
ATA DE REUNIÃO – OFICINA PARTICIPATIVA – COMUNIDADE GROTÕES – 

PLANO DIRETOR DO MUNICÍPIO DE GILBUÉS-PI 

Local: Escola Santo Antônio  

Data: 01/12/2020 

Hora de Início: 09h 

Hora de Término: 10h30 

Duração: 1h30 

Equipe Arcadis: Tais e Elisa  

Apresentação: Tais 

 

Lista de anexos: 

ANEXO I: Registro Fotográfico da Oficina 

ANEXO II: Lista de Presença 

 

Esta Oficina teve como objetivo apresentar o andamento do processo de Elaboração do 

Plano Diretor de Gilbués e discutir as propostas de diretrizes de desenvolvimento e de 

zoneamento para o município, especialmente focadas na macrozona rural, local de 

realização da oficina. 

A Arcadis iniciou a apresentação explicando o contexto de elaboração do Plano Diretor, 

a contratação pela Neoenergia, bem como retomando as atividades realizadas até o 

presente momento. Utilizando uma apresentação como base, percorreu por todos os 

temas colocados em seu conteúdo, iniciando com a exposição do contexto da elaboração 

do Plano Diretor no âmbito do licenciamento da linha de transmissão. Apresentou o que 

é um Plano Diretor e onde – e em quais aspectos - pode influenciar no contexto municipal. 

Exibiu as etapas de trabalho em conjunto com as formas de participação da população, 

em cada uma delas. Discorreu sobre os aspectos identificados no diagnóstico do 

município, bem como o zoneamento proposto para a área rural. Apontou que todos os 

documentos do processo, inclusive a apresentação que foi utilizada, estão disponíveis no 

website do Plano Diretor. 

Sr. Leal ressaltou a todos sobre a importância do Plano Diretor, uma vez que vai guiar as 

ações da prefeitura nos próximos anos e que permite que o poder público faça 

investimentos no município. 



Uma participante disse que há criação de peixes na associação. Em relação à água, disse 

que há uma grande riqueza que é o brejo, e que deve ser conservado para que a água 

seja conservada. Disse que deseja que seja possível trabalhar sem prejudicar a qualidade 

da água. Os tanques são abastecidos pela água do brejo, que tem diminuído a 

disponibilidade da água. A preocupação é que não haja mais água nos próximos anos. 

Há muito desmate e queimada nas margens do brejo, feitos por pessoas da comunidade 

e de outros locais. A Arcadis ressaltou que o fogo faz parte da dinâmica do cerrado, mas 

que a ação humana intensifica processos de degradação. É necessário haver assistência 

técnica. 

Foi questionado se o Plano Diretor direciona ações para a assistência do estado ou se o 

município deve criar a demanda, ao que a Arcadis informou que a lei coloca diretrizes 

para serem realizadas pelo município, ressaltando a importância da formação de 

associações e cooperativas, multiplicação de ações entre a população, apoio técnico da 

própria prefeitura. 

O sr. Leal ressaltou o problema da qualidade de água para consumo – segundo ele, é 

necessário criar poços artesianos para solucionar este problema. Além disso, não há 

fossas na área rural, sendo o esgoto despejado a céu aberto. Ainda em relação a 

produção, ressaltou a necessidade de melhoria das estradas rurais para escoamento. 

O assentamento teve origem no programa de crédito fundiário, comportando 23 famílias, 

que foram assentados, mas não receberam assistência para produção. Ainda sobre 

assistência, houve o relato de que a ADAP em Gilbués está sempre fechada (assistência 

para pecuária). 

Em relação à execução do Plano Diretor, a Arcadis ressaltou que o plano é da população 

e que é importante que se faça o acompanhamento da implementação das diretrizes 

durante todo o período de sua vigência.  

Os participantes mencionaram que a formalização da associação está atrasada, não há 

muito interesse dos moradores em participar de reuniões; ressaltaram que é necessário 

o planejamento da produção de peixes, não somente abrir um local e começar a criação. 

Há dificuldade em comercializar os produtos. 

Em relação à conservação de água, os participantes ressaltaram a importância de 

conservação da vegetação no entorno de cursos d’água, nascentes, brejos. Segundo ele, 

a mentalidade de muitas pessoas é a de que desmate e queimadas sempre foram 

realizadas e até hoje preferem usar a prática. Houve relatos de parcelamento em 

chácaras próximo de nascentes, o que prejudicou a disponibilidade de água e contribuiu 

para o assoreamento de rios. Ressaltaram, ainda, a necessidade de realizar ações de 

conscientização da população. 

Não havendo mais temas a tratar, a Arcadis agradeceu a participação de todos, reforçou 

os canais e comunicação e as etapas seguintes e encerrou a reunião. 

  



ANEXO I – REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 

Foto 1 – a representante da Arcadis conduziu a reunião 

 

Foto 2 –participantes durante a Oficina 

  



ANEXO II – LISTA DE PRESENÇA 

 



ATA DE REUNIÃO – OFICINA PARTICIPATIVA – COMUNIDADE VAQUETA – 

PLANO DIRETOR DO MUNICÍPIO DE GILBUÉS-PI 

Local: Escola Municipal Bom Jesus  

Data: 02/12/2020 

Hora de Início: 09h 

Hora de Término: 11h00 

Duração: 2h00 

Equipe Arcadis: Tais e Elisa  

Apresentação: Tais 

 

Lista de anexos: 

ANEXO I: Registro Fotográfico da Oficina  

ANEXO II: Lista de Presença 

 

Esta Oficina teve como objetivo apresentar o andamento do processo de Elaboração do 

Plano Diretor de Gilbués e discutir as propostas de diretrizes de desenvolvimento e de 

zoneamento para o município, especialmente focadas na macrozona rural, local de 

realização da oficina. 

A Arcadis iniciou a apresentação explicando o contexto de elaboração do Plano Diretor, 

a contratação pela Neoenergia, bem como retomando as atividades realizadas até o 

presente momento. Utilizando uma apresentação como base, percorreu por todos os 

temas colocados em seu conteúdo, iniciando com a exposição do contexto da elaboração 

do Plano Diretor no âmbito do licenciamento da linha de transmissão. Apresentou o que 

é um Plano Diretor e onde – e em quais aspectos - pode influenciar no contexto municipal. 

Exibiu as etapas de trabalho em conjunto com as formas de participação da população, 

em cada uma delas. Discorreu sobre os aspectos identificados no diagnóstico do 

município, bem como o zoneamento proposto para a área rural. Apontou que todos os 

documentos do processo, inclusive a apresentação que foi utilizada, estão disponíveis no 

website do Plano Diretor. 

Após a exposição inicial, uma participante ressaltou que a lei precisa beneficiar os mais 

necessitados. Segundo ela, é necessário capacitar pessoas na administração para dar 

apoio aos pequenos agricultores: suporte técnico para ensinar a produzir com 

sustentabilidade. As chuvas e as secas causam erosões e os produtores precisam de 

capacitação para o melhor manejo do solo. Além de ser normatizada, esta assistência 



precisa acontecer de fato, estando os técnicos presentes e acompanhando a produção. 

Ainda segundo os participantes, os dados populacionais do SUAS indicam 11 mil pessoas 

em Gilbués, o que demanda mais de um técnico para atender a todos, em suas diferentes 

culturas. O suporte pode ajudar a qualidade de vida desta população por meio da 

melhoria de suas produções, uma vez que os pequenos agricultores não têm condições 

de contratar técnicos individualmente.  

Em relação à possibilidade de tornar o núcleo urbano, colocada na oficina, uma 

participante disse que seria interessante por estarem próximos a sede urbana, mas por 

ser rural conseguem mais assistência e recursos do governo federal, sendo a última 

opção mais interessante no momento. Há uma associação organizada, a única 

associação do sul do estado a conseguir movimentar 500 mil reais em um ano. A 

associação repassa parte de seus produtos para o governo federal (conab), que distribui 

no município. Sugeriu-se, também, a possibilidade de comercialização da produção para 

municípios do entorno, por meio da associação.  

Dentre todas as melhorias necessárias, as participantes ressaltaram que a assistência 

técnica é a prioridade para que os produtores possam trabalhar com qualidade e utilizar 

agrotóxicos da forma correta. Em relação à água, disse que poderiam trabalhar com 

irrigação, mas colocaram o lixão na nascente do riacho que passa próximo da 

comunidade, que secou e foi poluído, não havendo, portanto, água suficiente para 

irrigação. A produção ocorre mais no “inverno” por conta das chuvas, tendo apenas 

alguns produtores poços particulares para irrigação. No município há bastante água, mas 

reservatório e distribuição são insuficientes. Em relação à pecuária, poucos produtores 

têm condições de confinar seus animais o ano todo. Os produtores vendem carne e leite, 

muitos sacrificam animais nas próprias casas. Questionados sobre a realização de feira 

em Gilbués, os participantes disseram que ela é realizada, mas que não é prioridade para 

venda de produtos. No início, os consumidores consumiam produtos locais, mas 

atualmente há entrada de produtos de outros municípios, em maior quantidade e menores 

preços, e a produção local, orgânica, acaba sobrando. Os produtos acabam sendo 

consumidos pela própria comunidade, mas ainda há sobra. A construção de fábricas de 

beneficiamento seria extremamente interessante para agregar valor, principalmente 

frutas para polpas e doces.  

Em relação ao meio físico, as erosões ocorrem em toda a área rural e também próximo 

a residências. Segundo os participantes. a vicinal de acesso à sede municipal também é 

uma questão importante, já que na época de chuvas não apresenta condições de 

trafegabilidade e, portanto, há dificuldade de escoamento da produção. O abastecimento 

de água é urgente e são necessários mais poços profundos. Há, também, a necessidade 

de instalação de fossas de maneira adequada. 

Os participantes relataram, ainda, que e gestão de recursos obtidos por meio de 

convênios com o governo federal é deficiente, pois há recursos conquistados que não 

são efetivamente aplicados e justificados, o que impede o município de receber novos 

recursos. 



Voltando à produção local, foi informado que, na associação, há curso de produção de 

polpas de frutas, doces, bolo, sorvete, suco, néctar e derivados de leite, pelo SENAR e 

Sebrae. Os produtores fazem entrega para o CRAS esporadicamente e a população 

valoriza, mas acaba por não comprar os produtos locais.  

Há sobras de frutas, o que poderia ser processado e beneficiado. A associação está 

lutando pelo Selo que certifica a produção orgânica e agricultor familiar. Gilbués não tem 

SIM, o que era requisito do CONAB. A associação do Grotões, por exemplo, produz mel 

e tem selo, mas a origem do selo é desconhecida. 

Sr. Leal reforçou a importância de participação nos eventos públicos, comissões e 

sessões da Câmara Municipal. 

Em relação à organização territorial, foi informado que, por conta da emissão da DAP 

jurídica e física de produtores, é necessário saber exatamente onde está a área de cada 

um, com a produção, o que gera uma fonte de dados interessante para acompanhar o 

desenvolvimento ao longo do tempo. O manejo está melhorando, a vegetação tem se 

regenerado. Há interesse em reflorestamento em algumas áreas.  

Ainda segundo os participantes, no Plano de Saneamento de 2014 diretrizes foram 

colocadas mas não executadas. Há denúncias no MP que não foram aceitas. Ações 

foram movidas. Alguns banheiros com fossas foram iniciados com recursos da FUNASA, 

mas não concluídos. Há grande dependência de recursos federais e estaduais mas há 

pendências em convênios que impedem a liberação de recursos. No papel, há estradas 

construídas, postos de saúde em funcionamento, que não são observados no local. 

Não havendo mais temas a tratar, a Arcadis agradeceu a participação de todos, reforçou 

os canais e comunicação e as etapas seguintes e encerrou a reunião. 

  



ANEXO I – REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 

Foto 1 – a representante da Arcadis conduziu a reunião 

 

Foto 2 –participantes durante a Oficina 

  



ANEXO II – LISTA DE PRESENÇA 

 



ATA DE REUNIÃO – OFICINA PARTICIPATIVA – ÁREA URBANA – PLANO 

DIRETOR DO MUNICÍPIO DE GILBUÉS-PI 

Local: Ginásio Poliesportivo  

Data: 02/12/2020 

Hora de Início: 19h30 

Hora de Término: 21h00 

Duração: 1h30 

Equipe Arcadis: Tais e Elisa  

Apresentação: Tais e Elisa 

 

Lista de anexos: 

ANEXO I: Lista de Presença 

 

Esta Oficina teve como objetivo apresentar o andamento do processo de Elaboração do 

Plano Diretor de Gilbués e discutir as propostas de diretrizes de desenvolvimento e de 

zoneamento para o município, especialmente focadas na macrozona urbana, local de 

realização da oficina. 

Tendo em vista que os participantes já haviam participado de discussões anteriores, 

foram retomados alguns parâmetros anteriormente discutidos e foi acordada a discussão 

mais aprofundada da estrutura da versão preliminar da Minuta de Lei do Plano Diretor. 

Desta forma, foi utilizado o arquivo word sendo comentado tópico a tópico. 

Em relação à área de lotes, Raelson disse que se deparou com certidão de lote de 4x8 

m. Foi novamente sugerida a área de 200 m² para mínimo de lotes, com frente de ao 

menos 10 metros. Foi informado, também, que haveria parcelas menores na área urbana, 

tratando-se, na realidade, de várias unidades em um mesmo lote. 

Foi explicado que o início do documento traz uma síntese em relação aos parâmetros do 

Estatuto da Cidade e Constituição Federal, os documentos que conformam a Minuta, 

considerando seus anexos, relacionados à delimitação e descrição do perímetro das 

áreas urbanas, mapas relacionados ao zoneamento das áreas rurais e urbanas. 

Foi comentado a estrutura de apresentação dos principais Eixos de Desenvolvimento 

previstas para o município de Gilbués. 



Ao narrarmos a respeito de cada zoneamento da área rural, Marlos questioniu se a 

questão do descarte dos resíduos na Zona Rural de Produção Sustentável se alinha com 

as determinações do Plano de Saneamento. A moderadora Elisa comentou que as ações 

propostas em relação ao saneamento se alinham com as diretrizes do PMSB, o Plano 

Diretor apenas indica que ações relacionadas ao saneamento devem ser aplicadas. 

Senhor Leal comentou sobre a questão afirmando a realização do PMSB em 2014. 

Senhor Leal comentou também sobre suas dúvidas em relação a delimitação do 

perímetro de divisão entre áreas urbanas e rurais, em relação a ciência de seus reais 

proprietários, foi explicada que essa relação não impede a divisão das áreas urbanas. 

Também foi discutida a questão da regularização fundiária, questionando como o Plano 

Diretor entraria de forma a regular os procedimentos. Foi explicado que o Plano Diretor 

não possui autonomia para realizar essa ação, principalmente pois a prefeitura não possui 

o cadastro georreferenciado dos lotes, desta forma, existe a necessidade de o poder 

público realizar esse procedimento, e a partir deste processo, com uma maior clareza das 

características dos lotes irregulares propor diretrizes para sua utilização.  

A questão da atualização da Planta genérica de valores também foi salientada, 

destacando a necessidade de atualização dos cadastros e também revisão das formas 

de cobrança do IPTU. 

Foram destacados os pontos relacionados à ordenação dos novos loteamentos, 

estabelecendo valores mínimos e máximos de dimensionamento das quadras, as 

porcentagens relacionadas às áreas institucionais, verdes, arruamentos, infraestrutura. 

Tendo em vista as características do parcelamento do solo para fins residenciais em 

áreas de ZM e ZOC, foram descritos parâmetros relacionados ao dimensionamento das 

ruas, calçadas, áreas verdes e institucionais. Os mesmos parâmetros foram descritos 

para as demais áreas. 

Foi levantada a dúvida em relação à doação dos 5% da área dos empreendimentos para 

a consolidação de áreas de Interesse Social. Posteriormente, verificou-se que essa 

porcentagem é dividida e doada, da mesma forma que a proporção para áreas verdes e 

institucionais. 

Foram esclarecidos os pontos relacionados ao uso do solo, descrevendo as categorias: 

Habitacional, Comercial, Industrial, Institucional. 

Foi questionado a relação de eventuais conflitos entre o Plano Diretor e a atual lei de 

Reurb do município. Foi esclarecido que as ações relacionadas a esse processo foram 

alinhadas com os documentos fornecidos pela prefeitura. 

Foram esclarecidos os aspectos relacionados à incomodidade, sendo explicadas as 

formas de dimensionamento de eventuais impactos relacionados a instalação de 

empreendimentos que possam alterar de forma marcante as atuais características de 

bairros, por exemplo. 



Foi questionado se o Plano Diretor, quando se relacionar aos parâmetros de recuos, 

também poderia demarcar o posicionamento de fossas. A Arcadis respondeu informando 

que, a princípio, a questão é incumbência do Código de Obras. 

Foi esclarecida a forma como os parâmetros de cada zoneamento são estruturados 

dentro da Minuta de Lei, finalizando a etapa de análise e regramentos relacionados aos 

parâmetros. 

Na sequência foram esclarecidos os pontos relacionados aos instrumentos urbanísticos 

propostos para o município de Gilbués, foi comentado que por Lei o Plano Diretor deve 

trazer a descrição de todos os instrumentos elencados pelo Estatuto da Cidade, 

entretanto, não necessariamente todos os instrumentos são aplicáveis no atual momento 

da dinâmica municipal. Por isto, a proposta de Plano Diretor para Gilbués regulamente o 

Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV), o Direito de Preempção e a Outorga Onerosa da 

Alteração de Uso. 

Fechando os esclarecimentos foi explicada a estrutura das Políticas Setoriais e 

instrumentos correlacionados. 

Em relação a Gestão Democrática, foi explicada a forma de garantia da participação 

popular ao longo das etapas do Plano Diretor, a conformação de fundos em conselhos 

(Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano), meios de gestão dos fundos públicos 

em decorrência aos instrumentos previstos pelo Plano Diretor.  

Marlos questiona se a conformação dos membros do Conselho precisa passar por 

Consulta Pública, foi esclarecido que não, uma vez que ele já possui as especificações 

de sua conformação dentro do Plano Diretor, assim como os meios de aplicação de 

recursos dos fundos e intervenções do Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano. 

Não havendo mais temas a tratar, a Arcadis agradeceu a participação de todos, reforçou 

os canais e comunicação e as etapas seguintes e encerrou a reunião. 

  



ANEXO I – LISTA DE PRESENÇA 

 


