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

Início: 19:30Término: 21:00
Local: Espaço ViVarte

Item Descrição
01 Abertura realizada por Luiz Carvalho sobre a importância do Plano Diretor e a daparticipação popular na elaboração do mesmo.
02 Apresentação explicativa do Slide da Minuta de Lei do Plano Diretor, convidandoo público a interagir.

03
Debates do público:- Fabrício Geraldini: slide de saneamento ambiental “onde encaixaria o aterrosanitário?”* Paulo Leite responde: o Aterro Sanitário está sendo discutido no Plano deResíduos Sólidos, que está sendo coordenado pelo SAEG

04 - Tiago: está previsto a diretriz para loteamentos residenciais?* Luiz Carvalho responde: Sim, possui essa diretriz

05

- Josemar: iluminação pública, problema cm bandeirantes sobre fazer o serviçode iluminação, sendo que na conta de luz paga e não está sendo respeitado, deque forma a população pode agir? Sendo que entra em contato e não temrespaldo... e influencia na segurança pública.Transporte Público: via anel de transporte público, e integração, deu andamento?* Paulo Leite responde: com relação ao transporte, está em andamento umalicitação de um novo transporte público, incluindo integração, acessibilidade e etc
06

- Fabricio Geraldini: Por que não colocam como sendo meta da Educação atingiro índice do IDEB* Luiz Carvalho responde: está como meta em outras ações da minuta do PlanoDiretor, a qual não será passada inteiramente, mas que está disponível no site.
07 - Josemar sobre o perímetro: a área industrial fica na área urbana?* Luiz Carvalho responde: Sim, no zoneamento de desenvolvimento econômico.

08
- Thiago Moura: essa expansão está levando em consideração o desmatamentoao redor dos rios e matas?A multa paga é pro governo municipal ou federal?* Luiz responde: Sim, as áreas estão dentro da APA, que é regulamentada pelogoverno federal. As multas são pagas para o governo federal

09 - Joao Bosco: a linha verde da APA da Serra da Quebra Cangalha tem qualaltitude? (Luiz ficou de passar o número preciso)
10 - Maria do Carmo: as estradas vicinais n tem como manter o fluxo, tem previsãode duplicar?* Luiz responde que a duplicação está para ser discutida no Plano de Mobilidade11 - Josemar: saúde: questionamento sobre qual será a qualidade do hospital praatender toda a expansão urbana e populacional, e sugestão de estudar o
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crescimento da área clínica* Luiz responde: todos os âmbitos estão sendo planejados tendo em vista ocrescimento da cidade, tanto a área da Saúde, quanto da educação e etc...
12

- Maria do Carmo: em relação a propriedade privada, sobre o IPTU progressivoao longo do tempo em vazios urbanos* Luiz explica a lógica dessa ação, sobre ser um modo de o proprietário fazer algoútil com o terreno ao invés de só ficar esperando render.
13 - Fabricio Geraldini: dúvida em relação a como chegou a conclusão que aexpansão seria pra aquele lado* Luiz responde: a expansão acompanhou o traçado do anel viário
14 - Josemar: Apoiando a questão dos vazios urbanos

15
Fabricio Geraldini: questionamento sobre montar câmaras de conhecimento doque é ser cidadão* Daniel Oliveira responde: que possui um projeto de criação uma cultura departicipação social, começando pela importância do planejamento estratégico ede criar um mecanismo constante de participação a partir do macrozoneamento

16 - Josemar: Sugere estudo para esporte de cadeirantes e acessibilidade no centroda cidade, assim como o turismo, onde os próprios munícipes podem fiscalizar.
17 Encerramento às 21h passando as formas de contato do Plano Diretor.


