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CONSELHO MUNICIPAL DO PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO

Reunião Extraordinária

ATA : 002/2019

Data: 26/06/2019 Local: Sala de Reuniões da Prefeitura Municipal do Rio Grande

Pauta:

1 – Revisão Plano Diretor Participativo

Aos 26 ( vinte e seis ) dias do mês de Junho de 2019, na Sala de Reunião da Prefeitura
Municipal do Rio Grande, às 17:20 horas, reuniu – se o Conselho Municipal do Plano Diretor
Participativo (CMPDP), com a participação do Presidente do Conselho, Secretário Roque
Werlang, do Vice-presidente Daniel Cougo Cardoso, dos conselheiros Emanuelle Freitas, Joziel
Maurício Bonato, Francisco Fialho, Gilmar Xavier de Ávila, Andrea dos Santos, Luis Adelar do
Nascimento Souza, Rita de Cassia Gnutzmann Veiga, Rubia Mara Rodrigues, João Marinônio
Carneiro Lages, Luis Fernando Signorini, Luiz Carlos Teixeira Zanetti, Rosana Pinho Machado,
Mauro Nadarkiewicz de Oliveira Cardoso, Carlos Orocildo Mirapalheta e Rafael Girardon
conforme livro de presença. Dando início aos trabalhos, o Vice-presidente Daniel se
apresentou, agradeceu a presença de todos e solicitou que todos se apresentassem. Mauro,
novo representante da CRECI, informou que vai enviar documento oficializando. Sr. Carlos
Orocildo, conforme ofício, veio como representante do Centro de Indústrias do Rio Grande
devido à impossibilidade do representante titular da entidade. E Rosana informa que é a
segunda reunião que não foi comunicada. Imediatamente, o Vice-presidente Daniel fez a
leitura da ata que foi aprovada com a ressalva de que o anteprojeto da Revisão do Plano
Diretor Participativo e suas Leis Complementares também será apresentado ao Conselho.
Dando prosseguimento, apresentou o novo Secretário e passou a palavra ao Presidente do
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Conselho Roque Werlang, que relatou o processo de revisão do plano convidando a todos
para se engajarem, lembrando que o plano é para os próximos 10 (dez) anos e temos que
observar o cenário da cidade nesse próximo período. Convidou para audiência pública do dia
02/07 às 19h onde será apresentado pelo município um diagnóstico que foi elaborado pela
FGV (Fundação Getúlio Vargas). Foi informado sobre a nova ferramenta “Decide Rio Grande”,
que disponibilizará todos os documentos importantes para a Revisão do Plano e que é mais
uma forma de estimular a participação da população. Relatou o andamento das oficinas
regionais, reuniões em escolas, que servem para divulgar o processo e estimular a formação e
a participação da comunidade. Serão encaminhados aos Conselheiros cópias do Edital,
Decreto Municipal, Regimento Interno da Audiência Pública e cópia da ata anterior.
Secretário Gilmar fez um relato sobre os projetos e programas habitacionais e mencionou que
seja feito debate sobre os vazios urbanos e regularização fundiária, após manifestou-se o
senhor Lages desejando boa gestão ao Secretário Roque; solicitou que as reuniões fossem
marcadas com antecedência para não acumular os assuntos; falou ainda que, durante o
debate do Plano Diretor, se tenha presente as condições atuais da cidade, devendo ter como
objetivo aumentar a arrecadação, citando o esvaziamento do centro da cidade. Carlos
Mirapalheta solicitou esclarecimentos sobre a audiência pública, o que foi esclarecido pelo Sr.
Daniel que na audiência será apresentada uma leitura da cidade, distribuída as cartilhas e
promovida uma rodada de debates para discutir o Plano Diretor. Sra. Rosana sugeriu que
tenham canais de acesso e divulgação amplos; foi esclarecido pelo Secretário Roque que tudo
sempre será divulgado na imprensa, Facebook, Instagram, Twitter, Decide Rio Grande e
materiais impressos. Sr. Luis Fernando referiu-se à revisão que foi feita em 2010 e solicitou
que esse trabalho tivesse continuidade. Sra. Rosana complementou, referindo-se à 4 (quatro)
tabelas com índices diferentes no Plano diretor, necessitando serem analisadas e revistas. Sr.
Daniel esclareceu que a tabela válida no momento é de 2010, visto que a proposta em 2011
não havia respaldo legal, conforme apurado pelo Ministério Público. Sendo que nesse novo
processo de revisão tudo será considerado e aprovado no processo de discussão. Secretário
Roque espera que cada um possa ajudar, representando sua entidade, e deseja um processo
bastante participativo que vá construir um canal de comunicação com os Conselheiros para
divulgar e compartilhar as etapas do Plano Diretor. Não tendo mais nada a tratar, encerrou a
reunião às 18:57 lavrando-se a seguinte ata que vai assinada pelo Sr. Presidente e por mim
Camila Silveira Rocha que secretariei a reunião.


