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Ata da 3ª reunião do Conselho da Cidade de Itaú de Minas 

27/08/2018 

A segunda reunião do Conselho da Cidade de Itaú de Minas aconteceu no dia 28/08/2018, às 
18h, no Centro de Habilitação de Menores – CHAME, onde se reuniram 13 pessoas, entre 
membros do conselho, servidores da prefeitura, os coordenadores do processo de revisão do 
Plano, vereadores, o prefeito Ronilton e membros da consultoria de apoio do processo de 
revisão. 

A reunião foi aberta com a apresentação da pauta prevista:  

• Leitura e aprovação da ata da última reunião do Conselho (30/07/2018); 
• Apresentação da síntese da Proposta de Plano Diretor; 
• Debate e avaliação com os presentes; 
• Pactuação de data para realização de Audiência Pública 

Na sequência foi realizada a leitura da ata da última reunião do Conselho. A ata foi aprovada e 
rubricada pelos membros do conselho.  

Na sequencia a consultoria de apoio realizou a apresentação da síntese da proposta de Plano 
Diretor, já disponível para consulta pública. Foi ressaltado que todo o material apresentado – 
atas, slides e relatórios – é constantemente disponibilizado no site 
(www.itaudeminas.mg.gov.br/planodiretor). 

A apresentação teve como objetivo apresentar o Produto 3 – Proposta de Plano Diretor – e 
começou pela discussão do capítulo 5, que trata do Zoneamento proposto. Foram discutidos o 
perímetro urbano proposto para a Sede, com as APPs (Área de Proteção Ambiental) já 
delimitadas, bem como o Macrozoneamento Urbano e Rural e suas respectivas zonas. A 
apresentação trouxe a metodologia utilizada para verificar quais APPs estão preservadas, 
obedecendo a faixa de mata ciliar de 30m de largura para cursos d’água de até 10m de largura 
e de 50m para rios com mais de 10m de largura – no caso dos últimos, os únicos existentes no 
município são aqueles que delimitam suas fronteiras.  

A consultoria apresentou a proposta de diretriz ambiental está de acordo com o diagnóstico 
realizado, buscando responder às queixas de população e do governo de perda hídrica pelo 
município, que tem lagoas secando – como se pode ver por foto aérea. O fenômeno pode estar 
tanto ligado à mineração quanto ao cultivo de eucalipto – por isso a proposta de unir os grandes 
maciços de remanescente florestal do município a fim de adquirirem características de sistema, 
visando a preservação dos cursos d’água e das espécies.  

A análise territorial constante dos Produtos 2 e 3 ainda trouxe os territórios onde há ocorrência 
de parcelamento irregular, orientando o município sobre as possibilidades de atuação em 
relação à regularização fundiária – destacando-se casos como Areia Branca, que necessita de 
um projeto especial de regularização. Ainda, ocorreu uma discussão sobre uma possível lei de 
chacreamento para combater os problemas causados por essa prática, em especial para a 
população pobre: o custo da implementação de infraestrutura é responsabilidade da prefeitura, 
o que pode resultar em diversos problemas. O município não pode produzir vida urbana na área 
rural. 
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A consultoria propôs como possível solução para que o município permita o chacreamento, por 
exemplo, o loteamento condominial. Ainda, ressaltou-se que não é responsabilidade do Plano 
Diretor incluir a lei de chacreamento – a consultoria Risco explicou que é muito melhor que essa 
iniciativa parta dos gestores públicos, que conhecem a realidade da cidade. Dessa forma, 
levantou-se a possibilidade de deixar a elaboração da lei de chacreamento para definição pela 
Prefeitura. 

Os instrumentos e parâmetros do Plano Diretor também foram apresentados e debatidos. A 
consultoria Risco justificou como principal missão do Plano Diretor fazer uma Zona Urbana 
melhor, através de instrumentos como a Outorga Onerosa do Direito de Construir e da definição 
de parâmetros básicos como Coeficiente de Aproveitamento, Taxa de Outorga, frente mínima, 
recuo, área permeável e gabarito – todos definidos de acordo com a zona, discutida no início da 
apresentação. Em relação ao tamanho mínimo do lote urbano e da taxa de ocupação 
estabelecidas, Fabio Alves, um dos coordenadores do processo de revisão do Plano Diretor e 
parte do setor de Engenharia questionou sobre a possibilidade de dificultar o acesso a verbas de 
programas como o Minha Casa Minha Vida, já que a diminuição do financiamento pela Caixa 
Econômica Federal fez com que as casas-padrão de 69m², em terrenos de 250m², fossem 
reduzidas para casas de 32m². Em resposta a esse questionamento, a Consultoria Risco explicou 
que é justamente em casos como esse que se delimita uma Zona Especial de Interesse Social 
(ZEIS) – que pode ser também delimitada a posteriori, por decreto, se for o caso – e que a 
utilização desse instrumento permite estabelecer parâmetros que só se apliquem à ZEIS. 

Ainda, em resposta ao desdobro mínimo de 200m² trazido pela Proposta de Plano Diretor, 
pediu-se que fosse mantido o desdobro mínimo de 125m², tal qual é hoje. Entretanto, houve 
uma discussão em torno desse tema – o Setor de Engenharia considera que lotes mínimos de 
até 200m² são adequados, mas acha 5m de frente de lote muito pouco. Fabio Alves ressaltou 
que há por trás da proposta de estabelecer parâmetros maiores uma ideia de limitar a ocupação, 
visando diminuir a sobrecarga dos serviços públicos existentes. A partir disso, a Consultoria Risco 
reforçou o pedido para que todos olhassem as tabelas dos parâmetros construtivos propostos 
e fizessem sugestões de alteração que achassem necessárias – em especial o Setor de 
Engenharia, que lida diariamente com aprovação de obras.  

Em seguida, para justificar os parâmetros propostos e ratificar a fala de Fabio Alves sobre limitar 
a ocupação, a Consultoria Risco apresentou os capítulos 1 e 2 da Proposta de Plano Diretor, 
mostrando que Itaú de Minas é um município enfrenta uma série de tendências demográficas 
que reforçam as propostas feitas. São elas: a tendência à estagnação populacional; queda do 
PIB per capita e evolução orçamentária negativa entre 2013 e 2017, com tendência a enfrentar 
um problema crônico nas contas públicas; o envelhecimento populacional demonstra que a 
População Economicamente Ativa diminuirá; a tendência do município à dependência 
econômica da produção industrial, embora a participação da indústria no PIB municipal venha 
diminuindo nos últimos anos.  

A partir desse cenário, também foram debatidas as possíveis fontes de financiamento e recursos 
para o município, também constantes do Produto 3. O Prefeito Ronilton falou sobre a diferença 
entrem a construção e manutenção da infraestrutura da cidade – como o município possui já 
muitos equipamentos e infraestruturas construídos, fruto de períodos nos quais a arrecadação 
municipal foi muito alta, o custo de manutenção delas é muito alto e feito com recursos 
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municipais. O Prefeito ainda explicou que atualmente o SICONV tem estado focado na 
manutenção da infraestrutura atual e na substituição de frota da prefeitura, que tem a 
manutenção muito alta por conta da sua idade. 

Ainda, os membros do Conselho da Cidade presentes na reunião questionaram se há 
possibilidades de emendamento da Minuta de Lei do Plano Diretor uma vez que ela chegar à 
Câmara, se é possível que as discussões do Conselho da Cidade não “tenham valido nada” e que 
o trabalho feito ao longo dos últimos meses seja perdido quando chegar ao Legislativo. Em 
resposta às inquietações, o Prefeito Ronilton disse que o Conselho da Cidade vai estar atento ao 
andamento do processo na Câmara e que irá notificar o Ministério Público uma vez que o Projeto 
de Lei foi encaminhado ao Legislativo. Assim, também há maneiras de corresponsabilizar a 
Câmara pelas alterações realizadas, especialmente se forem contra o que foi discutido ao longo 
dos meses de trabalho do Conselho da Cidade, que está publicamente documentado. 

Por fim, foram definidos encaminhamentos necessários para a elaboração da versão final da 
Minuta de Lei do Plano Diretor e seu encaminhamento à votação na Câmara Municipal: 

• O Setor de Engenharia deve fazer a leitura e dar um parecer sobre os índices, 
parâmetros e uso – bem como propostas de mudanças nos índices e parâmetros 
propostos, caso haja discordância; 

• Setor de Engenharia repassará a rotina de aprovação para a Consultoria Risco 
Arquitetura Urbana, que deve ser incorporada à Minuta de Lei; 

• Em relação à proposta de Lei de Chacreamento, a Consultoria Risco tem 
aproximadamente 6 páginas de sugestão de texto de artigo que pode (i) entrar no corpo 
do Plano Diretor ou (ii) render discussão mais aprofundada, em processo separado. O 
Plano Diretor pode estabeler um prazo para que a aprovação da lei de Chacreamento se 
dê. A sugestão proposta foi de que o Conselho da Cidade se reunisse dali a 
aproximadamente 10 dias para discutir em detalhe a questão do chacreamento; 

• Setor de Engenharia questionou sobre os prazos estabelecidos para as próximas etapas 
da revisão do Plano Diretor. Consultoria Risco disse que poderiam discutir essa questão 
na reunião que acontecerá na prefeitura no dia seguinte, dia 28 de agosto. 

• Em relação às próximas datas e considerando o prazo dos trabalhos proposto nas 
reuniões iniciais do processo de revisão do Plano Diretor, estabeleceu-se que a 
audiência pública deveria acontecer nos dias 17 ou 18 de setembro, a fim de garantir 
que a Minuta de Lei seja encaminhada para a Câmara Municipal ainda em outubro.  

 

 

Assinam os presentes. 


