Modalidade do trabalho: TRABALHO DE PESQUISA
Eixo temático: VIDA E SAÚDE

REVITALIZAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DO PARQUE DA PEDREIRA1
Emily Hammarstrom Dobler2, Marlon Martins Zucco3, Elita Maria Bianchi Tessari4
1

Trabalho da jornada de pesquisa da EFA
Aluna 3 ano da EFA.
3
Aluno 3 ano da EFA
4
Professora da EFA.
2

Introdução
O Município de Ijuí apresenta diferentes espaços sociais, nos quais alguns são mais desenvolvidos
que outros. Para que esses espaços que são mais desvalorizados possam desenvolver-se as políticas
públicas se fazem fundamentais. Elas devem atuar como ferramenta chave para a promoção social e
para uma melhor qualidade de vida.
Em Ijuí encontramos um grande exemplo disso no Parque da Pedreira, no qual foi alvo de um grande
projeto de implementação para revitalizar e promover uma área degradada em um espaço de lazer
para a população local. Este projeto propõe a criação de um parque urbano, reassentamento e
urbanização de um espaço que, por muito tempo, foi esquecido pelo Poder Público local. Por ser
carente de infraestrutura, como moradias, segurança e saneamento básico, essa área vem sofrendo
com problemas ambientais provenientes do descarte incorreto de lixo.
Portanto, esse trabalho tem como objetivo explicar como ocorreu o decorrer do desenvolvimento do
projeto. Deve explicar também os motivos pelo qual o mesmo acabou sofrendo um grande atraso e,
por qual motivo isso ocorreu.
Metodologia
Para a realização desse trabalho entrevistamos a professora Francesca Ferreira. Através dela, e por
meio de pesquisas realizadas na internet, entendemos que o Parque Popular da Pedreira durante
muito tempo foi utilizado como uma área de extração de minério. E, que a interrupção dessa
atividade se deu por causa do descobrimento de um lençol freático que ocasionou vários problemas
para a extração
Após algum tempo sem o pagamento dos impostos do local, essa propriedade foi adquirida pela
prefeitura com o propósito de ser revertida, através de um projeto de arquitetura, a um local cuja
objetivo era o ócio da população. Para isso o Governo Federal, por meio da Caixa Federal,
disponibilizou ao município uma verba de cerca de R$ 4.8 milhões, através da PAC2, cujos pilares
são: habitação, equipamentos públicos, urbanização e recuperação ambiental.
Com tempo de conclusão previsto para 18 meses, as obras tiveram seu início em junho de 2012.
Porém não muito tempo depois, congelaram. Esse congelamento foi gradativo, ou seja, a obra era
realizada aos poucos até que um dia congelou totalmente. Durante muito tempo permaneceu assim,
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até que no ano de 2019 o Governo Federal cobrou o término do projeto. Após algumas reuniões com
representantes da Caixa Federal, o Poder Municipal se viu pressionado a terminar o projeto. Para
que o município não corra o risco de devolver os R$2.2 milhões já investidos no projeto, esse sofreu
uma pequena redução.
Resultados e discussão
Para que seja cumprido o segundo combinado, o município de Ijuí deve desembolsar dos cofres
públicos cerca de R$ 1 milhão. Esse recurso vai para a finalização do projeto e deve ser aplicado no
cercamento do parque, na construção de quiosques, na limpeza do lago e no replantio de árvores.
Diante disso, não serão cobrados os R$ 2.2 milhões já investidos no projeto, porém não serão
repassados os R$ 2.6 milhões que seriam disponibilizados anteriormente, assim somando os R$ 4.8
milhões.
Com a ampliação do prazo para setembro de 2019, o Poder Municipal luta contra o tempo para
entregar pronto o projeto. Na manhã do dia dois (02) de julho deste ano o prefeito de Ijuí Valdir
Heck assinou a compra de mais um lote de terras para acrescentar ao projeto do Parque da
Pedreira. O proprietário Rubens Basso realizou a venda desse lote de terra pelo valor de R$ 500 mil.
Essa área foi adquirida com o objetivo de implantar o Projeto de Recuperação de Área Degradada, o
Prad, e permitirá a continuação do projeto habitacional.
Considerações finais
Posso concluir então que a revitalização do Parque da Pedreira se faz de extrema importância para
uma boa parcela da população de Ijuí. E que após a realização desse projeto a vida de muitas
famílias passara a ter mais estrutura e dignidade. No entanto, como as obras ainda não estão
concluídas, cabe a população inspecionar e exigir os seus direitos em relação ao término do projeto.
E ao município cabe cumprir com o que foi tratado e entregar ao Poder Federal e, principalmente, a
população o projeto pronto para que todos venhamos a desfrutar do mesmo.
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