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ATA DA ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA, COM ENTIDADES, INTITUIçõES
PRIVADAS E USUÁRIOS DOS SERVIçOS PÚBLICOS, GOVERNAMENTAIS E
MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO
susTENTÁVEL - CMDS - RIO BRILHANTE/MS - 2077 A2O2O'

Ata ne [/2019

- Assembleia Gêral Extraordinária - Ao vigésimo nono dia do mês de

maiodedoismiledezenove,naSaladereuniõesdaPrefeituraMunicipaldeRio
LocalizadanaRuaAthaydeNogueira.Nglo33-centro,conformeEditalde
artigo 7e. lncisos l, ll,
Convocaç ão do presidente Donato Lopes da silva, nos termos do
lll da Lei ComPlementar ne 7.438/2006, que institui o Plano Diretor, e a Lei
Brilha nte,

incisos § 1e, § 2e'
Complementar ne' 1'956/2016 , em seus ârtigos ne. l, 13,74 em seus
para que a
Carmen dá inicio a Reunião P edindo que alguém fizesse uma oração
que cumprindo o
reunião seguisse de maneira t ranquila e inteliBente. Carmen diz
juntamente com os
ofrcio 97 /20L9 que foi encamin hado pela Procuradoria Jurídica
de Consultâ Popular,
Processos 043 e 044 ambos de 2018 que trata de Realização
Municipio de Rio
Audiência Pública visando à am pliação do Perímetro Urbano do
e ao Estatuto das
Brilhante. Carmen continua dize ndo consultou ao Plano Diretor
reunião onde foram
Cidades sobre a AmPliação. Carm en explica que foi feito uma
Ampliação
decididos alguns pontos im portantes, e diz ainda que se tratando de uma
passo a
de Perímetro Urbano tudo deve ser Documentado, por isso foram seguidos
passo, como Primeiro as reuniôes, publicações para que após isso seja feito
foi aprovada po
Audiência Pública' Carmen solicita a leitura da Ata e após isso
urnas no
unanimidade com alg umas correções. Carmen diz que foram colocadas
para fazer
lugares apontados e q ue hoje tinham sido convocadas as comissões
para a votação'
abertura das urnas. Foi q uestionado sobre qual seria a Pergunta feita
a Ampliação do
Pontanto foi resPondido qe a oergunta seria "Você concorda com
entre
Perímeto U rbano?". Apó s a abertura das urnas, os votos foram separados
positivos, negativos, brancos e outros. Depois de separados, os votos foram contados e
em
iir.ro, um resultado de 41 votos a favor da ampliação, 15 votos contra e 2 votospapel
o
branco. Carmen diz que apesar da baixa participação da População, cumpre-se
Maio
da Administração. Carmen ja adianta que na segunda quarta-feira do mês de
haverá Reunião Extraodinária do cMDS com a Pauta sobre a Ampliação do Perimetro
já não havia sido passado pelo
Urbano. O Secretário Ruy Sichinel pergunta se aquilo

CMDsefoirespondidoquesim,masdevidoaointeressedorequerentedeorganizar

para o CMDS'
um loteamento. Ruy pergunta o porquê aqueles processos devem voltar
para
esses processos de
carmen responde que deve ser feita uma reunião especifica
Ampliação de Perímetro urbano segundo a Lei do Plano Diretor. Markus complementa

queoPedidoquefoiaprovadopelocMDsfoiàrazãodacontruçãodoloteamento.
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Markus pergunta se caso entrar outro processo com o mesmo tema, tudo isso deveria
ser feito de novo. lrapuan diz que tudo aquilo teria um custo para emissão de mapas,
memorial descritivo entre outros. Robson diz que na hora qe for para â Audiencia
pública a prefeitura deve estar com todos os mapas, pois algum cidadão pode pedir
cópia de algum mapa ou do memorial descritivo. Robson continua dizendo que depois
que o Mmeorial Descritivo e o mapã forem aprovados, seguirá para Câmara de
Vereadores para virar Projeto de Lei. Ruy Pergunta se esse processo após essa
Audiencia ainda voltará para o Conselho. Carmen responde que ele já seguirá direto
para a câmara. Após isso comêçou as duvidas sobre até onde seria a ampliação do
perimetro urbano, e foi falado que poderia ser até o Motel da Entrada do suez e para
os
o outro lado até a usina em sentido a Nova Alvorada do sul,300 metros em ambos
Ruy
Maracaju.
lados da Rodovia. Robson já propõe de aproveitar e fazer no sentido a
diz que poderia ser feito até a entrada do P.A. 5ão Judas ou no Trevo de Piraporã'

Markusexplicaquedevemseranalisadosalgunsitenstécnicosantesdefazera
ampliaçãoenãoapenasporacharqueaCidadevaicrescerparataldireção.Robson

um mapa até onde deveria ser ampliado segundo o secretário Ruy sichinel.
carmen diz que a Audiencia Publica evitará qualqer tipo de problema desde que
Lei
seguindo o Plano Diretor e o Estatuto das Cidades. Markus diz que há uma
pessoa
específica que diz a respeito da ampliação do Plano Diretor então se outra
que no
entrar com o pedido de Ampliação a prefeitura terá qe atender. Carmen diz
ârtigo 136 diz que qualqer alteração no pêrimetro urbano ou distrito do municipio
pelo
devãrá ser prescedido de uma Consulta .Popular, passando obrigatoriamente
cMDS e uma Audiencia Pública. o Parcelamento e o uso e ocupação de solo devem
ser reformulados com o prazo de até um ano após a aprovação da lei do novo
perimetro urbano. Markus adiciona um paragrafo dizendo qe às reuniões do Plano
Diretor dever sem de 10 em 10 anos a revisão do Plano Diretor e que poderia ser
adicionado de quanto em quanto tempo pode ser feito umã Ampliação do Perimetro
Urbâno. Carmen diz que os Loteamentos deverao prover que as areas instituicinais
para euipqmentos urbanos sejam em vias coletoras ou em vias de hierarquia sup enor
e as atividades inadequadas ja instaladas no perimetro urbano deverao ser
transferidas ou removidas no prazo de 2 anos. Ficou definido quê a Audiencia Publica
falará dos 2 processos que foi dado encaminhamento. lrapuan diz qe deve ser feito um
oficio ao Prefeito dizendo que o conselhb está ferindo o plano diretor desde 2017 e
que deve ser feito a lei de ocupação de solo com urSencia. Robson concorda e diz que
que não
assim seria bem feito, alem de já citar do zoneamento urbano. Markus diz
adientaria nada ampliar o perÍriretro urbano e depois disSo montãr uma indústria
dentro desse perimetro. Foi citado que da maneira que estava sendo feita
desenvolvendo casa e mais casas, eixando de lado a parte comercial. Robson cita da
criação do Pró-Moradia xlv, que foi um erro criar sem o Zoneamento. carmen
agradece a prêsença de todos e encerra a reunião. A presente Ata, foi lavrada e
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e após lid a

assinada por mim, Ronei Pereira Barbosa
aprovada, segue assinada pelo Presidente do

P

feito Donato Lopes

e

da

Silva, e demais presêntes.
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