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ATA DA QUINTA AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA REVISÃO DO
PLANO DIRETOR MUNICIPAL – 4ª FASE
Aos vinte e nove dias do mês de outubro de dois mil e dezoito, no Anfiteatro David
Rogos Schimitz, localizado na Rua Frei Everaldo, 3435, Centro, às 19h20min
(dezenove horas e vinte minutos), foi realizada a Quinta Audiência Pública para
Revisão do Plano Diretor do Município de Chopinzinho, por intermédio da
Convocação de Audiência Pública. O Sr. Jovani Martins, Chefe da Divisão de
Planejamento e Projetos, iniciou a Audiência agradecendo a ETM pelo empenho e
dedicação, a Faculdade Mater Dei pelo auxílio realizado através de estagiários do
curso de Arquitetura e Urbanismo e, também, a Arquiteta Juceane Biava pelo
trabalho voluntário que vem realizando. Na sequência, passou a apresentar um
relato desde o início dos trabalhos da revisão do Plano Diretor: a 1ªFase –
Mobilização, em 19/06/2018 Capacitação Técnica da ETM com Assessoria;
28/06/2017, reunião preparatória para a 1ª Audiência Pública (ETM, CMC,
Secretários e Vereadores); em 05/07/2017 foi realizada a 1ª Audiência Pública da
Fase de Mobilização; a 2ª Fase tratou da Análise Temática Integrada, em
16/08/2017, foi realizada audiência pública referente a Análise Temática Integrada;
passando para a 3ª Fase que discutiu-se as Diretrizes e Proposições, em reunião
técnica foi decidido a realização da 3ª Audiência Pública; no mês de outubro de 2017
foram realizadas reuniões com as diversas Secretarias Municipais para elencar as
Diretrizes, levando-se em consideração a leitura técnica e a leitura comunitária e, em
20/11/2017, foi realizada a 3ª Audiência Pública referente as Diretrizes e Propostas;
em 04/12/2017 iniciou a 4ª Fase. Destaca-se que a partir da 4ª fase a sociedade
passou a participar ativamente, encaminhando solicitações de munícipes. O NAEC –
Núcleo de Arquitetos e Engenheiros Civis da ACEC e sociedade em geral passaram
a indiciar os problemas visualizados pela sociedade em geral. Foram realizadas, na
4° Fase: reunião Técnica preparatória com a ETM e Assessoria em 04/12/2017; em
11/12/2017 realizou-se a Oficina Técnica do Código de Obras e participaram os
membros da ETM e NAEC; em 09/04/2018 foi realizada a Oficina Técnica referente
ao Zoneamento, participando a ETM, CMC e População em Geral; em 14/05/2018
foi realizada a reunião técnica da ETM com a NAEC, referente ao Código de Obras.
Ainda no dia 14/05/2018 foi realizada a 4ª Audiência Pública no Auditório da ACEC
tendo por assunto o Zoneamento, Índices e parâmetros Urbanísticos. Em
08/06/2018, foi realizado Oficina Técnica referente ao Zoneamento, Classificação de
Atividades onde participaram ETM, ACEC e Contadores. Em continuidade aos
trabalhos, foi realizado em 04/07/2018, Oficina Técnica referente as APPs – Áreas
de Preservação Permanente onde participaram membros da ETM, CMC, IAP,
Agrimensores e Loteadores. A ETM reuniu-se em 27/08/2018 para reprogramação
das atividades e consolidação de ações e decidiram a data da próxima audiência
pública, que foi definida para data de hoje. Em 08/10/2018, foi realizada a oficina
técnica referente ao Parcelamento de Solo, participando os membros da ETM, CMC,
Agrimensores e Loteadores. Em 18/10/2018 realizou-se nova Oficina Técnica
referente ao Código de Obras com membros da ETM e NAEC, que resultou nos
trabalhos a serem apresentados nesta data. Explana ainda que serão apresentadas
nesta audiência pública as principais mudanças/alterações nas legislações
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municipais, passando a apresentá-las. Para o Sistema Viário: remoção de
classificação vias centrais; revisão das medidas mínimas das vias; revisão da
classificação e hierarquia das vias; diretrizes gerais para implantação ou
reestruturação de vias; preferências de trânsito em conformidade com as hierarquias
de vias, demonstradas em uma tabela onde constam os tipos de vias, caixa de via,
pista de rolamento e passeio. Destacou que, hoje, o ordenamento segue a linha de
prioridade ao pedestre, ciclista e, depois, demais meios de locomoção, tendo em
vista, a acessibilidade. Foram demonstradas por meio de ilustrações as vias
arteriais, coletoras e locais visualizando de forma prática as medidas de faixa de
acesso, passeio, faixa de estacionamento, pista de rolamento e caixa de via. Com as
novas legislações será atendida a mobilidade urbana. Sr. Jovani passou então, a
demonstrar o mapa de Zoneamento destacado em cores diferentes para identificar
as zonas existentes no Município. O mapa foi projetado em telão para que todos os
presentes visualizassem. Ressaltou que a Zona de Uso Misto dará dinamismo maior
levando a indústria e o comércio para os bairros. O Sr. Jair Cola questiona se está
previsto o contorno que poderá ser construído no Município futuramente. O Sr.
Jovani explica que o contorno foi previsto no PDM de 2006, porém, neste processo
de revisão o mesmo foi retirado pelo entendimento de não haver necessidade e pela
inviabilidade econômica, expondo ainda, que a lei não deve ficar estática, devendo
ser revisada sempre que houver a necessidade. Continuou o Sr. Jovani explanando
sobre cada zoneamento, tal como Zona Central, Zona Industrial e Zona de Uso
Misto. O Vereador Marcos Monteiro questiona quanto a Zona de Interesse Social, se
a mesma está contemplada. O Sr. Jovani expõe que a Zona de Interesse Social se
concentra no Loteamento Novo Horizonte. Passa a expor quanto ao Zoneamento
referente aos MEI’S, os quais poderão desenvolver as suas atividades em todas as
zonas, exceto as atividades consideradas de risco. Disponibiliza no telão o ANEXO II
da legislação referente à Ocupação do Solo – Índices Urbanísticos, que demonstram
as Zonas, sendo: ZC, ZCSI, ZUM, ZR-01, ZR-02, ZI, ZEIS, ZPP, ZOE, ZEIA, ZONP,
ZEIT. Expos também que, sobre os empreendimentos em funcionamento que
estiverem desenvolvendo atividades incompatíveis com a nova configuração de
zoneamento, será explanado sobre isso na parte que tratará do desenvolvimento
econômico, pois terão um tratamento diferenciado. Neste momento o Sr. Jovani
destaca o que foi questionado pelo Vereador Marcos Monteiro enfatizando que
talvez seja um dos anexos mais importantes da execução que tiveram nesse
período, pois trata das ocupações do solo e dos índices urbanísticos. Na Zona
Central, por exemplo, a taxa de ocupação é de 80%, com o debate que foi feito na
ACEC, o asterisco traz a observação de que a taxa de ocupação poderá atingir 90%,
e/ou a taxa de permeabilidade poderá ser 5%, se utilizado o sistema de captação e
reutilização de águas pluviais, foi uma das reivindicações feita pelos empresários e
contemplada na zona central. O coeficiente de aproveitamento máximo de 9,6, altura
máxima de 40m, área mínima do lote 480,00m², testada mínima 12,00m, recuo
mínimo de 0,00m, afastamento mínimo lateral e de fundos h/12m, o asterisco
observa que permite-se edificar junto à linha de divisa até a altura máxima de
11,00m, também foi uma revindicação, a qual foi contemplada na nova legislação,
foram vários debates que foram feitos até chegar a este entendimento. Na Zona de
Uso Misto ficou 70% de taxa de ocupação máxima, 2,8 de coeficiente de
aproveitamento máximo, altura máxima de 16,00m, área mínima do lote 450,00m²,
testada mínima de 12,00m, recuo mínimo de 0,00m sendo uma grande inovação na
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nova legislação, pois era uma das grandes reivindicações, já que atualmente o recuo
era 3m ou 5m. Ressaltou que na Zona Central, Zona de Comércio, Serviços e
Indústria e a Zona de Uso Misto o recuo proposto é de 0,00m. Destacou que havia
uma inconsistência na legislação para a Zona de Comércio, Serviços e Indústria,
onde era permitido recuo 0,00m para comércios e para residências o recuo era de
5,00m. Para a Zona Residencial 01 a taxa de ocupação máxima é de 70%,
coeficiente de aproveitamento máximo 2,8, altura máxima 16,00m, área mínima de
450,00m², testada mínima de 12,00m, recuo mínimo de 3,00m e afastamento
mínimo lateral e de fundos h/8m. Importante destacar que para as zonas ZC, ZCSI,
ZUM, ZR-01 e ZR-02 foi alterado o afastamento mínimo lateral e de fundos,
relacionando-o com a altura da edificação, conforme tabela apresentada. Na ZR-02
será permitido edificar junto à linha de divisa até a altura máxima de 7,5m. Hoje a
legislação permite apenas até 4,5m a altura máxima junto à linha de divisa, sendo
esta sugestão do NAEC uma das principais alterações. A Zona Industrial também foi
amplamente discutida, ficando estabelecido taxa de ocupação máxima de 60%,
observa-se que conforme o *8 poderá a taxa de ocupação chegar a 80% e/ou a taxa
de permeabilidade poderá ser reduzida a 10%, se utilizado o sistema de captação e
reutilização de águas pluviais. O coeficiente de aproveitamento máximo 2,0, altura
máxima 16,00m, área mínima do terreno de 1.000,00m², na legislação atual era de
1.200,00m² sendo reduzida na nova legislação. A testada mínima de 20,00m, recuo
mínimo de 5,00m, devendo observar o *1 que além do recuo mínimo deverá
respeitar as determinações do DER, e afastamento mínimo lateral e de fundos
3,00m e a taxa de permeabilidade de 20,00%. Passou a explanar sobre a Zona
Especial de Interesse Social – ZEIS, ficando estabelecido taxa de ocupação máxima
de 60%, coeficiente de aproveitamento máximo 1,0, altura máxima 10,00m, área
mínima de 200,00m², testada mínima de 10,00m, recuo mínimo de 2,00m e
afastamento mínimo lateral e de fundos 1,50m, permitindo-se edificar junto à linha de
divisa até a altura máxima de 4,50m (*4). Para a Zona Especial de Interesse
Ambiental ficou estabelecido os seguintes índices urbanísticos: taxa de ocupação
máxima de 10%, coeficiente de aproveitamento máximo 0,2, altura máxima 10,00m,
área mínima de 5.000,00m², testada mínima de 25,00m, recuo mínimo de 5,00m,
afastamento mínimo lateral e de fundos 3,00m e a taxa de permeabilidade de
80,00%. Na Zona de Ocupação Não Prioritária estabelece-se taxa de ocupação
máxima de 60%, coeficiente de aproveitamento máximo 1,2, altura máxima 10,00m,
área mínima de 1.200,00m², testada mínima de 24,00m, recuo mínimo de 5,00m e
afastamento mínimo lateral e de fundos 3,00m e a taxa de permeabilidade de
15,00%. Para a Zona de Interesse Turístico foi mantida a mesma proposição da
legislação anterior, pois foi incluída na alteração do ano passado, que tem como
parâmetros taxa de ocupação máxima de 20%, coeficiente de aproveitamento
máximo 0,4, altura máxima 10,00m, área mínima de 1.000,00m², testada mínima de
20,00m, recuo mínimo de 10,00m, afastamento mínimo lateral e de fundos 3,00m e a
taxa de permeabilidade de 65,00%. Observa que hoje toda a área lindeira do
alagado da Usina Salto Santiago enquadra-se como ZEIT, então, desde que a área
esteja compatível com o zoneamento da Engie, é possível ser feito loteamento
nessa área, desde que siga esses parâmetros. O Sr. Jovani indaga a plenária se há
alguma dúvida do que foi explanado até o momento ou algo que possa ter sido
esquecido dentro do que foi discutido, não havendo questionamentos pela plenária.
Passou a demonstrar o Anexo de uso do solo urbano que especifica o que é uso
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permitido, uso permissível (sob consulta) e o que é uso proibido em cada uma das
zonas, que foi amplamente discutido com a comunidade e com a ACEC. Informou
que estamos avançando bastante no processo de instituir o GEOPORTAL no
Município, sendo que o processo licitatório está tramitando na Administração,
acreditando que iniciará nesse ano o projeto de georreferenciamento de todas as
informações, o qual facilitará, pois tudo o que foi explanado estará disposto no
GEOPORTAL. Destaca que as consultas prévias poderão ser feitas online e serão
de caráter facultativo. O profissional terá a facilidade de entrar no GEOPORTAL,
onde fará a consulta prévia de construção, parcelamento e de viabilidade comercial.
Consultando o lote de interesse no GEOPORTAL, será demonstrado o uso
permitido, uso permissível e uso proibido. O Plano Diretor foi pensado no
GEOPORTAL e acredita-se que até março ou abril de 2019 estará disponível essa
ferramenta. O Sr. Jovani pontuou o que foi falado anteriormente, esclarecendo as
atividades permitidas em cada zona. Observou que umas das solicitações da
Administração Municipal, assim como da sociedade, referente à revisão do plano
diretor é que fosse pensado no desenvolvimento econômico local, por isso do
dinamismo das atividades em cada zona. Destacou uma das principais inovações
trazidas no âmbito do desenvolvimento econômico, que foi muito debatido junto a
ACEC, ETM, equipes técnicas e com o jurídico do Município, por ter diversas
situações que hoje estão em desconformidade e, mesmo com as novas proposições
do zoneamento, algumas atividades e/ou empresas estarão em desconformidade
com o novo plano diretor. Para melhor compreensão, o Sr. Jovani projetou na
íntegra a nova redação do art. 40 da Lei de Zoneamento, que dispõe: “Art.40 Empreendimentos em funcionamento que estiverem desenvolvendo atividades
incompatíveis com a nova configuração de zoneamento terão o direito de continuálas desde que estas estejam elencadas no cadastro municipal até a data do início de
vigência desta Lei.” O §1° dispõe ainda que, a adição de outras atividades no local
que se encontrar as empresas enquadradas no caput do artigo 40, a partir da
vigência da Lei, somente será deferida quando estas: classificarem-se como
permitidas naquela zona, ou seja, estiverem em conformidade com os parâmetros de
zoneamento daquela área, ou quando classificarem-se como incompatíveis com a
zona, mas contarem com a aprovação do Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV)
nos moldes pré-estabelecidos em legislação específica. A abertura de nova empresa
com outro CNPJ no local que se encontrar as empresas que estão nas situações
elencadas no art. 40 fica condicionada ao estabelecido no §2° do referido artigo,
para obter o deferimento da solicitação. A comprovação das atividades descrita no
artigo 40 será feita através de recadastramento, onde a equipe técnica da Divisão de
Tributação juntamente com os contadores serão as principais chaves para
atualização dos cadastros para demonstrar a sua real atividade. Essas proposições
expostas foram construídas junto com a ACEC para que se tenham parâmetros e
fundamentos para que possa abrir essa exceção, pois há um interesse do Município
para o desenvolvimento econômico. Os Microempreendedores Individuais poderão
se estabelecer em todo o quadro urbano, desde que a atividade prestada não seja
de risco. Conforme comentando, a Zona de Uso Misto (ZUM) corresponde a áreas
urbanas em que o uso residencial será mesclado com o comércio, serviço e
pequenas indústrias com grau de incomodidade leve. Objetiva o estabelecimento de
corredores comerciais ao longo de zonas residenciais de modo a provocar a
descentralização de atividades. Foi exposta a implementação da ZEIT junto a
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margem do Alagado da Usina de Salto Santiago, que é um ponto positivo que estará
desenvolvendo uma nova atividade de mercado no Município e fomentando o
turismo. Passa então a falar das principais mudanças/alterações do Código de
Obras, como: consulta prévia de caráter opcional; exclusão da obrigatoriedade de
apresentação de projetos complementares para aprovação de projeto; ampliação no
prazo de validade de alvará para início de obra de 06 para 12 meses; para
Residências em Série Transversais ao Alinhamento Predial foi excluída a testada
mínima do terreno de 30,00m; para Residências em Série, Paralelas ao Alinhamento
Predial foi excluída a testada mínima de 5,00m para cada unidade residencial; para
Conjuntos Residenciais e Comerciais: inclusão dos conjuntos comerciais, exclusão
de mínimo de 20 unidades e exclusão de área mínima de terreno de 4.000 m.
Estabeleceu-se número mínimo de vagas para estacionamento de acordo com o tipo
de estabelecimento a ser construído. Passa a destacar as principais Alterações no
Parcelamento do Solo sendo: a área de doação de, no mínimo, 35% da área a ser
parcelada corresponde às áreas das vias de circulação e às áreas destinadas para
uso institucional. Hoje, o total de área doada ao Município é de 35%. Antigamente
tinha a área de ruas e mais o percentual mínimo de área livre. O Sr. Mateus Comeli
indaga qual a área mínima e qual a máxima que deve ser doado ao Município. O Sr.
Jovani informa que o mínimo a ser doado para o Município é de 35%, podendo doar
mais. A inovação na legislação é que o Município poderá aceitar áreas destinadas
ao uso institucional localizadas fora dos limites do loteamento, sendo uma nova
ferramenta que já é usada em outros municípios. As áreas de Preservação
Permanente ou de Proteção Ecológica, quando confrontarem com lotes, deverão ser
incorporadas aos lotes e averbadas em matrícula. Essa foi uma discussão tensa,
ficando estabelecido que deverão ser incorporadas ao lote e averbadas. Quanto à
aprovação dos loteamentos, o ato passa a se dar por meio de decreto de aprovação
do loteamento, após a análise e aprovação do projeto de loteamento pelos órgãos
competentes. A análise de projeto de loteamento fica a critério da Comissão Técnica
de Análises – CTA, que será composta por engenheiros e por servidores do
Departamento de Meio Ambiente. Hoje, a Divisão de Planejamento e Projetos faz a
análise e depois encaminha para o Departamento de Meio Ambiente analisar as
questões ambientais, sendo assim formada uma comissão com todos os
profissionais para dar celeridade ao processo. Passa então, a expor a proposta que
foi discutida com as equipes técnicas e com a Procuradoria Geral do Município, que
é referente às Áreas de Preservação Permanente – APPs: para os loteamentos
aprovados até o advento da Lei n° 6.766/1979, a APP deverá ter largura mínima de
5m; para os loteamentos aprovados a partir de 1979 até o advento do Código
Florestal, deverá ter largura mínima de 15m, e a partir disso, deverá ter largura
mínima de 30m. A Procuradoria pediu a ETM que seja consolidado essa questão.
Entende-se que os loteamentos antes de 1979 já estão consolidados, e a partir de
1979, os loteamentos foram aprovados respeitando a Lei n° 6.766/1979, que
determina os 15m. Os loteamentos novos já foram aprovados com 30m, e a
proposição é de que se consolidem para o novo plano diretor os 30m de APPs. O Sr.
Idevaldo Peretti questiona esta situação de consolidados, dando como exemplo um
cidadão que tem um terreno que se enquadraria na APP de 5m, mas já está
ocupando 2m do rio, se neste caso ficará como está ou terá que recuar os
investimentos até atingir os 5m. Outra situação, o Sr.Peretti expõe outro cidadão que
deveria respeitar os 15m, mas a edificação não está respeitando, e com essa
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aprovação o Ministério Público exige do Município uma intervenção junto a este
cidadão para que regularize ou desocupe. O Sr. Jovani explana que esse foi o
debate final junto a Procuradoria Geral do Município. O Sr. Jovani usa como
exemplo o fato que antes de 1965 a lei falava que tinha que ter uma área de
preservação, mas não estabelecia a metragem. O entendimento é de que será
adequado a partir do novo plano diretor, entendimento da Procuradoria, pois a
preocupação é o novo empreendimento. Nos casos de construções sobre APPs,
será realizado um trabalho de regularização através da Lei da REURB (Lei nº
13.465, de 11 de julho de 2017), legislação estadual e demais legislações
pertinentes. O caminho que teremos que buscar é saber se a construção sobre a
APP não tem nenhum impacto ambiental, não está em área de risco e se isso pode
ser consolidado ou não. Os casos específicos serão tratados por sua especificidade
para ser regularizada. O Sr. Matheus Comelli questionou se pela REURB tem como
prever uma construção quando da transformação de um córrego em galeria, se
neste caso haveria necessidade de manter a APP ou não. O Sr. Jovani expõe que é
uma discussão complexa e solicita o auxílio do Sr. Peretti, Secretário de Agricultura,
Pecuária e Meio Ambiente. Sr. Jovani explica que hoje o entendimento Ambiental é
de que, canalizar é uma coisa e tubular é outra, porque se canalizar terá que manter
a APP. Expõe que se trata de algo complexo e que pelas informações que se tem do
IAP, somente em casos extremos o ambiental liberará, tendo demonstrado um
grande interesse público. Para imóveis já construídos, deverá ser comprovado por
meio de um estudo socioambiental que não está gerando um dano maior ao meio
ambiente, ou, se está gerando algum dano, quais as medidas mitigatórias ou
compensatórias. Destaca ainda o Sr. Jovani, que a intenção da administração é
buscar solução para esses problemas na legislação da REURB. O Sr. Peretti expõe
que o Colegiado tem como objetivo discutir legislações ambientais, tendo a
preocupação de defender o cidadão chopinzinhense, pois não imagina ter que
assinar um ato administrativo para demolir uma casa construída a menos de 15m,
que não assinará e não permitirá que ninguém da equipe faça isso. Temos que
prevenir hoje para termos “munição” e atendimento a nossa população e não ao
Ministério Público. O que nós colocarmos na legislação, o Ministério Público cobrará
amanhã/depois para que o Executivo cumpra o estabelecido na nova legislação. O
Sr.Jovani expõe que essa preocupação existe, por isso das discussões junto a
Procuradoria. Explana ainda, que a legislação hoje determina 30m e acredita-se que
está se dando um grande avanço na proposta apresentada. Estamos consolidando
algumas discussões que tinha que se usar o código ambiental de 89, que já falava
em 30m. Buscou-se decisões judiciais de que até o advento do código florestal
podemos usar a prerrogativa da Lei n° 6.766/79 que, inclusive, é complicado por não
falar em área de APP, dispõe sobre área não edificante. Então o que foi construído
pelo Procurador Geral e pelo Procurador Municipal e membro da ETM Thiago, é que
podemos consolidar antes de 1979 em 5m, e os loteamentos aprovados a partir de
1979 até o advento do Código Florestal, em 15m, e os casos específicos que se
trata de invasões vão ter a condição de discutir pela lei da REURB, pois não cabe
mais ao Município legislar sobre isso, pois se tem uma legislação maior. Para os
novos empreendimentos, o que foi unânime no parecer jurídico é de que deverá ser
30m, inclusive porque se tinha na discussão do parcelamento que, talvez, para os
novos loteamentos fossem 15m. A Procuradoria do Município pontuou que se isso
for definido de forma diversa, provavelmente a própria Procuradoria para prevenir irá

Município de Chopinzinho
ESTADO DO PARANÁ
CNPJ 76.995.414/0001-60 e-mail: prefeitura@chopinzinho.pr.gov.br
Telefax (46) 3242-8600 - Fax (46) 3242-8604 - Rua Miguel Procópio Kurpel, 3811
Bairro São Miguel
85560-000
CHOPINZINHO
PARANÁ

questionar, tendo em vista que todas as decisões trazem os 30m. O Sr. Everton
Pigosso expõe que algumas pessoas que estão presentes participaram da reunião
com o pessoal do IAP, solicitando que o Sr. Jovani passe qual o entendimento do
IAP referente à área de APP. O Sr. Jovani passa a falar do parecer do IAP do ano
passado, de 2017, expondo que o entendimento deles é de que nas áreas urbanas
dos municípios deveriam ser tratadas pela Lei n° 6.766/1979, que é os 15m, que foi
de onde surgiu a discussão. Destaca que na reunião com os loteadores foi
comentado que não tinha o parecer do jurídico do Município, que a ETM precisa do
amparo jurídico para trazer a discussão, sendo que a discussão se estendeu desde
a reunião com os loteadores de forma verbal e escrita por pareceres, e hoje, até às
18h40min, estavam discutindo com a Procuradoria essa questão. Sr. Jovani expõe
que aproveitou para conversar com o Sr. Ghidin e Kennithy, que trabalham com isso,
para tirar algumas dúvidas. Mas o entendimento jurídico da Procuradoria é que tem
que ser 30m, e o entendimento de profissionais que trabalham na área é de que tem
que ser 30m. O Sr. Jovani indaga a plenária se tem algum questionamento,
momento em que o Sr. Fabiano questiona se os 30m está decidido, e não será
colocado em votação. O Sr. Jovani insiste que essa é a proposta da ETM, baseada
no parecer jurídico da Procuradoria, mas se alguém quiser defender os 15m será
aberta a palavra e, posteriormente, haverá a votação, mas alerta que a procuradoria
já pontuou que haverá questionamento se for consolidado nos 15m, por parte da
própria procuradoria. Expõe ainda o Sr. Jovani, que a equipe técnica não quer
causar prejuízo a ninguém, dando como exemplo um caso de aprovação de um
loteamento com 15m de APP, e isso venha a ser questionado e até revertido,
causando prejuízo. Apesar de haver este parecer do IAP, a Procuradoria Municipal
baseou-se em decisões de tribunais superiores. Observa que será dado espaço para
quem quiser defender os 15m e será colocado em votação e será levado ao “pé da
letra” o que for decidido. Expõe novamente que 5m é para loteamentos aprovados
até 1979, de 15m a partir de 1979 e para os novos 30m. O Sr. Breno Webber
questiona se as APPs referente às nascentes também fica consolidado em 30m. O
Sr. Jovani explica que para as nascentes são 50m, ainda explana que em matéria
ambiental a única coisa que não se discute são as nascentes. O Sr. Everton Pigosso
salienta que tem que se ter cuidado porque está se discutindo uma situação que
poderá ser discutida daqui 5 ou, de repente, 10 anos, e demora mais um ano para
aprovar a alteração do plano diretor. Na questão da APP, 15m a mais ou a menos
pode estar inviabilizando novos loteamentos ou, também, o desenvolvimento do
Município, devendo ter cuidado nesse sentido. O Sr. Fernando Cola diz que, pelo
que pesquisou, a lei federal é 30m. Fernando corrige posteriormente e diz que a Lei
Federal é 15m, que deve seguir a legislação federal e sugere que deixe em aberto e
segue a federal, pois fazendo uma legislação municipal deverá seguí-la e,
consolidando, o Ministério Público cobrará o cumprimento da legislação municipal,
tendo baseamento legal. Expõe ainda que, enquanto não tem, é discutível. A partir
do momento que consolidar será difícil para reduzir, mesmo podendo ser revisto o
plano diretor. O Sr. Jovani com a palavra lembra que a Lei 6.766 e o entendimento
jurídico é de que o código florestal a partir de 2012 se sobrepõe, tendo decisões do
STJ que deve-se seguir o código florestal, ou seja, os 30m. O Sr. Jair Cola manifesta
que é só transformar em interesse público que tudo pode, hoje está tudo assim, que
os agricultores não podem, por exemplo, fazer um lago, ou desenvolver uma
periferia em um rio ou de uma parte inundada, que é só transformar em interesse
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público por que tudo passa a poder. Sr. Jovani indaga a plenária se mais alguém
gostaria de se manifestar. O Sr. Paulo Rosa solicita a palavra e expõe que, da
mesma forma que o STJ tem entendimento de 30m, ele também se manifesta que
sendo a legislação municipal 15m, deverá seguir a legislação municipal. Sr. Paulo
Rosa manifesta que se deve pensar no munícipe e não na Promotoria. Indaga ainda
que, se a própria corte não decidiu, porque o Município irá decidir, devendo seguir a
lei federal que é 15m. O Sr. Jovani expõe que a ETM não toma posicionamento, ela
segue o ordenamento jurídico que apoia a consolidação. O Sr. Jovani explica que
colocará em votação, pois a audiência pública tem esse caráter. Colocado em
votação a consolidação em 15m as APP’s para os novos empreendimentos, sendo
vencido por 85 votos, e 30m as APP’s para os novos empreendimentos, tendo 11
votos. Indaga à plenária se tem mais alguma dúvida referente à revisão do plano
diretor ou algo que ficou faltando. O Vereador Nereu Hengen requer a palavra e
questiona que, se as nascentes são de 50m, como foram aprovados os loteamentos
Bela Vista, Vale Verde e São Sebastião, onde tinha nascente e foi coberta e há hoje
casa construída em cima, como foi liberado estes loteamentos. O Sr. Jovani explana
que todos os loteamentos foram aprovados pela Câmara de Vereadores e não sabe
explicar como foram aprovados os loteamentos antigos, pois não acompanhou as
aprovações. Informou ainda, que teve pareceres ambientais, o importante é que
qualquer situações dessas podem ser questionadas. O Vereador Marcos Monteiro
solicitou que conste em ata o entendimento jurídico da procuradoria e dos
advogados presentes que defenderam os 15m, por que depois irá para Câmara de
Vereadores e pode ser que o jurídico do legislativo tenha outro entendimento, e o
que a Câmara Municipal irá fazer. A relatora da ata, Cristiani informa que constou
que o Everton Pigosso, Paulo Rosa e Fernando Cola se posicionaram pelos 15m.
Ressalta o Sr. Jovani, que o importante é que terá ainda o debate no legislativo.
Inclusive, sempre que se teve questionamento pela ACEC, a ETM solicitou
embasamento jurídico. Esse do IAP veio através de umas das discussões. O Sr.
Peretti manifesta que não se pode colocar a responsabilidade em apenas algumas
pessoas referente à defesa dos 15m, que a decisão foi do colegiado, apenas as
pessoas citadas fizeram a defesa. Sra. Cristiani informa que ficou registrada em ata
que foram 84 votos pelos 15m e 11 votos pelos 30m. A Sra. Juceane informa que
contou as assinaturas da folha de presença que totalizou 95 presentes, sendo que
11 votos foram pelos 30m, com isso, 84 votos são em favor dos 15m. O Sr. Jovani
ainda apresenta o PAI – Plano de Ação de Investimento numa modalidade que está
pensado para os próximos 05 anos, sendo de curto, médio e longo prazo, por que há
um dinamismo muito grande na Administração, onde consta: pavimentação
poliédrica Vila Rural, Ciclovia, Calçadas e Portal Parque do Lago, Iluminação
Complexo Módulo Esportivo Municipal, Pavimentação asfáltica Zona Rural – Área de
interesse Turístico e demais demonstrados. O Sr. Matheus Comelli comenta que foi
visto vários pontos e não tem sido dado a importância do desenvolvimento
econômico, que não demonstra os investimentos necessários para o incentivo, não
ficando demonstrado a ampliação do Distrito Industrial, tendo em vista que a
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico tem uma estrutura física e
equipamentos precários. O Sr. Jovani destaca que o foco para início do próximo ano
é a reestruturação da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico. O Sr.
Jovani comunica que no dia 14/11/2018 será realizada a Conferência na ACEC. O
Sr. Jovani destaca que no site do Município estão disponíveis todas as minutas das
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Leis no link Plano Diretor. O Sr. Fabiano solicita esclarecimentos sobre o art. 76, que
trata de estacionamento quanto à isenção referente ao IPTU, não sebendo precisar
de qual lei, ficando assim sem maiores discussões. Jovani expõe ainda, que a área
de caução do loteamento fica em 30%, gerando menos custo. O Sr. Jovani convida
todos para o dia 14/11/2018 para consolidação das Leis. Agradece a presença de
todos e dá por encerrada. NADA MAIS a ser discutido, o Sr. Jovani deu por
encerrada a Quinta Audiência Pública às vinte e uma horas e vinte minutos, da qual
foi lavrada a presente ata por mim, Cristiani Scariot Rosa da Cruz, Assessora
Técnica Jurídica, ______________________, que depois de lida e aprovada foi
assinada. A lista de presença segue em anexo como parte integrante desta ata.

Juceane de Fátima Biava
Coordenadora da ETM

REVISÃO DO PLANO DIRETOR
MUNICIPAL DE CHOPINZINHO - PR

5ª Audiência Pública

29/Out/2018

I – Da Sociedade Civil:
Juceane Biava – Coordenadora Geral (Arquiteta e Urbanista)

II – Da Secretaria de Administração:
Jovani Martins - Vice Coordenador (Diretor de Planejamento e Projetos)
Talita Baseggio Kaminski (Engª Civil)
Ana Kelle Malaguti (Engª Civil)

III – Da Secretaria de Finanças:
Paulo César Romite (Diretor de Tributação)

IV – Da Secretaria de Assistência Social:
Eliana Piaia (Assistente Social)

V – Da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Tecnologia:
Fernando Gressana (Administrador de Empresa)

VI – Da Secretaria de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente:
Suelen Angélica Battistuz (Agente Fiscal – Engª Ambiental)

VII – Da Procuradoria Municipal:
Thiago Voracoski Santos (Procurador Municipal)

Sede Curitiba
Líder Engenharia e Gestão de Cidades
CNPJ: 23.146.943/0001-22
www.liderengenharia.eng.br

Avenida Iguaçu, nº 2960 – Sala 242C
CEP 80240-031. Curitiba/PR

Robson Ricardo Resende
Engenheiro Sanitarista e Ambiental
CREA/SC099639-2 – Coordenador Geral
Osmani J. Vicente Jr.
Arquiteto e Urbanista – Especialista em Gestão
Ambiental em Municípios - CAU A23196 -7
Coordenador Técnico do PDM
Daniel Mazzini Ferreira Vianna
Arquiteto e Urbanista
CAU 107.402-4
Gabriel Sampaio de Araújo
Engenheiro Sanitarista e Ambiental
CREA/SC 093403-3
Juliano Mauricio da Silva
Engenheiro Civil
CREA/PR 117165-D

Lara Ricardo da Silva Pereira
Arquiteta e Urbanista
CAU 177.264-3
Wagner Vesecky Junior
Engenheiro Civil
CREA/SP 5069656057
Paula Evaristo dos Reis de Barros
Advogada
OAB/MG 107.935
Vitor Miranda Vicente
Economista
CORECON/PR 9512
Carolina Bavia Ferrucio Bandolin
Assistente Social
CRESS/PR 10.952
Juliano Yamada Rovigati
Geólogo
CREA/PR 109.137/D
Willian de Melo Machado
Analista de Sistemas





Em 19 de junho de 2017, capacitação técnica
da ETM com Assessoria;
Em 28 de junho de 2017, reunião preparatória
para a 1ª Audiência Pública – ETM, CMC,
Secretários Municipais, Vereadores;



Em 05 de julho de 2017, 1ª Audiência Publica – Fase
Mobilização, Importância da Revisão, Cronograma das
Atividades e Leitura Comunitária.



Em 16 de agosto de 2017, reunião técnica da
ETM e Assessoria;



Em 16 de agosto de 2017, 2ª Audiência
Pública – Análise Temática Integrada







Em 15 de setembro de 2017, Reunião Técnica
ETM e Assessoria.
Em 15 de setembro de 2017, Oficina Técnica
Preparação para 3 ª Audiência Pública – ETM,
Assessoria, CMC, Reunião Técnica ETM e
Assessoria.
Mês de outubro de 2017, foram realizadas reuniões
com as diversas Secretarias Municipais para elencar
as Diretrizes, levando-se em consideração a Leitura
Técnica e a Leitura Comunitária.



Em 20 de novembro de 2017, 3ª Audiência
Pública – Diretrizes e Propostas.







Em 04 de dezembro de 2017, Reunião Técnica
preparatória 4ª fase, ETM e Assessoria.
Em 11 de dezembro de 2017, Oficina Técnica
Código de Obras, ETM e NEAC.
Em 09 de abril de 2018, Oficina Técnica
Zoneamento – ETM, CMC e População em Geral.



Em 14 de maio de 2018, Reunião Técnica da
ETM, referente Lei de Zoneamento.



Em 14 de maio de 2018 4ª Audiência Pública –
Zoneamento,
Índices
e
Parâmetros
Urbanísticos.





Em 08 de junho de 2018, Oficina Técnica –
Zoneamento – Classificação de Atividades –
ETM, ACEC e Contadores.
Em 04 de julho de 2018, Oficina Técnica –
APPs – Áreas de Preservação Permanente –
ETM, CMC, IAP, Agrimensores e Loteadores.





Em 27 de agosto de 2018, Reunião Técnica –
ETM, Reprogramação das Atividades e
Consolidação de Ações.
Em 08 de outubro, Oficina Técnica
Parcelamento do Solo – ETM, CMC,
Agrimensores e Loteadores.



Em 18 de outubro, Oficina Técnica Código de
Obras – ETM e NEAC

 Remoção de classificação Vias Centrais;
 Revisão das medidas mínimas das vias;
 Revisão da Classificação e hierarquia das Vias;
 Diretrizes gerais para implantação ou reestruturação de vias;
 Preferências de trânsito em conformidade com as hierarquia
de vias;
Pista de Rolamento
Tipos de Vias

Caixa de Via
(m)

Arteriais

Faixa de
Circulação (m)

Faixa de
Estacionamento (m)

Passeio
(m)

20,0

7,20

2,40 (x2)

4,00 (x2)

Coletoras

17,0

6,20

2,40 (x2)

3,00 (x2)

Locais

14,0

6,60

2,40 (x1)

2,50 (x2)

-

-

Faixa de Amortecimento;
Estudo de Impacto de Vizinhança;
Maior clareza sobre a classificação da
permissibilidade dos Usos - CNAE’s.
Maior flexibilidade econômica:
- MEI
- Empreendimentos em funcionamento que
estiverem desenvolvendo atividades incompatíveis
com a nova configuração de zoneamento.











Principais Inovações

Desenvolvimento Econômico

Art. 40. Empreendimentos em funcionamento que estiverem
desenvolvendo atividades incompatíveis com a nova configuração de
zoneamento terão o direito de continuá-las desde que estas estejam
elencadas no cadastro municipal até a data do início de vigência
desta Lei.
§ 1º. A adição de outras atividades no local que se encontrar as
empresas enquadradas no caput, a partir da vigência desta Lei,
somente será deferida quando estas:
Classificarem-se como permitidas naquela zona, ou seja, estiverem
em conformidade com os parâmetros de zoneamento daquela área.
Classificarem-se como incompatíveis com a zona, mas contarem com
a aprovação do Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) nos moldes
pré-estabelecidos em legislação específica.











Desenvolvimento Econômico

§ 2º. O deferimento de abertura de nova empresa (outro CNPJ) no
local que se encontrar as empresas enquadradas no caput, fica
condicionado:
Ao exercício de atividades correlatas a empresa já instalada.
A apresentação de Plano de Negócios devidamente aprovada pelo
Conselho de Desenvolvimento Econômico, demonstrado o
atendimento de requisitos pré-definidos.
A participação na composição societária da nova empresa, de pelo
menos um dos sócios da empresa em funcionamento naquele local.
Ao atendimento do disposto no § 1






Desenvolvimento Econômico

Os Micro Empreendedores Individuais poderão se
estabelecer em todo o quadro urbano, desde que a
atividade prestada não seja de risco.
Zona de Uso Misto (ZUM): Corresponde a áreas
urbanas em que o uso residencial será mesclado
com o comércio, serviço e pequenas indústrias com
grau
de
incomodidade
leve.
Objetiva
o
estabelecimento de corredores comerciais ao longo
de zonas residenciais de modo a provocar a
descentralização de atividades.




Desenvolvimento Econômico

Implementação da Zona de Interesse Turístico junto
as margens do Alagado da Usina de Salto Santiago











Principais Alterações no Código de Obras

Consulta prévia de caráter opcional;
Exclusão da obrigatoriedade de apresentação de
projetos complementares para aprovação de
projeto;
Ampliação no prazo de validade de alvará para
início de obra de 06 para 12 meses;
Das Residências em Série Transversais ao
Alinhamento Predial:
Exclusão da testada mínima do terreno de 30,00m













Principais Alterações no Código de Obras

Das Residências em Série, Paralelas ao Alinhamento
Predial;
Exclusão da testada mínima de 5,00m para cada
unidade residencial;

Dos Conjuntos Residenciais e Comerciais:
Inclusão dos conjuntos comerciais;
Exclusão de mínimo de 20 unidades;
Exclusão de área mínima de terreno de 4.000 m
Número mínimo de vagas para estacionamento por
tipo de estabelecimento a ser construído








Principais Alterações no Parcelamento do Solo
Área de doação de, no mínimo, 35% (trinta e cinco
por cento) da área a ser parcelada correspondente
às áreas das vias de circulação e às áreas
destinadas para uso institucional;
O Município poderá aceitar áreas destinadas ao uso
institucional localizadas fora dos limites do
loteamento;
Áreas de Preservação Permanente ou de Proteção
Ecológica deverão ser incorporadas aos lotes e
averbadas em matrícula;






Principais Alterações no Parcelamento do Solo
Após análise e aprovação do projeto de loteamento
pelos seus órgãos competentes, a Administração
Municipal emitirá Decreto de Aprovação do
Loteamento;
Análise de projeto de loteamento fica a critério da
Comissão Técnica de Análises – CTA;



PAI – PLANO DE AÇÃO E INVESTIMENTOS
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