
Revisão do Plano Diretor, oficinas 2 e 3. 

 

Destacamos adiante alguns aspectos abordados durante 

as oficinas 2 (23/05) e 3 (24/05) da Revisão do Plano 

Diretor conforme segue; 

- Oficina 2, Macrozoneamento e Estruturação Viária; 

- Não ficou claro o que significa “retomar os espaços 

públicos”, é preciso exemplificar alguns desses espaços 

para que se possa entender o teor da proposta.  

- Não ficou claro o que se propõe, ou melhor, o que se 

proporá, em relação à classificação de usos. Não foi 

apresentada nenhuma tabela ou exemplo, o que dificulta 

a análise. 

- Em relação as “Vias Metropolitanas”, a necessidade de 

se incluir a estrada que liga o município a cidade de 

Lagoinha. 

- Em relação a outros eixos estruturadores, a sugestão de 

prolongar a estrada que liga ao Ribeirão Grande até a 

Zona Oeste da cidade transpondo o Rio Paraíba, próximo 

a Igreja do Maçaim.   

- A necessidade de se incluir no Plano a proposta de se 

transferir o pedágio da Via Dutra no trecho logo após o 

trevo da rodovia Luis Dumont Villares, e a consequente 

implantação de um pedágio municipal na SP Ver. Abel 



Fabrício Dias no trecho logo após a estrada que dá acesso 

ao bairro da Sapucaia. 

- Quando tratado sobre a Regularização Fundiária foi 

abordado no caso do Ribeirão Grande como sendo um rio 

de classe 1, portanto impedido lançamentos inclusive de 

ETEs, questão não resolvida de como deverá ser expresso 

a orientação tecnológica de solução para esses casos. 

- Nos vazios urbanos ainda com uso rural deveriam ter 

diretrizes viárias que satisfaçam a integração com a 

cidade em seu planejamento no futuro evitando ações 

isoladas de ocupação que podem trazer conflitos (exemplo 

Estrada Antônio Marçon – Cimenteira Una-Mix em área residencial mista).  

Oficina 3, Zoneamento e Intervenções Prioritárias; 

- A necessidade de se considerar na estruturação do 

Zoneamento e definição de Diretrizes, a planta de valores 

por m2 de cada região para que a proposta não fique 

desconectada da realidade do mercado o que poderia 

nesse caso tornar o Plano inócuo. 

- Se coloca a interrogação de que se nas oficinas não foi 

apresentada a proposta de “outorga onerosa”, qualquer 

proposição nesse sentido nas etapas a seguir fica 

invalidada, pois não foi a questão levada ao debate no 

momento que deveria ser. 

- A questão do CAB, Coeficiente de Aproveitamento 

Básico, continua sendo controversa, pois contraria a 



própria diretriz do Plano de “Cidade Compacta” e 

ocupação dos espaços vazios. Pois exatamente nos vazios 

da área urbana principal, se estabelece índice 1, 

encarecendo e dificultando a ocupação. De outro lado nas 

áreas onde há adensamento e os imóveis já são mais 

caros (centralidades), propõe-se um coeficiente maior. 

- Entendemos que as centralidades devem ser 

estimuladas com outras políticas de benefícios que 

reforcem essa ocupação, que não necessariamente 

políticas de coeficiente de ocupação, que por si só não 

suficientes para esse fim. 

- Não foi apresentada qual será a proposta de 

fracionamento (tamanho de lotes) para cada região, 

fundamental para definição de politicas considerando as 

densidades demográficas pretendidas.   

- Outro item foi abordado pelo consultor de mineração 

sobre a área diminuída de ZMRA seguindo o 

levantamento minerário estadual em acordo com as 

prefeituras e CONSEMA. Solicita manter a antiga, e da 

qual discordamos pela dificuldade de entender as 

demonstrações dos benefícios trazidos ao município por 

tal atividade, e seria necessária uma exposição dos reais 

benefícios antes de qualquer aumento da ZMRA. 

Lembrando que a LC 03/2006 definia duas áreas – ZMRA-

1 com 1.292,14 ha e ZMRA-2 com 853,52 ha, somando as 

duas ZMRA a área de 2.145,67 ha. Posteriormente a LC 



25/2011, a LC 28/2012 a LC 49/2015 e a LC 56/017, 

aumentaram em 1.137,12 ha essas áreas ou criando 

outras, resultando num total de 3.282,78 ha para a ZMRA, 

da qual já discordávamos e continuamos apoiando a 

acordada no CONSEMA.  

- Faltou a exposição das áreas dos polígonos dos 

zoneamentos propostos pela Consultora. Também se faz 

necessária a incorporação das propostas participativas 

das oficinas, e ainda não contempladas.  

- Não ficou claro as diretrizes para a antiga ZPADE, área 

do estado cujas restrições não deveriam impedir que, se 

levada a leilão, haja empreendimento como parques 

público ou privados de usufruto da população e não 

apenas reserva para pesquisas. (exemplo útil “cidade 

comestível” – http://mundraub.org ) 
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