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A 01 Jorge Mees Jorge Mees levantou o ponto sobre o Código de Posturas, que coloca que os lotes devem permanecer 
roçados, mas que na área rural eles não podem desmatar a vegetação.

A arquiteta Daniela esclareceu que os lotes que o código se refere são os lotes urbanos, mas 
especificamente advindos de loteamentos, onde também devem ser implantadas as calçadas, e o mato que 
deve permanecer roçado não é a vegetação nativa.

10 de setembro 
de 2021

Cuidados urbanos Código de 
posturas

A 02 Gerci Francisco 
Lehmkuhl

Gerci Francisco Lehmkuhl, o qual questionou a Área de Preservação Permanente, no qual se encontra 
localizado seu imóvel, se deixará de ser considerada Área de Preservação Permanente, pois necessita 
regularizar sua obra e não consegue devido ao zoneamento, alegando que quando adquiriu o imóvel no ano 
de 2014, não havia sido alertado que o imóvel encontrava-se em Área de Preservação Permanente, porém 
não havia solicitado consulta de viabilidade.

Em resposta a Arquiteta Daniela Otto, explicou que a área em questão está mapeada como Área de 
Preservação Permanente desde a instituição do Plano Diretor em 2008, pela equipe técnica que elaborou o 
plano, e que momento não irá alterar, pois para isso somente com são necessários estudos técnicos 
ambientais. A Arquiteta ainda destacou a importância da Consulta de Viabilidade para evitar aborrecimentos 
na hora de adquirir um imóvel ou construir.

10 de setembro 
de 2021

Alteração de APP Plano Diretor

A 03 Augustinho 
Schmidt

O terceiro a se manifestar foi o vereador Augustinho Schmidt, que solicitou a ampliação do número de 
pavimentos de 4 para 6 andares e ampliação do perímetro urbano em algumas localidades (quais 
localidades?) do município, pois do seu ponto de vista, fará com que o município cresça.

A Arquiteta ainda frisou que a contribuição constará em ata, mas que é importante que seja preenchido um 
formulário da Consulta Pública sobre essas demandas.

10 de setembro 
de 2021

Alteração 
parâmetros 
urbanísticos - 
gabarito

Plano Diretor

A 04 José Roberto 
Jochem

O quarto a se manifestar foi senhor José Roberto Jochem, que colocou que não deveria ser permitido a 
construção de galpões na sede e questionou como será tratada Fazenda Ressurreição, se será uma a forma 
de tributação nas ilhas urbanas, como será a tributação, em comparação com a sede o perímetro urbano e 
se em terrenos com área maior pode ser ligado mais de um relógio medidor de energia. 

Em resposta da Arquiteta Daniela Otto, explicou que a cobrança de impostos é referente ao valor da terra, 
que no momento não irá ter ilhas urbanas será ampliado o perímetro urbano por falta dos estudos técnicos 
exigido pelo Estatuto das Cidades e que para cada solicitação de ligação de energia deverá ser aprovado o 
projeto na Prefeitura. Esclareceu ainda que os estudos para ampliação do perímetro urbano, onde o 
município reconhece como área urbana e tem interesse em incluí-la no perímetro urbano, os estudos 
necessários podem ser custeados pela prefeitura, enquanto os estudos para criação das Áreas Especiais de 
Urbanização Específica devem ser custeados pelo empreendedor proponente da área. Lembrou ainda que a 
revisão do Plano Diretor está revogando a lei XXX que isenta o pagamento de IPTU as áreas do perímetro 
urbano onde há o uso rural (agricultura ou pecuária), para que essas áreas se tornem verdadeiramente 
urbanas, que tenham o uso urbano e não rural. Salientou que deve-se ter cuidado ao solicitar a ampliação do 
perímetro urbano, e analisar qual o objetivo da solicitação. Se quer uma alteração de uso, ou quer continuar 
com as lavouras? O que você quer e o que a comunidade quer para a localidade? Pois uma área urbana 
deve ter uso urbano e não rural.

10 de setembro 
de 2021

Atividade geradora 
de incomodidade

Plano Diretor

A 05 Alberto Cunha O quinto a se manifestar foi o senhor Alberto Cunha, que solicitou a redução da fração mínima em áreas 
rurais no município que atualmente é de três hectares para dois hectares, e como o Plano Diretor irá tratar o 
parcelamento do solo nas áreas rurais.

Em resposta a Arquiteta Daniela Otto, lembrou que quem estabelece a fração mínima para os município é o 
INCRA, e que já houve uma solicitação do município junto ao INCRA para que houvesse essa redução na 
fração, porém sem sucesso, e que não é possível realizar o fracionamento de terrenos em área rural menor 
que os três hectares, que a pratica de dividir e comercializar pequenos terrenos na área rural pode ser 
considerado parcelamento irregular do solo.

10 de setembro 
de 2021

Parcelamento do 
solo rural

Plano Diretor

A 06 Valdecir José 
Sens

O sexto a se manifestar foi o vereador Valdecir José Sens, que fez quatro questionamentos, o primeiro foi 
sobre as construções irregulares, de que forma o Plano diretor irá tratar para regularizar estas obras; o 
segundo questionamento foi com relação à redução das Áreas de Preservação Permanente, que atualmente 
são trinta metros ao longo dos rios; o terceiro questionamento foi com relação a localidade de Santa Isabel 
se a mesma continuará localizada em zona rural; e o quarto e o último questionamento foi de que forma será 
regularizado os sítios irregulares localizados no município. 

Em resposta a Arquiteta explicou a que as construções irregulares serão tratados no Código de Obras e 
Edificações Posturas; já com relação à regulamentação das obras regularização das edificações, será 
tratada em lei específica; sobre a redução da faixa das áreas de preservação permanente, deve-se aguardar 
a alteração da lei em nível nacional, que regulará os procedimentos para se aferir qual será a margem de 
área de preservação ao longo dos rios urbanos, provavelmente através de estudo ambiental apenas poderá 
ser alterada através de lei específica ambiental; sobre os sítios em área rural a arquiteta disse que não há 
como regularizar, pois o parcelamento em áreas menores de 3 hectares não é permitido em área rural, mas 
que poderiam ser aplicadas as Áreas Especiais de Urbanização Específica, ou que poderiam ser 
constituídos condomínios, onde cada um dos moradores seria dono de uma fração ideal da área.

10 de setembro 
de 2021

Ampliação do 
perímetro urbano 

Regularização 
edilícia

Plano Diretor

A 07 Paulo Roberto 
Lehmkuh

O sétimo manifestante foi o senhor Paulo Roberto Lehmkuh, que questionou de que forma foram feitos os 
estudos técnicos para definirem as Áreas de Preservação Permanentes no perímetro urbano.

Em resposta a Arquiteta Daniela Otto, frisou que os estudos técnicos foram elaborados por profissionais da 
área ambiental no exercício de 2008, cujos nomes estão relacionados no atual Plano Diretor Participativo 
vigente, lembrou ainda que qualquer mudança dessas áreas só poderão ser feitas após realização de 
estudos técnicos.

10 de setembro 
de 2021

Alteração de APP Plano Diretor

A 08 Fernando 
Lehmkuhl

o oitavo participante a usar a palavra para se manifestar foi o senhor Fernando Lehmkuhl, que questionou se 
o mesmo irá conseguir regularizar uma obra com aprovação de alvará de construção, haja vista que apenas 
possui contrato de compra e venda.

Em resposta a Arquiteta Daniela Otto e Francielli Hang Telli falaram sobre os condomínios urbanísticos, que 
é necessário fazer os procedimentos necessários junto ao cartório e seguir o que consta no Plano Diretor e 
na Lei Estadual 17492/2018 que trata também sobre condomínio na área rural ou transformar a área em 
Áreas Especiais de Urbanização Específica, pois a área torna-se urbana e então é possível realizar o 
parcelamento do solo  respondeu que esse assunto será tratado com a lei do Reurb.

10 de setembro 
de 2021

Regularização 
edilícia

Plano Diretor

A 09 Jair Hillesheim O nono participante a usar a palavra para se manifestar foi o senhor Jair Hillesheim, que comprou um 
terreno com contrato de compra e venda na área urbana e questionou se o mesmo irá conseguir regularizar 
construir uma obra edificação e obter com aprovação de alvará de construção e ligação de energia elétrica, 
haja vista que apenas possui contrato de compra e venda. 

Em resposta a Arquiteta Daniela Otto alertou que se constatado parcelamento irregular do solo estão 
sujeitos a penalidades civis pois é considerado crime e o Ministério Público atua fiscalizando essas práticas 
irregulares. Complementou que uma forma de regularizar a área é através da respondeu que esse assunto 
será tratado com a lei do Reurb.

10 de setembro 
de 2021

Regularização 
fundiária

Plano Diretor

A 10 Geraldo 
Schuster

O décimo participante a usar a palavra foi o senhor Geraldo Schuster, que expôs sobre a área rural e o 
parcelamento do solo dela em meio hectare ou um hectare, onde as pessoas compram por contrato de 
compra e venda. Sugeriu que fosse inserido algo para facilitar essa prática, para que as pessoas que 
construíram ou que pretendem construir possam ficar regulares e fazer a ligação de energia elétrica. Ele 
relatou que as pessoas estão interessadas em construir e que está havendo o entrave nesse ponto.

A Arquiteta Daniela esclareceu que a Lei Federal 6766/1979 estabelece que o parcelamento do solo só pode 
ser realizado em área urbana, e que a Lei Estadual 17492/2018, que estabelece critérios para a ligação de 
energia elétrica também é fruto de um intenso trabalho do Ministério Público para combater o parcelamento 
irregular do solo e ocupação de áreas ambientalmente frágeis. Lembrou que a Reurb também pode ser 
usada para regularização em área rural, mas que se deve ter atenção, pois imóveis passíveis de 
regularização são os instituídos até dezembro de 2016.

10 de setembro 
de 2021

Parcelamento do 
solo rural

Plano Diretor

A 11 Francisco Prim Francisco Prim, que questionou como se procede quando um terreno pequeno vai a inventário e precisa ser 
dividido entre vários filhos, se não for possível obedecer a parcela mínima. 

A Arquiteta Daniela disse que não sabe como se resolve esse caso, que é um assunto específico da área de 
inventário e direito, realizado por um advogado, e ela não tem como esclarecer esse questionamento.

10 de setembro 
de 2021

Parcelamento do 
solo rural

Plano Diretor
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A 12 Alberto de Santa 
Isabel

Alberto de Santa Isabel, questionou por que na área de Santa Isabel foi tirado o zoneamento de Área 
Especial de Interesse Histórico Cultural de Santa Isabel e passado para área rural, sendo que aparenta que 
a área tem um crescimento de aspecto urbano e questionou se é possível fazer um loteamento na 
localidade.

A Arquiteta Daniela esclareceu que embora Santa Isabel tivesse um zoneamento diferente, ela ainda 
pertencia a área rural, pois não havia perímetro urbano na localidade, mas que há algumas áreas 
demarcadas no Plano Diretor como Área de Urbanização Futura, porém o Estatuto da Cidade exige alguns 
estudo técnicos ambientais que apontem as áreas ambientalmente frágeis ou com risco a desastres, e nesse 
momento o município não tem esses estudos. Porém pode realizar esses estudos nos próximos anos, ou até 
mesmo agora, para que se verifique se essas áreas podem ser transformadas em área urbana, ou que em 
casos particulares podem ser aplicadas as Áreas Especiais de Urbanização Específica. Esclareceu que há 
duas formas para transformar uma área rural em urbana: uma por interesse do município, onde esse 
reconhece tecnicamente essas áreas como urbanas e procede com os estudos necessários para transformá-
la em perímetro urbano; e outra por interesse particular do proprietário em transformar o seu imóvel em 
urbano, utilizando os procedimentos das Áreas Especiais de Urbanização Específica, precedendo com os 
estudos ambientais necessários e o pagamento de Outorga Onerosa de Alteração de Uso.

10 de setembro 
de 2021

Ampliação do 
perímetro urbano 

Plano Diretor


