
ATA DA 7ª AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA REVISÃO DO PLANO DIRETOR DE

ORLEANS – BAIRRO CORRIDAS (04/03/2020).

Aos quatro dias do mês de março do ano de dois mil e vinte, às dezenove

horas,  nas dependências  do  Salão da  Igreja  do  Corridas,  Orleans,  Estado de

Santa Catarina, reuniram-se técnicos da administração municipal e membros da

comunidade,  conforme  lista  de  presença  anexa,  para  a  Audiência  Pública  de

Revisão  do  Plano  Diretor  no  Bairro  Corridas,  promovida  pela  Comissão  para

Revisão do Plano Diretor  de Orleans (Decreto nº  4.738/2020).  A Audiência foi

iniciada às dezenove horas e quinze minutos pela Arquiteta e Urbanista Beatriz

Gonçalves dos Santos, da Prefeitura de Orleans, que cumprimentou os presentes

e abriu os trabalhos. Informou sobre o andamento da revisão do Plano Diretor, que

foi  iniciado  no  ano  passado  (2019),  e  apresentou  os  membros  da  Comissão.

Mencionou que as atas,  apresentações e demais informações sobre a revisão

podem ser obtidas no site do Plano Diretor. Na sequência, fez uma introdução

sobre  o  que é Plano Diretor,  o  qual  é  uma lei  com previsão no Estatuto  das

Cidades  e  é  obrigatório  para  cidades  com  mais  de  vinte  mil  habitantes.

Demonstrou uma linha do tempo com a evolução das leis que compõem o Plano

Diretor ao longo dos anos, desde 1998, que teve a mudança mais significativa em

2015 quando foi ampliado o perímetro urbano. Na sequência, apresentou o mapa

de zoneamento atual  com a inclusão das áreas ampliadas em 2015,  as quais

ainda não possuem zoneamento definido. No caso do Bairro Corridas, boa parte já

estava dentro do perímetro urbano antes da ampliação, porém ainda há áreas sem

zoneamento. Seguidamente, demonstrou quais os tipos de vias existentes e suas

características  conforme  o  Código  de  Trânsito  Brasileiro  –  CTB,  e  fez  uma

explicação sobre os tipos de zonas do Plano Diretor atual e suas características.

Apresentou  imagens  de  satélite  do  bairro  com  o  limite  do  perímetro  urbano

anterior à 2015, a parte ampliada, as vias principais do bairro e as áreas ocupadas

por edificação. Pontuou que no Plano atual a largura das vias está definida com

doze  ou  quinze  metros,  dependendo  da  hierarquia  entre  elas,  e  que  a
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característica das áreas ocupadas devem ser consideradas no momento de lançar

um  novo  zoneamento.  Na  sequência,  passou  a  palavra  para  o  Engenheiro

Sanitarista  e Ambiental  Samuel  Andrade Segatto  que explicou o  mapa com a

representação  das  Áreas  de  Preservação  Permanente  –  APPs  presentes  no

bairro,  com as nascentes, cursos d’água e áreas alagadiças. Comentou que o

Bairro  Corridas foi  antropizado há muito  tempo, portanto muitos cursos d’água

foram aterrados ou modificados. Em seguida, a Arquiteta Beatriz esclareceu que o

objetivo da reunião era discutir com a comunidade qual a vocação do bairro, para

que possa ser definido um zoneamento pensando em um horizonte de dez anos.

Foi  questionado  pelos  moradores  se  há  alguma  área  destinada  para  o  uso

industrial  dentro  do  bairro  e  manifestaram  preocupação  em  empresas  se

estabelecerem dentro do bairro, visto que podem gerar conflitos na vizinhança,

além de o asfalto e as casas já estarem sendo danificados por conta do tráfego

intenso  de  caminhões  pesados.  A  Arquiteta  Beatriz  respondeu  que  não  há

nenhuma  área  específica,  porém  há  áreas  de  uso  diversificado,  e  vem-se

conversando  em  zonear  as  áreas  próximas  à  rodovia  como  industriais.  O

Engenheiro Civil Matheus da Silva Miranda tomou a palavra e lembrou que hoje,

quando se desejar  construir,  o  proprietário  deve ir  à  prefeitura e solicitar  uma

consulta de viabilidade para saber o que é possível fazer no terreno, e explicou

como  se  comportam  os  índices  construtivos  de  acordo  com  o  zoneamento.

Pontuou  também  que  hoje  a  fiscalização  está  mais  ativa  no  combate  de

parcelamentos  e  construções  irregulares.  Mencionou  que  em  audiências

anteriores e reuniões com o Conselho da Cidade, foi levantada a ideia de formar

uma nova área central no Bairro Corridas com índices construtivos maiores e com

usos mais permissivos, fazendo um centro independente do atual, portanto seria o

momento de ouvir  a  comunidade sobre essa sugestão.  Foi  questionado se as

zonas já definidas podem ser alteradas durante a revisão. O Engenheiro Matheus

respondeu que sim, pois todas as áreas podem ser revisadas conforme a situação

atual e o que se espera para o bairro. Um participante sugeriu que as áreas mais

afastadas fossem consideradas residenciais e próximo à rodovia priorizar o uso

industrial e permitir prédios maiores. Novamente foi manifestada preocupação com
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a instalação de empresas no interior do bairro, foi questionado se teria a proposta

de fazer um rodoanel, e também como ficariam as construções na margem da

rodovia.  O  Engenheiro  Matheus  esclareceu  que  hoje,  para  qualquer

empreendimento com acesso direto à rodovia, é exigida uma via marginal para

desacelerar o tráfego e apontou a necessidade de um trevo na entrada do bairro.

Explicou que há a possibilidade de fazer um anel viário para acessar o centro da

cidade  sem  passar  pela  rodovia.  A  Arquiteta  Beatriz  mencionou  que  as  vias

consideradas  principais,  que  receberão  um  tráfego  mais  intenso,  podem  ter

tratamento diferenciado, como serem mais largas e terem o asfalto preparado para

receber  cargas  pesadas.  Seguidamente,  os  moradores  levantaram  a  questão

sobre  a  falta  de  áreas  de  lazer  no  bairro.  Disseram  que  hoje  não  há  áreas

disponíveis e que estão lutando para que a prefeitura viabilize alguma área. A

população costuma caminhar ou andar de bicicleta nas vias do bairro, sem um

lugar adequado e sem segurança. Portanto, reivindicaram a criação de praças e

ciclovias ligando ao centro da cidade. Foi mencionado que é difícil conseguir áreas

para fazer parques dentro do loteamento existente no bairro. Porém, nas áreas

vazias onde provavelmente serão implantados novos loteamentos deve-se tomar o

cuidado em escolher uma área de utilidade pública que seja apropriada para as

necessidades do bairro. Na sequência o Engenheiro Airton Bratti Coan, Presidente

do Conselho da Cidade – CONCID, tomou a palavra e comentou que uma das

sugestões  é  decentralizar  a  cidade,  fazer  novos  centros  urbanos  e  levar

desenvolvimento  para  outros  bairros.  Portanto  é  preciso  pensar  em  um

zoneamento que permita esse desenvolvimento e que torne o bairro sustentável,

pois se a área for considerada residencial os empreendedores terão dificuldades

em instalar serviços e comércios necessários a uma nova área central. Mencionou

que há uma área verde próxima à igreja,  porém ela  não está viável  para ser

utilizada. Em seguida, o participante Joel, morador do bairro, tomou a palavra e

mencionou que o Sr. Chiquinho Cardoso, loteador do bairro, disponibilizou sete

lotes correspondentes ao campo de futebol para que prefeitura faça uma creche,

que posteriormente foi construída em outro local, porém os lotes estão em área

alagadiça e a prefeitura e a Defesa Civil impediram o uso. Informou que há várias
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residências dentro da área de risco identificada pela Defesa Civil  e questionou

como fazer para tirar o terreno público e os demais lotes dessa condição de risco

para poderem ser utilizados pela comunidade. Disse ainda que havia um projeto

para fazer uma escola nessa área, porém está impedida a construção. O Prefeito

Jorge  Luiz  Koch  esclareceu  que  a  Defesa  Civil  identificou  aquela  área  como

alagadiça, então a prefeitura não pode ir contra o laudo. Comentou também que

existem no bairro prédios de seis andares feitos pelo Programa Minha Casa Minha

Vida, portanto agora devemos pensar se desejamos adensar mais a área próxima

aos  prédios  ou  permitir  esse  tipo  de  edifício  em outros  locais.  O  Engenheiro

Matheus opinou que o melhor uso para uma área alagadiça seria uma praça, visto

que possui  características  que  permitem melhor  a  infiltração  da  água  e  é  um

espaço de fácil evacuação. Em seguida, o Engenheiro Samuel esclareceu que a

área alagadiça do campo não pode ser utilizada como praça, pois o projeto seria

barrado pelos órgãos do governo, inviabilizando qualquer financiamento. Porém,

se forem feitas obras de infraestrutura, como pavimentação, drenagem urbana,

que possibilitem a retirada dessa área da condição de risco, então poderia ser

utilizada.  Esclareceu também que o conceito  de área de risco,  tratando-se do

terreno em questão, é definido por técnicos capacitados e trata-se também de

locais onde o acesso fique impedido durante enxurradas devido à presença de

áreas alagadiças. Explicou como funcionam as bacias e para onde as águas são

direcionadas.  Esclareceu  também  que  podem  ser  feitas  praças  específicas,

calculadas, para auxiliar na infiltração da água, porém isso teria que ser projetado

com um estudo técnico. Seguidamente, o participante Joel mencionou que um dos

principais desafios do gestor público é implantar a drenagem nos bairros e sugeriu

que o dinheiro público seja empregado para resolver a situação de risco, que é a

prioridade, pavimentando as ruas necessárias e implantando a rede de drenagem.

O Engenheiro Samuel explicou que a pavimentação pode resolver grande parte da

área, além disso também é preciso desentupir  as bocas de lobo que estavam

cheias de areia, portanto é um problema simples de solucionar. Foi questionado

se pode ser  feita  a  roçada das áreas verdes existentes para que possam ser

utilizadas pela população. O Engenheiro Samuel respondeu que a área pode ser
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utilizada desde que seja autorizada pela prefeitura e pela Famor, que analisará as

características da vegetação presente na área. Na sequência, a Arquiteta Beatriz

pontuou  que  das  questões  levantadas  já  se  pode  concluir  que  o  desejo  da

comunidade é concentrar as indústrias próximo à rodovia para evitar o tráfego de

caminhões dentro do bairro, visando a segurança dos moradores e a preservação

da infraestrutura, e viabilizar a disponibilidade de áreas públicas de lazer, assim

como a sua implantação pela prefeitura. O Prefeito Jorge Koch mencionou que a

câmara técnica do DEL (Desenvolvimento Econômico Local) já visitou a área onde

se pretende fazer um anel viário que auxiliará na liberação do trânsito no Bairro

Corridas. Os moradores manifestaram novamente a intenção de manter a vocação

industrial  do bairro, porém deixando essas áreas próximas à rodovia. Ainda foi

mencionado  que  faltam serviços  necessários,  como bancos  e  correios,  o  que

impede o desenvolvimento do bairro, que hoje está estagnado, fazendo com que

as  pessoas  precisem  se  deslocar  até  o  centro  da  cidade.  Em  seguida,  o

participante Alfredo, da Associação de Moradores, opinou que deseja que o bairro

Corridas tenha comércios, residências e indústrias, e considera inevitável que a

cidade  cresça  em direção  ao  bairro,  porém é  preciso  que  a  prefeitura  leve  a

infraestrutura necessária para atender a esse crescimento, como escolas, postos

de saúde e principalmente áreas de lazer e, por fim, parabenizou a Comissão por

levar o tema para a comunidade pensando no bem coletivo. Nada mais havendo a

tratar, a Arquiteta Beatriz agradeceu a presença de todos e encerrou a audiência

pública às vinte horas e quarenta e cinco minutos, da qual extraímos a presente

ata, que segue assinada por Giani Cechinel Loli Fontanella, Beatriz Gonçalves dos

Santos,  Matheus da Silva Miranda,  Samuel Andrade Segatto  e Gabriel  Gavião

Mendes, membros da Comissão para Revisão do Plano Diretor de Orleans.

5


