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ATA DA ASSEMBLETA EXTRAORDTNÁRIA COM ENTTDADES, INST|TUIçÕES
PRIVADAS E USUÁRIOS DOS SERVIçOS púBucos, GoVERNAMENTAIS E
MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAT DE DESENVOLVIMENTO
susTENTÁVEL - CMDS - RtO BRTLHANTE/MS _ 2018 A2O2O.

Ata ns. 06/2018 - Assembreia Gerar ordinária

-

Ao primeiro dia do mês de

agosto de dois mil e dezoito, na sala de reuniões da prefeitura Municipal
de Rio
Brilhante, Localizada na Rua Athayde Nogueira Ne 1033 centro, conforme
Edital de convocação do senhor PRESIDENTE Do cMDs - Donato Lopes da
silva,
nos termos do artigo 7e. rncisos r, [, ilr da Lei compremen tar ne. L43g/2006,
que institui o Plano Diretor, e a Lei complementar ne. L.gs6l2ot6,
em seus
artigos ne. 1., 13, 14 em seus incisos § 1e, § 2e,Horário às gh, A Secretária
Executiva, Maria carmen Matsunaka carrino, abre a reunião justificando
a
ausência do PRESTDENTE Donato Lopes da silva, e assim carmem solicita quem
t
i
possa iniciar com uma oração
JoÃo MARCELo DE JESUS BARBOSA,
coNVlDADo, faz a oração e assim foi feito dando início com o pai Nosso e Ave
Maria, e assim inicia a reunião ordinária deste dia. Após a contagem dos
números de conselheiros presentes para verificar se deu quórum, estando
presentes Maria carmen Matsunaka carrino, João Marcos,
Mauricio Kendi
Sasaki, Volnete Inês A. Matos, Edson Odair A, Ana Beatriz C, Castelão,
Rodrigo
J. Tranbuch, Ruy Barbosa de Oliveira Sichinel, Markuz V. palhano
Enzo, Joào
Mawri Knhn, Rosemírda Ferix dos santos, odete M! F., Areson Arípío
cândido,
Adão Evandro P. Leite, com quórum suficiente, carmem cumprimenta
a todos e
abre a reunião, comenta o assunto, de que toda a ata deve ser fidedigna
e assim
não havia enviado aos conselheiros por motivos de ter sido complicada
de fazer
e também número de páginas ser muito grande, e assim soricita que
Ana Beatriz
c. castelão, Ieia a ATA, após rida toda a ata houve uma pequena discussão
sobre
1
o assunto nera envorvido, após todo escrarecimento de Areson
e carmen sobre a
AtA FOI COLOCADA EM SISTEMA D VOTAÇÃO ATA NS 05/2078
APROVADA
COM UMA RESSALVA, PoR UNANIMIDADE, DANDo SEQUÊNCIA,
À Teunião
sobre outros assuntos pertinentes. processo 2z73lzotg- Desmembramento
de
área para Doação, REQUERTDA por Mario Manoel. carmen FAz A LErruRA
DA
SOLICITAçÃO e SR. Manoel explique o que ele deseja para
assim ficar
esclarecido aos conserheiros, (Manoel) é assim eu quero a área da
frente de
onde eu tenho uma CHACRTNHA E PRETENDO coNsrRUrR um barraquinho
rá e
\\
fazer uma edícula com escritório um banheiros, e também quero
construir uma
oficina de Reformas, (carmen) vôcê está ali há quantos anos? (Manoel) só ali no
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que eu
Parque lndustrial há 18 anos, e eu também tenho uma chacrinha
então eu vim
comprei agora, mas só que na chácara não tem como construir'
eu só vou explicar
aqui para querer reguerer a parte da frente de lá' Aleson'
saiba sobre o que
uma coisa pra você porque eu acredito que o senhor não
um
anda acontecendo, a pedido do Ministério Público está sendo feito
terrenos
levantamento, o porquê tivêram muitos lotes doados e muitos
(algum tempo pra cá), e
irregulares no Parque lndustrial nos últimos tempos
ou de doação de
assim foi bloqueado no ano passado todos os tipos de venda
às áreas que
área até o Mlnistério Público dar uma conformidade em meio
foramdoadas,sóparaosenhorentenderforamdoadossópodeserdoadopara
esse terreno
fábrica e indústrias e também de gás mas eles só podem adquirir
(Rodrigo J' Tranbush) para
se for comprando, e assim Aleson, pede para Jeff
(Jeff) é no
estar expliiando ele, é o nosso Gerente de lndustria e comercio,

o
período de agora temos que esperar essa regularização e estamos esperando
Ministério Público para assim então fàzer as novas doações, tem muitos
pro;",ot lá que estão irregulares que não foram construída construções de
desenvolvimento agrário e lá nós temos ó grande problema de comercialização
para não acontecer
de terreno de forma ilegal entãonós estivemos bloqueando
precisa ser
de no final ser tomado e assim estamos precisando ver o que
que eu te oriento só a
analisado para assim então fazer a Doação. Aleson, mas o
feita e
carta consulta está aqui está feita tem todos os requisitos de como ser
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seosenhorpermitiragentedeixaelanoConselhoatéquetenhamosprevisão

um
vamos colocar mais uns 50 dias e assim o senhor não precisará entrar com

novopedidoeassimquedecidiragentecolocaemapreciaçãoparaqueretorne
a uma nova reunião, pode ser assim? Manoel podel, (Carmen) aqui não é

v-

a

questão pessoal do senhor a questão é que e aqui está guardado certinho? Com

calmaeassimagenteVemeestáresolvidaasituação(Carmen)perguntaao

)

a
conselho se eles concordam? sim todos concordam dizendo até que se resolva
do
situação dos lotes voltaremos e assim faremos a reunião sobre a solicitação
senhàr, todos concordám APROVADO. Carmen vamos para o Processo
tggílz}i,;S e outro Processo 228ll2OL8 que estão interligados, Maxi Peças
para a Aprovação do
Comercio de Maquinas e Peças Agrícolas LTDA, vinda
passar a
Proieto e Pedido de Avaliação do Proieto t895l20tB Aleson, vamos
palãvra para o Markus porque ele é o ARQUITETO que está mais a par do
assunto. Bom pessoal o assunto é o seguinte eu entrei com um Projeto
profissional desmembrando a área do prédio da CERGRAND e do Prédio do
que todo mundo
Douglas que êstá aqui no centro na Benjamin Constant sei
só' então tanto o
sabe onde se encontra isso hoje está tudo em uma Matrícula
prédio da CERGRAND como o piédio do Douglas está em uma matrÍcula só e nó
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vamos precisar separar o que é do Douglas e o que é da Maxi Peças , olha já é
do Douglas através do contrato de compra e vendas que foi feito em 2006, só
que eles nunca deram a entrada no parcelamento do solo e mais na época
podia-se fazer um lote de 5 por 130 metros, tem até um Projeto da construção
do Douglas que foi feito pela Arquiteta na época da Prefeitura ANA MARIA
FREITAG, já com o projeto arquitetônico da parte do Douglas e depois foi feito
pela Rosane Ferreira o Projeto da construção do prédio da CERGRAND, como
isso já é do Douglas a muito tempo e hoje eles precisam separar, no entanto em
2018 a normativa é diferente da época em que ele comprou, por isso que esse
projeto de Desmembramento foi para o Júlio Kalife - Engenheiro Civil da
Prefeitura e o Júlio consultando a normativa negou esse Parcelamento de Solo

razão porque a normativa hoje não permite fazer o
Desmembramento do lote de 5 metros de frente por 30 de fundo que são 15
Metros, no entanto nós temos em nossa Lei de Uso e Ocupação de Solo o

e

com toda

a

seguinte, os casos omissos na presente lei serão resolvidos pelo CMDS, por esse
motivo que eu'pedi esse processo que viesse da engenharia negado pelo Júlio
por estar todos corretamente para passar por aqui o porquê, é um caso especial
nós não queremos fazer um loteamento novo e não terá nenhuma construção
para tentar burlar a nossa normativa a nossa legislação municipal , como é um
caso especiaÍ e assuntos específicos tem que ser passado e voltado pelo CMDS
então essa é onde eu me baseei para fazer e virem aqui e outra nós temos uma
Lei Ne 1598 de 15 de Dezembro de 2009 que diz o seguinte §1- as situações
fundiárias em desacordo com a disposições deste artigo poderão ser
atualizadas a qualquer tempo desde que anteriores ao ano de 2009 ,após
analise e deliberação do CMDS e comprovadas mediantes Documentos, Ou
seja, tenho uma pasta aqui se os senhores quiserem ver toda a documentação
do Douglas de Nota de compra de tudo o que ele fez quando começou a
construção desde em 2008 então já se enquadra também nessa lei podem ficar
a vontade existem muitas notas fiscais de compra da época que ele fez os
carnês de IPTU paga desde 2012 dessa área então está todas na pasta que está
aqui comigo, então o porquê que queremos que passe pelo Conselho, por ser
um caso especial e precisa separar pra ter o Documento de Matrícula dele, por
quê se não esse contrato vale enquanto as partes ainda estão vivas porque
depois lá na frente pode acontecer de ocasionar um problema, então o que eu
como profissional de arquitetura estou pedindo hoje para que nós analisamos
esse caso específico que foge a normativa e se a gente pode aprovar aqui o
porquê, aprovando pelo CMDS aí o Júlio tem um respaldo nosso aqui para poder
assinar em baixo do contrário esse Projeto vai ficar negado. O Douglas nunca
vai ter o Documento dele a Maxi Peças nunca vai ter ou conseguir fazer uma
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comercialização o porquê o prédio do Douglas está dentro da matricula da
Maxis Peças. Então nós estamos aqui hoje resolvendo dois casos, um é o caso
da Maxi Peças separaÍ o que é dela e o que do Douglas, e o outroéocaso do
Douglas também separar só o que é dele, aprovando esse projeto aqui no
Conselho vai para o Júlio ele aprova esse desmembramento e com base em
nossa votação e a partir daí vai para o Cartório e faz as devídas matrículas e
assim faz a Escritura de Compra e Venda definitiva do Douglas com a Maxi
Peças, então é por isso que nós estamos pedindo para passar por aqui, dentre
outras leis dessa aqui eu tenho o nosso Plano Diretor de 2016 que também me
dá respaldo para fazer essa solicitação que diz aquí na secção lll de Operação
Urbana Consorciada, que diz o seguinte o seu artigo 105 §3 Regularização de
Construções e Reformas ou Ampliações Executadas em Desacordo com a
legislação Vigente, então a gente pode fazer essa aprovação desde que passe
pelo Conselho e seja comprovado isso que foi construído antes de 2008 então
como o nosso Plano Diretor nos dá base para essa votação seja feita aqui.
Carmen é vocês estão percebendo que é uma situação de EXCEPCIONALIDADE e
lembrando sempre que o CMDS que é CONSULTIVO e DELIBERATIVO e que
esses casos de excepciona lidade eles vem realmente destinando-se ao CMDS,
Markus, então nó temos muitos casos como esses de pessoas que constrói um
lote muito grande o pai tem a casa na frente o filha vai e constrói uma edícula
no fundo então a gente tem muito disso hoje mesmo os termos da Lei de
Regularização Fundiária que é muito grande e também entra nos casos do 14
,15 das pessoas que ganharam e assim acabaram vendendo enfim , nós temos
na LEI FEDERAL de Uso e Ocupação de Solo diz que o lote mínimo é de t25
metros quadrados com frente mínima de 5 no entanto a nossa Lei de
Regularização Municipal tem que ser quando é Lei de quadra quando não é lote
de lnteresse Social ruas por 30 que é no mínimo 360 metros, como é um caso
específico e especial por isso que eu trouxe para a votação e análise de vocês'
Aleson, então pessoal basicamente é o seguinte se fosse um terreno novo
pessoal eu quero desmembrar 5 não poderia, lá já está construído ejá foi bem
antes do Plano Diretor em 2008 e esse é para regulamentar uma situação que
exige no municÍpio e regulamentando até a questão do Douglas vai ficar mais
certo vai valorizar o lMÓVEL dele e fazer um financiamento de banco que pode
até gerar renda para o município enfim é uma Regularização fundiária exige
não é um desmembramento novo. Markus, e eu me coloca em abstenção para
não fazer parte da votação porque nesse caso eu estou como profissional
defendendo os interesses de meus clientes então eu me abstenho do voto'
Carmen, eu acho que esse problema de metragem na região central é comercial,
então isso aí vai ter não vai ser o primeiro caso e negar um negócio desse aí é
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para acabar com a vida de uma pessoa, até porque
é o imóvel da pessoa, então
lá em São Paulo ou outra capital você encontra várias irregula
rização, é uma
banquinha de rua que éZ/2 custa 150 mil. Markus e lembranào
tambén.', qr.
já aprovei casos parecidos como profissionar
de arquitetura e na gestão anterior
o sr' Anildo Krauspenhar que era um caso especiar que já
existia õonstruções eu
consegui desmembrar, isso aí desde que passou pelo
conselho aÍ o cãnselho
aprovou e passou pelo Júlio ai ele assinou embaixo o
desmemb ramento, casos
especiais, então isso já foi aprovado dentro de um
Conselho e n ão é a primeira
vez e também não vai ser o último, e ela está baseada
na Lei 6766 de 125
metros, Carmen comenta que não será o primeiro e já
havia outros que já
passou pelo Conselho, assim terreno metragem
tudo está bem explicado por
Markus, a gente só precisa que votem ou que sim
ou que não para que ê gente
possa da r respaldo para que possa assinar
em baixo , então Carmen coloca em
sistema de votação, processo 1g95/201g e outro
Processo 2281/Z0tB que
êstão interligados, Maxi peças Comercio de Ma quÍnas
e Peças Agrícolas LTDA,
vinda para a Aprovação do projeto e pedi do de
Avaliação do projeto
789s12018, APROVADO POR UNANIMIDADE .
Carmen agora nós vamos para o
próximo, Processo Z3gglaoÍ.g Aprovação
de Projeto de Divergências de Ruas,
José Raul da Neves. Carmen solicita que o re presentante
explique o assunto, Sr.
Romildo começa a relatar seu requerim ento, relacionada
como a Lei as
Dlvergências de Ruas, excepcionais, no caso da
área do seu Raul e todos sabem
a localização é ao lado onde está construindo
o Centro Esportivo do município, a
Lei do município é clara o Júlio diz que o nosso projeto
está correto,
estamos seguindo o que manda a Lei ruas de
12 mêtros com entradas
adjacentes, o Júlio deu a negativa com toda razão porquê
o
a Lei diz o seguinte
tem que se encontrar,mas a nossa de 12 d esencontradas
que vendo o nosso
levantamento fotográfico que apresentamos a
ele após uma recusa, o porquê as
ruas do Habitacional Manoel das Neves a p rimeira
ela tem 11.65 de largura se
nossa tiver 12 não vai encontrar e assim sucessivamente
a próxima rua do
conjunto ela tem 12.09 a outra tem 10.39 e a ssim
sucessivamente então há uma
divergência na área e assim fazermos o ali nhamento.
perfeito e correto como
determina nos temos automaticamente qu e fazer
uma rua menor que 12 para
seguir o alinhamento do município, conse quentemente
com isso nos teremos
somente um quarteirão que sede o tama nho que
a Lei determina que é 150
metros e nós vamos ter um quarteirão d e 150.05
mm de extensão essa é a
nossa intercessão e divergência válida. Adão,
vai ter um novo loteamento,
Romildo sim, até pra esse novo fo rmato novo
loteamento se gundo o
alinhamento a nossa perda real seria de 4 lotes
e assim estamos ab rindo mão
dela pra tentar conseguir não perde r lotes mas
até aí não tem problema.
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não vai
Mauricio, chegar em um consenso se a nossa rua for de 12 ela diverge e
se encontrar ã, qr" nós estamos seguindo, para encontrar automaticamente
só
serão um pouco menos que duas, não por nossa vontade' Mauricio
que é o
ressaltando Romildo, vão desencontrar a caixa de rua o leito caroável
pequeno
detalhe
asfalto e continua do mesmo tamanho , então seria um
não terá
técnico que vai ser balanceado e isso será milímetros de tamanho e

diferençadetamanhovaidiminuirumpouquinhoaextensãodacalçadaaté
passar ali
chegar ao asfalto, dentro da lei 12 é 72, nós podemos até conseguir
deniro dá obra mas isso vai ser barrado no Cartório, de repente isso nem vai
aparecerdetodaaformavaidivergirsó2ruasvaimudaraextensão,Um

quadras de 47
conselheiro questiona se é que a rua ali do Manoel das Neves são

de40de39elanãosegueumpadrão,logicotalveznaépocafoifeitamedição
por aparelho ou metragem e isso tem uma diferença' Aleson, na verdade na
época não tinha muito isso e na verdade eu acho que isso não vai afetar em

nada, Carmen questão de ordem, Odete eu quero fazer uma questão de ordem'
eu percebi que e quero um esclarecimento a comissão Técnica o conselho tem
uma comissão Técnica que analisa esses Projetos. carmen, quando necessário a
gente solicita quando nós já não damos conta , odete não foi isso que foi feito
papel de
na primeira reunião , porquê se essa comissão Técnica não funcionar o
discutir os projetos manter eles prontos e ser somente homologados aqui no
Conselho é um caminho, não é bem normal assim né, igual a gente tem o
conselho Estadual desde comissões Técnicas eles exigem isso e ai pode ser as
Comissões Técnicas tragam e se esse Conselho aprova o que a gente está' eu
entendo os conselhos o conselho Municipal de Desenvolvimento Rural ou
sustentável eu não sei, eu entendo que nos pediríamos e discutir o
que hoje
Desenvolvimento da cidade o Desenvolvimento do Município, claro
aqui beleza e essa comissão Técnica tem o projeto de dizer que a gente analisou
concordou e assim foi pedida a colocação do conselho beleza, agora nós aqui
exemplo eu não sou Técnica da área então eu estou aqui analisando uma
questão Técnica eu não sei quais são as Entidades presentes eu não sei nem se
deu quórum aqui eu contei 4 a 5 a Sociedade Civil, então a gente está com 5
entidades aqui a comissão Técnica beleza, e as Entidades no conselho e nós no
início da reunião deveria saber quantas entidades estão presentes para aprovar
a gente aprovar e ter o quórum para aprovar as coisas. Carmen, é a gente teve
uma pergunta de questão de ordem e eu vou responder se você quiser
complementar tudo bem, é nós temos a comissão Técnica e são 4 Comissões
Técnicas com 10 membros 5 titulares e 5 suplentes essas comissão Técnica ela
só vai quando o conselho se sentir incapaz de aprovar e geralmente todos os
membros já que fazem do conselho eles vem o representante a cada situação
Centro -FoneEax (67) 3452 7 895 CEP:79130-000
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deve-se fazer
e Por isso que de que a área
rônomos,
ag
,
de sustentabilidade
de falar eu
quando nós nos sen timos incapazes
untos
ass
tem
falta o Porquê,
que J á houve algumas vezes
oP inar e nem votar
vou
não
eu
disso
não entendo
e les são em 5 e
T écnica que tem Presidente
Comissão
a
reúnem
no5 encaminhamos
e quando se Preclsa ele se
nselho
co
do
que
faz
Parte
e ai nós
cad a um deles
eles nos mandam a so lução
o
deliberativ
são
não
estudam, eles
ara deliberar na
s não tivemos caPacidade P
que
nó
daquilo
cima
em
deliberam os
deva ir pa ra a Comissão
se voc ês acham que isso
eu
ssada
PerBuntei
reunião Pa
ndo a Carmen,
capazes' Aleson só comPlementa
somos
nós
não
gundo alguma
Técnica
MuniciP al Central e se
Conselho
um
é
não
primeiro o CMDS
você Porquê até hoie você
to
Estatu
Para
o
dica,
Passamos
orientação, uma
vim aqui, só
nós te mos que estudar Pra
Conselho
um
é
que
entendeu
você ter o entendimento
se Preparar melhor Para
você
ara
falei
eu
P
concluindo,
que o nosso projeto Passou
se você Perce beu
sei
não
eu
o
Conselh
um
e se
doq ue é
a deu um Parecer negativo
afl
Engenh
a
e
pela Engenharia da Ad ministração
não' eu
suas colocações. Odete,
em
entendida
mais
ser
estou
você estuda r você val
que é ser Conselheira eu não
o
sei
eu
Conselho
obtive
entendo o que é um
não' eu só Perguntei e eu
desentendimento'
n
enhum
incapacitada de
do norm al o normal é a Comissão
contrario
o
é
ui
aq
então
uma resposta,
gente que está
Conselho e aqu i não é
o
para
m
ve
e
tudo
Técnica recebe
no geral a
o Profissional eoPrim eiro também
com
falou
ele
mas
recebendo ,
Carmen,
e dePois vai Para a Com issão Técnica.
ge nte Primeiro avalia rece be
vai Para o
ao CMDS e logo em seguida
qu estão de ordem, aqui Pr imeiro vem
ou não, ao Jurídi co, ou ao órgão Para
Prefe ito eu encaminha aPós deliberação
Vereadores
is, alguns seguem a Câm ara dos
q ue se torne seus efeitos lega
Odete, Aleson,
a e assim obedece a Lei é assim
q uando da comPetência legislativ
todo o Estatuto do CMDS e até a Próxima
se comp rometealereestudar
MANOEL
não TEM INTERESSE NO PROJ ETO
reunião, Mauri cio, se você Odete
de fazer
como eu vou me abster em razão
votação,
da
abstenha
SC
NEVES
DAS
o238912018'
em Sistema de Votação Process
p arte do Projeto, Carmen colocar
Neves'
ênc ias de Ruas, Jose Raul da
Aprovaçã o de Projeto de Diverg
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