visito o local
sempre que posso, e acho que uma área de lazer é bem vinda na vila, mas não no campo de Mauá. Acho
que a área do campo do lote 10 e nas medicações ali seria uma área melhor, com mais espaço.

397 Sou totalmente a favor de uma área de lazer para os moradores de Visconde de Mauá. Porém, o projeto
apresentado peca em dois pontos principais: o local escolhido e a estética urbana - com o que há de pior
na cidade. A chegada de Mauá é linda, com casinhas antigas, uma igreja singela e um imenso campo verde.
Qualquer interferência pode descaracterizar totalmente esse cartão postal. A minha sugestão é que o
projeto seja revisto, junto à comunidade, e que a empreitada seja realizada no campo do Lote 10, em
frente ao CEAQ.

398 Sou morador a pouco tempo de mauá, 6 meses. Mas venho de uma cidade também turística, são Thomé
das Letras. Mesmo estando aqui à pouco, já identifiquei alguns detalhes que poderiam sim, ser importantes
serem levados em conta, se tratando de bem coletivo. Lógico que, a ideia de uma revitalização é sempre
bem vinda, mas, desde que venha para somar, agregar valor, não só para o turista, mas também para os
moradores. O campo do lote 10 está localizado num ponto excelente para agregar valor urbanístico para
turistas e moradores. A obra proposta pela prefeitura tem sim vários pontos positivos, mas
churrasqueira? Onde, em qualquer lugar público se instala algo de uso doméstico? Isso não agregar em
nada, nenhum valor urbanístico muito menos histórico em qualquer lugar que seja. Manteria a proposta da



prefeitura  de Resende, mas, mudando o local e fazendo alterações que beneficiem primeiramente os
moradores que são os mais interessados. No mais, que o bom senso perdure e que seja feita a vontade
local.

402 É muito importante que O gramado natural e o campo do Cartão Postal da Vila de Visconde de Mauá
sejam tombados como Patrimônio Cultural Histórico

404 VIRALIZEM O QUE JA TEMOS E NAO SERVE PRA NADA. EX. AQUELE CLUBE HORRIVEL NA VILA
DE MAUA

407 "A comunidade local os jovens precisam de u.a pista de skate,patins,parque infantil.
Com iluminação adequada,ao local . E não uma iluminação de cidade, que afasta o atrativo maior de
Mauá,q são os pássaros noturnos,vagalumes,etc..
Nada de churrasqueiras,indo na contramão do desenvolvimento atual( carnes caras, bebidas alcoólicas).
Espero que realmente se inspirem nos parques ecologicos que já existem muitos pelo mundo."

408 Sou moradora e eu iria amar se esse projeto fosse realizado!

410 O problema que vejo no projeto é a descaracterização do local, já que o turismo da região é
tradicionalmente ligado ao ecoturismo. Dessa forma, não será bem aceito pelos turistas construções
típicas de meios urbanos com churrasqueira, grades, gramado sintético, entre outros.

418 Muito louvável a iniciativa da pesquisa.

420 Sou a favor do projeto mas mudaria o local.

421 O projeto no campo do lote 10 seria mais adequado para os moradores da região

426 Acho muito boa a iniciativa de fazer uma área de lazer para a população, mas a entrada da vila deve ser
preservada, pois é um 'cartão postal' da região. Tem questões importantes q faltam: policiamento
adequado, médicos diariamente/24h, consertar a ponte do campo do lote 10, monitorar o esgoto jogado
no rio preto, aparelhos da 3a idade q estão danificados.

427 Minha opinião é de visitante esporádica mas que ama este lugar. Esse projeto vai afetar diretamente a
beleza natural de Mauá e consequentemente descaracterizar a paisagem bucólica e tranquila desse paraíso.

428 Um campo sintetico na frente de uma igreja historica é uma péssima iniciativa

431 Na entrada  praça com coreto, espaço cultural, com bancos para apreciarmos as belezas naturais do local.

437 Fui morador da região e conheço bem o local. Creio que este projeto tem que ser revisto e que seja
respeitado o patrimônio histórico e ambiental. Se for algo que descaracterizar ou venha propiciar a
degradação, terá um impacto muito mal para Visconde de Mauá. Os próprios moradores, comerciantes,
Hoteleiros etc, sentirão os resultados desta obra, pois Visconde de Mauá vive de suas belezas naturais.

438 Não

439 Acredito que o campo em si não agrega em nada no que diz respeito ao patrimônio cultural local. Pois
não há mata (visto q é um campo) nao há nenhuma construção histórica. Não se tem nada a preservar em
um campo de futebol. Sou contra demolir casas antigas, dematar e etc porém fazer uma praça onde existe
um campo agrega qualidade de vida aos moradores e cria utilidade para um local que é pouco usado.
Acredito tb que é mais bonito ter uma praça na entrada da localidade do que um campo vazio. Quanto a



fazer no outro campo Acredito que a proximidade com o rio possa ser um impeditivo e que realmente
possa trazer danos a natureza.

441 O campo de Mauá é uma rotatória de carros e a chegada na região; o do lote dez faz fronteira com a
floresta e o rio, muito mais agradável, seguro p as crianças, contempla mais a comunidade local tambem

443 Que seja preservada a paisagem bucólica e antiga da entrada de Mauá. Há outros espacos para áreas de
lazer, inclusive o Clube de Mauá

444 Visconde de Mauá tem sua economia baseada no turismo e vem sofrendo muitas teriveis alterações nas
suas principais características. Seu principal charme é ser um local de natureza, rustico, bucólico e as
obras na vila de Mauá são grotescas, fazemdo com que a Cidade vá perdendo seu charme e encanto.
Achei se péssimo gosto esse projeto sem pé nem cabeça!!! O campo já existe, a grama já e natural!!!  Pra
que um projeto horrendo desses?

445 Acho que poderia ser mais divulgado na região

446 "A proposta é um absurdo. Espero que repensem um local mais apropiado"

448 Gostaria que tivesse havido uma consulta à comunidade antes de definirem o projeto

450 Preservem as características originais da cidade

454 Mexer na entrada da cidade descaracteriza o local. Há outros locais mais adequados para se fazer
churrasco .

456 "Talvez o campo lote 10 seja outro lugar interessante.
Uma pista de skate grande e bem feita. Com street e pump track (serve para bike tb)"

457 Preservar a autenticidade do local é essencial.

458 Importante conciliar as necessidades dos moradores com a vocacao de ecoturismo da região.

459 Importante questionar qual tipo de público interessa atrair para a área. Um público que trará recursos e
contribua positivamente para a região e sua comunidade ou um público que trará sujeira e desordem, em
nada contribuindo para o desenvolvimento e sustentabilidade do local.

461 A indignação dos moradores é o local do projeto descaracterizado a história do local...

464 Respeitem as características do local, não transformem Mauá em mais do mesmo! A entrada da região é
muito significativa para sofrer tamanha intervenção. Ouçam a comunidade em primeiro lugar,
posteriormente as pessoas que frequentam a região e pensem nas demandas mais urgentes como
saneamento, coleta de lixo, distribuição de água, transporte público, atendimento médico!

467 Moro na região de Visconde de Mauá a 30 anos. Trabalho com turismo a mais de 10 anos e atualmente
tenho uma agência de turismo aqui, inclusive é o site de maior alcance de divulgação atual.
Moro na chegada da Vila, minha família é descendente alemã, fomos um dos primeiros imigrantes deste
paraíso. Minha família é contra o projeto no sentido da descaracterização local, mas sabemos da
necessidade de uma área de lazer para a população.
Na minha opinião faltou consulta pública, os moradores até a atual divulgação na internet não sabiam de
nada, muitos inclusive estão surpresos com alguns itens anexados no projeto, assim como as
características urbanas, que não combinam em nada com a região.



A entrada de Visconde de Mauá hoje é um dos principais cartões postais, com suas casas centenárias e a
Igreja São Sebastião.
O Prefeito disse em uma entrevista na rádio que ouve um erro por parte da arquiteta, que pegou um
projeto de uma praça da cidade e usou como referência para a tal Praça Mauá. Visconde de Mauá é hoje
uma das regiões mais visitadas do Brasil, a prefeitura deveria olhar com mais carinho para a região e
elaborar um projeto que seja com as características locais, não um esboço de praça de cidade. Minha irmã
é engenheira e achou um absurdo a arquitetura que ganha para elaborar projetos não ter feito no mínimo
essa mudança.
Espero que nossa pesquisa de opinião pública e em especial a última questão aberta seja avaliada com
carinho, este é o primeiro de muitos caminhos que tentaremos para tornar este projeto útil ao turismo e
principalmente aos moradores.

478 Iluminação de led não combina com Mauá!

479 O projeto deve ser apresentado em audiência pública e deve ser voltado ao lazer da comunidade.

480 O dinheiro que seria investido na construção dessa quadra ,ser utilizado em melhorias do postinho de
saúde local.Ñ ,vejo a necessidade de se construir nada na entrada de cidade.Só plantar mais árvores e
mais plantas.

481 Não façam nada que fomente baderna na praça de entrada,  os moradores precisam de estrutura para
melhores condições de vida. Revejam esse gasto.
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