
Ata 4ª Reunião do Conselho da Cidade de Miracatu – Plano Diretor de Miracatu 

20/08/2018 - 09h30 – Sala de Reuniões - Prefeitura de Miracatu 

A reunião do Conselho da Cidade de Miracatu contou com a presença de 12 participantes, 

entre eles representantes da sociedade civil e do poder público municipal, contando com a 

presença do Prefeito Ezigomar Pessoa Jr. e consultores da Risco Arquitetura Urbana. 

Na pauta do dia, foram apresentadas as seguintes atividades: 

 Leitura e Aprovação da ata da reunião anterior do Conselho da Cidade; 

 Estágio do Processo de Revisão do Plano Diretor e Calendário; 

 Apresentação de quadros prognósticos de Cenários para o Município; 

 Apresentação dos objetivos e das propostas de revisão do Plano Diretor; 

 Discussão sobre o conteúdo apresentado; 

 Aprovação dos conteúdos trabalhados até esse ponto; 

Foi realizada a leitura e aprovação da ata da 3ª Reunião do Conselho da Cidade de Miracatu. A 

Consultoria reforçou a entrega do Produto 3 – Plano Diretor, na semana anterior e atestou a 

necessidade da reunião para que seu conteúdo pudesse ser destrinchado e analisado pelos 

membros do conselho em tempo para manutenção do cronograma previsto. O Produto 

passará por período de análise e revisão antes de passar pela aprovação da gestão municipal e 

do Conselho. A versão do Plano Diretor utilizada nessa reunião foi disponibilizada no site do 

Plano Diretor de Miracatu. 

Foram retomadas das principais questões do Diagnóstico: Dispersão Territorial; Reclassificação 

dos aglomerados urbanos e seus perímetros; Questão da regularização fundiária; Moradia e 

Habitação de Interesse Social; Expansão Urbana e perímetro urbano;  

Em seguida, foram apresentadas projeções populacionais, de expansão urbana e orçamento, 

até 2030. Essas projeções deram base para a construção de cenários possíveis, a partir de 

pontos fundamentais. Essas possibilidades foram avaliadas e permitiram o levantamento de 

um cenário adotado que baliza as condições de aplicação do Plano Diretor. Juntamente com 

isso, foi colocado um quadro geral das condições no tocante a Recursos e Fontes de 

Financiamento para viabilizar as ações do Plano. 

Na sequência, a partir dos objetivos arrolados a partir das caracterizações do Diagnóstico, 

forma apresentadas as estratégias e ações que integram o plano diretor, buscando-se mostrar 

suas interdependências. 

Além das ações cabíveis diretamente ao Plano Diretor e à Lei de Parcelamento, Uso e 

Ocupação do solo, foi apontada a necessidade de se trabalhar para implementar instrumentos 

e planos adicionais que contribuem para se alcançar os objetivos do Plano, como o IPTU 

Progressivo no tempo, o PEUC, a possibilidade de uma lei de chacreamentos, entre outros. 

Os participantes deram diversas contribuições sobre a questão da delimitação do perímetro 

urbano do município e suas zonas, expressando abertamente a preocupação em se viabilizar 

critérios de justiça social e econômica, que devem ser utilizados para preservar a situação 



imobiliária, fiscal e tributária das famílias de menor renda e devem ser considerados na 

aplicação dos instrumentos de justiça social e tributária, uma vez regulamentados. 

Os presentes aprovaram os Produtos anteriores (Diagnóstico e Plano Diretor Preliminar) e o 

conselho emitiu um parecer. 

Ficou pre-agendado para o dia 13/09 o dia para a realização da Audiência Pública para 

apresentação do Plano Diretor à população.  

Assinam os presentes. 

 

 


