
ATA DE AUDIÊNCIA DATA: 28/01/19
Objetivo da Audiência: Apresentação da Minuta deLei e Mapas do Plano Diretor

Início: 19:26Término: 21:05
Local: Centros de Esportes Unificados CEU - Parque do Sol

Item Descrição
01 Abertura realizada por Mariana Maita, apresentando slides e informando queserá apresentada a Minuta de Lei que é o Plano diretor propriamente dito.
02 Ressaltou aos participantes que as sugestões ainda podem ser enviadas atravésdos nossos canais de comunicação (site, e-mail, redes sociais).

03

O munícipe Milton Marques gostaria de ver nos mapas as áreas verdes, pois omesmo disse que ainda não viu essas demarcações. Mariana deixou claro que osbairros irregulares não tem essas demarcações e tem mapas de áreas verdessim. Milton Marques acha preocupante a questão de resíduos, citou sobre osPEVs que os mesmos sejam delimitados. Arnaldo deixou claro ao munícipe quena cidade há um Plano de Gestão Integrada de Resíduos paralelo ao PlanoDiretor Municipal que também é um plano participativo e indicou o site da SAEGpara obter mais informações.
04 Mariana realizou uma breve explicação sobre o Plano Diretor, o que já foi feito equais serão os próximos passos e deixou claro que os documentos estãodisponíveis no site do Plano Diretor.
05 Mariana Maita falou sobre os prazos de 18 a 20 meses para Elaboração eaprovação de Planos contidos na minuta. Depois da aprovação desses planos opróximo passo será a iniciação dos Planos Setoriais.

06
Sobre o tema de Mobilidade Urbana, o munícipe Reginaldo Joaquim José daTrindade falou sobre os bairros mais distantes, como Pedrinha, Gomeral eRocinha sobre a ampliação de vias, pois os proprietários constroem muitopróximo as estradas (como por exemplo o bairro da Colônia). Arnaldo respondeudizendo que está contemplado na Lei do Sistema Viário (estabelece largura,canteiro,padronização de vias, calçadas).

07
Sobre o tema Desenvolvimento Econômico o munícipe Milton Marques pediuexplicação sobre o item 1 e item 11. Mariana explicou que o item 11 é a Criaçãode um outro Polo Industrial Sustentável e o item 1 promover e estimular odesenvolvimento econômico local existente.

08 Mariana deu a palavra para Arnaldo que explicou sobre o Anel Viário (trajeto,valores, quilometragem) e outros projetos da prefeitura.
09

Milton Marques citou o caso da rua Eufrásio Fernandes com a Rosinha Filippo setem projeto para ser pavimentada, pois tem acúmulo de resíduos no local.Reginaldo colocou que parte é invasora e Arnaldo disse que já estão mexendocom drenagem no local e quem vai retavilizar é a Codesg.
10 Milton Marques propôs uma parceria com o CREA para coibir o surgimento deassentamentos irregulares. Arnaldo disse que a Secretaria de Planejamento játentou em 2017 mas não conseguiu formalizar o contrato.
11 Foi passado os mapas, Mariana e Arnaldo explicaram cada um. Sobre omacrozoneamento foi dividido em duas partes: Qualificação Rural e Qualificação
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Urbana. Zoneamento que eram 23 zonas, agora reduzido em 6 zonas.
12 Milton Marques perguntou sobre as igrejas. Mariana Maita explicou que as igrejaspodem ser construídas em qualquer região. E também sobre qual é a área deextração mineral do município, Mariana explicou que é no bairro dos Mottas.
13 Milton Marques ficou de enviar propostas que foram faladas por ele no e-mail doPlano Diretor.
14 Mariana Maita encerrou a apresentação agradecendo a todos e falou sobre asaudiências dos dias 28 e 29 que estão abertas a população.


