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ATA DA ASSEMBLE]A ORDTNÁRIA, COM ENTTDADES, INST|TUIçÕES

PRTVADAS E USUÁR|OS DOS SERV!çOS pÚBuCOS, GOVERNAMENTATS E

MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO

susTENTÁVEr - CMDS - RrO BRtTHANTE/MS - 2017 A 2020.

Ata ne. 0412020 - Assembleia Geral Extraordinária - Ao vigésimo sexto dia

do mês de Agosto de dois mil e vinte, realizada por videoconferência
devido a pandemia do COVID-19, conforme Edital de Convocação do
Senhor Prefeito Donato Lopes da Silva, nos termos do artigo 7e. lncisos l,
ll, lll da Lei Complementar ne. 7.43812006, que institui o Plano Diretor, e a
Lei Complementar ns. 1.95612076, em seus artigos ne. L, !3,74 em seus

incisos § 1s, § 2s. A Secretária Executiva do CMDS, Maria Carmen

Matsunaka Carlino, observando o número de Conselheiros presentes à

Video Conferência e tendo quórum suficiente, da inicio a reunião

desejando boas vindas a todos os Conselheiros e interessados, convidados
aos processos, justificando a ausência do Sr. Presidente Donato Lopes da

Silva, torna aberta a reunião e apresenta a Pauta e os processos que serão

deliberados após a oração. Carmen fala que as atas passadas foram
enviadas para os conselheiros para que pudessem ser feitas alterações se

for necessário, após foram colocadas à aprovação, não contendo
correções. Carmen começa a leitura do Processo ns L3712020 em que

Reinaldo Simões encaminha a prefeitura um Parecer Técnico para anexar

no Processo ns 2757 l2O2O do Sr. Fernando Balestrim que é para

construção de um Salão Comercial para festa e Restaurante. Reinaldo

começa a explicar sobre o projeto, como parte de esgoto, agua das chuvas

e sobre a importância do Projeto. Reinaldo diz que o empreendimento
geração de

vizinhança e

nte, e que al

e parabeniza

o proprietário pelo investimento no município. Markus diz que seriam

interessantes os responsáveis pela engenharia da prefeitura ser ouvidos
para que os conselheiros saibam se o que foram atendidos todos os
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seria um presente para Rio Brilhante devido a grande

empregos. Mauricio diz que o estudo de impacto de

necessário porque "pecaram" em alguns pontos de Rio Brilha

no local onde seria construído esse local as ruas são grandes
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problemas. Carmen coloca o Processo em sistema de votação e assim foí
Aprovado por Unanimidade. Processo 124912020 em requer a Ampliação
do Perímetro Urbano para fins de regularização de uma gleba de terra
rural com a denominação Sitio Pesca e Lazer Águas de Rio Brilhante para
que seja executado o Projeto de Loteamento Urbano na modalidade de

condomínio. Carmen pede para que o Requerente explique sobre o
projeto. Antônio diz que se trata de um condomínio nas margens do Rio

Brilhante e que pretende tornar área urbana e que já fez
empreendimentos desses e que irá gerar renda para o município

beneficiando a região. Carmen pergunta quem é o responsável legal pelo

empreendimento. Antônio diz que tem uma empresa que hoje não pode

estar presente. Carmen pergunta se algum participante tem algum
questionamento. Antônio diz que está indo para o nono loteamento e que

tem experiência no ramo, além de contar com uma empresa

especializada. Markus pergunta quanto tempo já está instalado esse

loteamento, desde o inicio da Obra. Antônio diz que o projeto começou

ainda com licenças rurais, mas foi "criando corpo" a mais ou menos 3

anos. Antônio diz que demorou 2 anos para fazer o georeferenciamento

da terra devido ao banco da terra que tem ao lado e que demorou

também para regularizar toda a fazenda para fazer o desmembramento da

área. Antônio diz que não foi por causa dele e nem dos profissionais que

auxiliam, mas o projeto demorou muito devido a burocracia e os

imprevistos no decorrer da regularização dos documentos. Markus explica

o porquê ele faz esses questlonamentos, se pegar o Plano Diretor e o
Código de obras são muito burocráticos para fazer a Ampliação do

Perímetro Urbano e que já foi sugerido que fosse feito alguma lei sobre a

ampliação do perímetro urbano porgue mês que vem haverá outro
proprietário solicitando essa ampliação e tem que fazer audiência,

votação e tudo aquilo que já foi feito. Markus diz que chegará um

momento que haverá reuniões só para aprovar ou desaprovar ampliações

do perímetro urbano e que no código de obras tem que serem áreas

ligadas a área que já existe e que a seu ver a área do Sr. Antônio não esta

anexa, esta dentro dos limites, mas está em uma área rural que está um

pouco distante, Markus diz que se essa área se tornar urbana terá que ser

implantado os serviços público que existem na cidade e que lá o que já
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requisitos. Markus diz que a preocupação é com a questão de

atendimento devido ao empreendimento comportar até mil pessoas.

Markus diz que é importante ter o estudo de impacto de vizinhança

devido ao Plano Diretor e que se foi tudo atendido não haveria

impedimentos para aprovação. Reinaldo diz que o projeto tem

estacionamento e que ele locará um local para outro estacionamento'

Julio Kalife diz que é complicado ele opinar pelo processo, pois o processo

estava com o lrapuan. Fernado Balestrim diz que faz 20 anos que ele tem

o restaurante na rodoviária e ele decidiu investir para atrair as pessoas

que não frequentavam o restaurante dele por causa do local' Fernando diz

que já locou o terreno de 50 x 50 para fazer um estacionamento com

previsão de compra futura e que vai ter isolamento acústico para que o

som não atrapalhe o entorno. Ana Beatriz pergunta se tudo o que foi

pedido pelo lrapuan foi Apresentado. Reinaldo Simões diz que sim.

Carmen coloca o Processo em votação e segue APROVADO POR

UNANIMIDADE. Seguindo a pauta o Processo do Marcos Junior que

Requer a autorização para construir em 100% do terreno justificando que

existem 2 salões no local e que a parte não construída já esta

impermeável. Carmen diz que a construções valorizará os imóveis do

entorno. Júlio diz que o terreno tem 180 metros quadrados em frente à

Gold Móveis e que neste terreno havia 2 imóveis comerciais e que foram

demolidos e que pretende-se construir 88% do terreno e o restante seria

impermeável e que excederia o que consta na Lei que é 80o/o, por isso deve

passar pelo CMDS. Carmen pergunta aos conselheiros se há algum

questionamento. Markus pergunta se ainda esta em vigor a lei que se

pode construir em 95% do terreno na área central' Markus questiona que

se for aprovado não ira abrir precedente para outras empresas pedir para

construir em todo o terreno. Júlio diz que a Lei que Markus menciona foi

revogada e que ele acha que era gOYo e que teria que verificar. Markus diz

que citou a Lei devido a construção do prédio da Shop Mil. Markus

continua dizendo que o pior seria futuramente devido a

impermeabilização do solo e que como já era todo impermeabilizado não

havia problemas para aprovação. Carmen diz que cada projeto é

diferente. Júlio diz que realmente e preocupante o que o Markus cita, mas

diz que o terreno é bem pequeno e a impermea bilização não causaria
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está pronto é fechado e que a cidade deve ser beneficiada coletivamente.

Markus diz que está se ampliando o plano diretor para regularizar algo

que já começou há muito tempo e para fins privados e que só beneficiará

os moradores do empreendimento e os responsáveis pelo

empreendimento por estar muito longe da malha urbana. Markus diz que

além das construções atenderem a regras do loteamento deve atender a

do município e que no local já há construções fora das leis do município

em questão dos afastamentos, e que irá se urbanizar o local para

beneficiar apenas um grupo de pessoas. Mauricio parabeniza o Sr. Antônio

pelo projeto e que entende o Markus na parte de se beneficiar um grupo

de pessoas, mas no Paraná as pessoas utilizam a margens para lazer e que

o município devería criar uma legislação para essas áreas para que as

margens dos rios possam ser mais bem aproveitadas e que só será feito

com iniciativas privadas e que o Sr. Antônio pede é um mecanismo para

que possa regularizar aquela área e que condomínios de chácaras não

precisam ser regulamentados, e que seria só colocar a matriculas em

condomínio e que o Sr. Antônio precisa de uma maneira para trabalhar de

forma segura. Antônio concorda com Mauricio e que o empreendimento e

totalmente privado e que condomínio o único dever da Prefeitura seria a

questão do lixo e que a Prefeitura só tem a ganhar, tanto no IPTU quanto

no desenvolvimento e também na circulação de dinheiro girando a

economia no município. Antônio diz que tem um loteamento mas que

hoje só faz condomínios fechados. Antônio diz que o beneficio para cidade

é grande, tanto na renda, lazer e turístico trazendo gente de outras

cidades e que sendo condomínio fechado a Prefeitura não tem obrigação

de fazer a manutenção do local. Antônio diz que os investidores no ramo

de loteamento encontram muitas dificuldades para implantar um projeto

e que ele diz que já esta na quinta cidade e que ele também encontra

dificuldade seja na prefeitura, na câmara, no cartório, mas que ele já tem

experiência no ramo e que ele se encontra a disposição para sanar mais,

duvidas e se precisar chamaria os engenheiros para uma próxima reunião.l

Carmen diz que ano passado foram aprovadas 2 ampliações e que foil

complementado que houve uma votação sobre a ampliação urbana e rurall

para que aquela Audiência Pública daria autonomia para todas as

ampliações desde que passasse pelo Conselho e foi encaminhada a
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Câmara de Vereadores através do Setor Jurídico, esta Audiência Pública foi
realizada para AMPLIAçÃo Do PERíMETRo URBANo Do MUN|cíPlo
'tendo antes no dia 10/04/7919 uma Assembleia Extraordinária, com

deliberação de Consulta Popular em urnas distribuídas em vários lugares

da municipalidade, tendo nesta Assembleia deliberada pelo CMDS, com a

presença do Sr. Prefeito, Vereadores, Secretários, Sociedade Civil,

Conselheiros, e Técnicos do CMDS. Continua Carmen, que nesta data após

ampla discussões foi fixada a Audiência Publica no dia 14 de maio de

2019, com início as Shoras e termino as 11horas, no auditório da

Previdência dos Servidores Públicos, na referida Audiência a votação se da

por Unanimidade considerado nas próximas reuniões do Plano Diretor,
Carmen faz estes esclarecimentos, e da continuidade ao processo do em
questão. Markus diz que não é da área jurídica e cita que estamos em ano
politico e que esse processo irá demorar a ser feito porque tem que passar

por uma audiência publica, pela votação e se daria tempo de fazer antes

do encerramento do mandato da atual gestão. Carmen coloca em votação

e foi aprovado pela maioria dos votos (7 x 21. Markus e Ana Beatriz

votaram contra. Antônio agradece a todos e diz que se houver qualquer

duvida ele está a disposição. Carmen começa a ler o processo do Sr. Jose

Raul das Neves que requer a decretação de interesse de utilização urbana

em parte da fazenda denominada lnho para fins de loteamento em lotes

terrenos dentro do alcance do referido decreto solicitado. Vanildo,

responsável pelo projeto, começa a explicar sobre o projeto que será de

uma área de 391 hectares mas não seria totalmente utilizada, pois há uma

área de reserva legal de 84 hectares, outra área de brejo de 27 hectares,

uma reserva permanente de 24 hectares que são áreas intocáveis então a

parte que será utilizada a parte seca e que será feito um acesso ao rio para

que seja feito o uso de barcos mediante autorização do IMASUL. Vanildo

diz que ira utilizar a melhor parte entre a parte seca que pode

compreender de 20 a 30 hectares e que não tem ainda a definição.

Carmen libera a palavra para os conselheiros para que possam sanar as

duvidas. Markus diz que não sabe onde fica a área da referida fazenda e

que não teria como opinar a respeito do requerimento. Markus continua
dizendo que se for algo semelhante ao anterior seria incoerente da parte

dele votar a favor deste e desfavor do outro. Carmen diz que a fazenda
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fica as margens do Rio Brilhante depois do pedágio. Mauricio diz que fica
na entrada na beira da ponte, indo para Dourados. Mauricio diz que a
ideia do loteamento é de chácaras de lazer e que ira ser feito pista de
caminhadas e que a ideia é um complexo de águas, aproveitando todo o
potencial do local e que eles só querem um .,mecanismo,,. 

Após todos os
manifestos, Carmen coloca o processo em votação e assim segue
APROVADO pela maioria dos Votos. (7x2) Sendo votos negativos de
Markus e Ana Beatriz. Carmen diz que compreende o voto dos
conselheiros, mas já foi deliberado na Audiência publica sobre a
ampliação. Ana Beatriz diz que então se os empreendimentos estiverem
dentro do Perímetro deliberado na Audiência pública eles não precisariam
de uma autorização e que a posição deles é referente ao município com
infraestrutura de água, energia, infraestrutura. Assim carmen encerra a
reunião ag radecen a presença
assinada mim,

pelo P de MDS, o Sr. P

de todos. A presente Ata, foi lavrada e
Ronei Pereira Barbosa

e após lida e aprovada, segue assinada
refeito Donato Lopes da Silva, e demais

presentes.

flT
DO}IATO DASILVÁ

.cHos
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