
ATA DA  2ª  AUDIÊNCIA  PÚBLICA SETORIAL  PARA  REVISÃO DO PLANO

DIRETOR DE ORLEANS.

Aos vinte e três dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezenove, às

dezenove  horas,  nas  dependências  do  auditório  do  Centro  Administrativo  de

Orleans, Centro, Estado de Santa Catarina, reuniram-se: profissionais da área de

engenharia  e  arquitetura,  Vereadores,  Secretários  Municipais,  Funcionários

Municipais,  Imprensa  e  Membros  da  Sociedade,  conforme  lista  de  presença

anexa, para a Segunda Audiência Pública Setorial de Revisão do Plano Diretor,

promovida pela Comissão para Revisão do Plano Diretor de Orleans (Decreto nº

4.566/2019).  A  Audiência  foi  iniciada  às  dezenove  horas  e  dez  minutos  pela

Arquiteta e Urbanista Beatriz Gonçalves dos Santos, da Prefeitura de Orleans, que

abriu  os  trabalhos,  cumprimentando  os  presentes  e  repassando  algumas

informações  sobre  a  audiência.  Informou  que  o  tema  a  ser  tratado  seria

Macrozoneamento e Meio Ambiente,  que a audiência estava sendo gravada e

transmitida ao vivo pelas redes sociais, e que a ata seria feita posteriormente por

meio da gravação e disponibilizada no site da Prefeitura. Na sequência passou a

palavra para o Engenheiro Sanitarista e Ambiental Samuel Andrade Segatto, da

Fundação Municipal Ambiental de Orleans (FAMOR) e membro da Comissão para

Revisão do Plano Diretor, que cumprimentou a todos e iniciou demonstrando qual

foi  o  tema  tratado  na  primeira  audiência  pública  e  quais  serão  tratados  nas

próximas.  Em  seguida,  começando  pelo  tema  Macrozoneamento,  apontou  no

mapa  as  três  macrozonas  existentes  no  Plano  Diretor  atual,  as  quais  são  a

macrozona urbana, que já foi tratada na primeira audiência, a macrozona rural e a

macrozona de interesse ambiental. Explicou o significado de macrozoneamento,

que  consiste  na  divisão  do  território  do  município  em  parcelas  das  quais  se

autorizam determinadas atividades, tendo como referência as características dos

ambientes natural  e construído.  Nesse momento,  Jorge Luiz Koch,  Prefeito de

Orleans, lembrou que o que estava sendo mostrado era referente ao Plano Diretor

de 2007, que está em vigência. Continuando, o Engenheiro Samuel explicou que a
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equipe de revisão enviou para determinadas categorias trechos do plano atual

para que fossem feitas sugestões sobre o que está certo e o que está errado, as

quais já foram incluídas no arcabouço da revisão. Em seguida fez uma explanação

sobre as subdivisões da macrozona de interesse ambiental. A primeira é a zona

de proteção ambiental, que corresponde ao Parque Nacional de São Joaquim e ao

Parque  Estadual  da  Serra  Furada,  cuja  sugestão  é  que  seja  alterada  a

nomenclatura para zona de proteção integral para que fique de acordo com as leis

ambientais. E a segunda é zona de uso sustentável, a qual fica justamente na

zona  de  amortecimento  dos  Parques,  que  corresponde  à  área  de  proteção

ambiental municipal. Duas sugestões que foram apresentadas e que também já

estavam previstas no Plano Diretor de 2007, são a criação de duas “Áreas de

Proteção Ambiental – APA’s” municipais, uma na zona de amortecimento e outra

na área do Rio Novo. Essas APA’s podem passar por audiências públicas junto ao

Plano Diretor,  se assim for  entendido pela população e pelo poder  público.  O

Engenheiro Samuel enfatizou também que na área ambiental, para a maioria dos

cortes que acontecem na área urbana, muitas vezes têm que se saber se era área

urbana antes ou depois de 2006, ano da elaboração do Plano Diretor vigente, para

concluir se é permitido ou não o corte. Na sequência, passou a falar sobre as

subzonas  da  área  rural.  A  primeira  é  a  zona  de  atividade  controlada,  que

compreende à Bacia do Rio Laranjeiras, onde se pretende garantir a qualidade

das  águas.  Propõe  então  que  seja  alterada  a  nomenclatura  para  zona  de

manancial, para que fique explícita a real intenção, que é a preservação da água.

Depois, explica sobre a zona de atividade rural, que corresponde às áreas das

Bacias  dos  Rios  Capivaras,  Palmeiras  e  Tubarão.  Em  seguida,  apresenta  o

quadro da classificação das atividades por zona, que deve ser utilizado pelo Setor

de Planejamento  no momento  em que  for  aprovar  uma atividade ou  dar  uma

certidão de uso do solo, e indica os usos permitidos nas zonas rurais e ambientais,

enfatizando que o quadro não traz a realidade que temos no interior do município

hoje. Nesse momento, o participante James Pizzolatti Debiasi questionou se, para

a permissão dos usos na área ambiental, não é preciso também ter a aprovação

dos Parques e apontou que o município deve apenas cumprir as exigências do
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Parque. O participante André Luis Klein, Biólogo da FAMOR, esclareceu que para

moradias dentro do Parque há áreas que já estão regularizadas e outras ainda

não, porém todas elas precisam de autorização do ICMBio, como é o caso das

áreas  localizadas  no  Parque  Nacional.  Fora  do  Parque  há  a  zona  de

amortecimento, que ainda não foi instituída, sendo apenas uma proposta. Então

há uma Resolução do CONAMA que diz que até três quilômetros de distância,

para  atividades  com  EIA/RIMA,  é  preciso  ter  autorização  do  Parque.  Para

atividades mais simples é preciso apenas dar ciência ao órgão gestor, que é o

ICMBio.  O  Engenheiro  Samuel  reforçou  que  o  município  não  poderia  estar

zoneando dentro do Parque, devendo, por exemplo, ver o plano de manejo ou

consultar o conselho gestor. Comentou que na Zona de Uso Sustentável, a qual

coincide com a zona de amortecimento do Parque Nacional, é permitido o uso

residencial com apenas uma edificação por terreno. Portanto, questiona se, caso

alguém queira construir vários chalés no mesmo terreno para o ecoturismo, estaria

de acordo com o Plano Diretor. O participante James Pizzolatti lembrou que este

ponto é importante, principalmente agora que o município pretende fomentar a

indústria do turismo. O Engenheiro Samuel voltou para a tabela para demonstrar

os usos permitidos nas zonas rurais. Então a Arquiteta Beatriz pontuou que as

vias Estruturais V1 que estão na tabela são as rodovias, as quais temos duas que

cortam a  cidade,  SC-390  e  SC-108,  e  portanto  na  área  rural  temos  somente

rodovias ou vias rurais. O Engenheiro Samuel destacou na tabela a informações

referentes aos “Núcleos Urbanos Destacados”, que são zonas com características

urbanas,  mas  localizadas  na  área  rural,  como  por  exemplo  Rio  das  Furnas,

Brusque e Barracão. Apontou que o problema desses núcleos é que eles não

devem ser  considerados urbanos sem ter uma contrapartida do poder público,

portanto, para isso surgiu a lei do Reurb. Opinou que a melhor forma é retirar os

“Núcleos Urbanos Destacados” da tabela de usos e que, depois de feito o Reurb,

devem  ser  incorporados  à  zona  urbana.  No  momento,  o  Vereador  Hildegart

Thessmann  Durigon  comentou  que  a  Lei  Orgânica  do  município  está  sendo

revisada, a qual diz que, para que sejam implantados esses núcleos urbanos, há

necessidade de,  pelo menos,  água e saneamento básico,  além de quantidade
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mínima  de  residências.  O  Engenheiro  Civil  Matheus  Miranda,  membro  da

Comissão  para  Revisão  do  Plano  Diretor,  pontuou  que,  sobre  a  questão  do

saneamento básico, para fazer o saneamento dos núcleos mais distantes seria

necessário criar outra estação de tratamento nesses locais, o que seria oneroso.

Comentou ainda que o saneamento, para fins da infraestrutura citada lei, entende-

se como fossa filtro. O que não pode é ser jogado o esgoto num córrego, ou deixar

que o solo absorva, por exemplo. Portanto, é preciso que seja apresentado na

prefeitura o projeto hidrossanitário demonstrando o sistema de esgoto. O Vereador

Hildegart  questionou  se  na  zona  rural  há  algum  tipo  de  controle  feito  pela

prefeitura nesse sentido. O Engenheiro Matheus respondeu que acredita que sim

e que se o morador estiver descartando o esgoto direto em um córrego estará

cometendo um crime. Além disso, apontou que os núcleos urbanos destacados já

possuem  pavimentação,  iluminação  pública  e  água  tratada,  além  do  sistema

sanitário, mesmo que individual. Em seguida, o Engenheiro Samuel alertou que a

lei  do  Reurb  chegou  a  um  consenso  entre  Ministério  Público,  legisladores  e

cartórios, portanto já há uma definição sobre o que é um núcleo urbano informal.

Então é preciso estar atento para que na Lei Orgânica não esteja informando de

uma forma e a aplicação seja outra. Na sequência, apresentou a tabela de índices

urbanísticos.  Citou os itens existentes na tabela,  na qual  um deles fala  que o

volume do reservatório e casa de máquinas não conta como pavimento, e o outro

fala  que o recuo das edificações é  exigido  em ambos os  lados,  podendo ser

dispensado em uma das laterais para a construção de garagens e escadarias sem

abertura para a estrema, desde que atendida a taxa de ocupação. Opinou então

que os itens citados poderiam ser retirados do Plano Diretor e incorporados no

Código de Obras. Enfatizou que na tabela está indicado que, nas áreas rurais, a

testada mínima dos terrenos deve ter, pelo menos, cinquenta metros, porém isso

não retrata a realidade, pois os terrenos do interior costumam ter essas dimensões

menores.  Na  sequência,  a  Arquiteta  Beatriz  explicou  o  conceito  de  taxa  de

ocupação e pontuou que a taxa de vinte e cinco por cento, apresentada na tabela,

não corresponde ao que é encontrado nos terrenos rurais. Porém, mesmo que

sejam alterados esses valores, é preciso que tenha um limitador. O Secretário da
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Agricultura, Luiz Cristóvão Crocetta, lembrou que há vários casos de terrenos de

dois  hectares  com  três  ou  quatro  granjas  em  cima,  portanto  esses  índices

precisam ser  adaptados.  O  Vereador  Lucas  Librelato  questionou  se  a  própria

legislação  é  um limitador,  pois  se  as  nascentes  e  APPs forem respeitadas  já

configura  uma  limitação.  Então  o  Engenheiro  Samuel  respondeu  que  sim  e

mencionou que, operacionalmente, o setor de Planejamento não daria conta de

fiscalizar todos os terrenos,  assim o Plano torna-se inaplicável.  Em seguida, a

palavra foi passada para o participante André Luis Klein, integrante da equipe de

elaboração do Plano Municipal da Mata Atlântica (PMMA), para que pudesse fazer

uma explanação sobre o referido Plano. Explicou que existem três porquês para a

sua criação: a legislação federal, que prevê o PMMA para os municípios que se

localizam nesse bioma, como é o caso de Orleans; a condição que o IMA (antiga

FATMA) deu para que os municípios possam fazer a gestão florestal, sem precisar

enviar os processos para as centrais regionais do IMA; e, por fim, fazer com que o

município seja promotor do desenvolvimento ambiental aliado ao desenvolvimento

municipal como um todo. Uma das premissas presentes no roteiro de elaboração

do  PMMA  é,  justamente,  articular  com  o  Plano  Diretor.  Será  composto  por

diagnóstico, objetivos, estratégias e ações. Além disso, está sendo elaborado de

forma  participativa.  Apontou  que  o  PMMA  tem  como  objetivo,  por  exemplo,

proteger a encosta da Serra, além de promover o agroturismo, o ecoturismo e

atividades  econômicas  sustentáveis  na  área  rural.  Sobre  as  estratégias,  há

Programas  dentro  do  PMMA  como,  por  exemplo,  programa  municipal  de

arborização,  de  recuperação  de  Reserva  Legal,  de  educação  ambiental  e  de

fiscalização, além da criação da APA, prevista no Plano Diretor de dois mil e sete,

correspondente à zona de amortecimento dos Parques. Enfatizou que Área de

Proteção Ambiental é diferente de Parque Ambiental, pois os Parques são mais

restritivos em relação à proteção. Os três primeiros objetivos da APA do costão

serão:  proteger  o  abastecimento  público  de  água,  melhorar  e  fortalecer  a

qualidade  de  vida  do  agricultor  familiar  e  proteger  os  ambientes  naturais  da

encosta da serra. As etapas para a criação da APA estarão definidas dentro do

PMMA, as quais são, basicamente, estudo técnico e consulta pública, até chegar
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no projeto de lei que vai para a Câmara de Vereadores. Esclareceu que as normas

de restrição da APA irão aparecer futuramente ao longo da elaboração de um

plano de manejo, como também ocorre no Parque Nacional de São Joaquim. No

momento, o participante James Pizzolatti perguntou se a zona correspondente à

APA seria, então, gerida pelo município. André respondeu que sim e completou

dizendo a APA coincide com a zona de amortecimento e poderá ser gerida de

acordo com os objetivos do município. O Vereador Hildegart Thessmann Durigon

questionou se seria nesse estabelecimento da APA que ocorreria uma restrição

maior com relação à mineração. André explicou que foi feita uma reunião com a

diretoria de criação de Unidades de Conservação do IMA, onde foi orientado que

na lei de criação da APA não sejam colocadas restrições, mas apenas objetivos

propositivos e incentivadores, e as restrições devem aparecer apenas no plano de

manejo. Informou que as reuniões sobre o PMMA costumam acontecer no Centro

Administrativo  e  todos  estão  convidados  a  participar.  Continuando,  passou  a

explicar sobre a APA do Rio Novo, a qual está prevista no Plano Diretor vigente,

possui  uma lei  de  criação,  porém nunca foi  regulamentada e  não se sabe se

houve consulta pública durante a sua criação. Portanto, deve ser discutido se a

APA será mantida ou se será revogada a sua lei, visto que gerir duas APAs é

impraticável para o município,  pois possuem objetivos muito diferentes uma da

outra. O Vereador Hildegart comentou que acredita que a APA do Rio Novo veio

também  para  buscar  uma  certa  proteção  com  relação  ao  carvão  devido  à

mineração  que  ocorreu  na  comunidade  do  Rio  Carlota,  pois  o  Rio  Novo  é  o

principal abastecedor de água do município, e se é inviável gerir as duas APAs,

deve-se encontrar outra forma legal para que a exploração de carvão não seja

reativada na cabeceira  do Rio Novo.  O Engenheiro Samuel  apontou que para

preservar a água não é preciso fazer APA, pois seria mais adequado criar zona de

manancial, o que ficaria muito mais claro e estaria especificado na consulta de

viabilidade. Na sequência, a palavra foi passada para o Secretário da Agricultura,

Luiz Cristóvão Crocetta, que comentou sobre o Programa Porteira a Dentro (Lei

Complementar  nº  2.714/2017),  para  que  nossa  agricultura  seja  sustentável  e

respeite o meio ambiente. Perguntou então ao participante André Luis Klein se,
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caso  surja  a  APA  do  costão,  poderá  ser  instalada  alguma  indústria.  André

respondeu que o que irá regulamentar as restrições da APA é o plano de manejo,

o  qual  apresentará  o  zoneamento  da  unidade  de  conservação.  Então,  Luiz

Cristóvão  revelou  sua  preocupação  de  que,  com  a  criação  da  APA,  haja  o

deslocamento dos jovens do interior para a cidade, portanto é preciso fazer a lei

com atenção para evitar o êxodo rural. Complementando, André sugeriu que seja

estimulada a agroindústria. O Engenheiro Samuel alertou que as leis municipais

devem estar vinculadas com o Plano Diretor para que sejam algo contínuo e para

que os próximos gestores as mantenham. No momento a palavra ficou disponível

para perguntas do público.  O participante James Pizzolatti  questionou sobre a

supressão de vegetação para futuras indústrias e loteamento na região entre o

Centro e Pindotiba. Logo, o Engenheiro Samuel citou que a área mencionada já

faz parte da zona urbana e passou a palavra para a Engenheira Agrônoma da

FAMOR, Ana Flávia Pavei, para esclarecer melhor o assunto. Então, a Engenheira

Ana Flávia explicou que o Plano Diretor não irá prever restrições de supressão de

vegetação, visto que já é previsto na lei federal específica para o bioma da Mata

Atlântica, a qual restringe de acordo com a localização da área, rural ou urbana,

sendo  que  na  área  rural  só  pode  ser  suprimida  dependendo  do  estágio  de

regeneração  da  floresta,  e  na  área  urbana  dependerá  do  ano  em  que  foi

delimitado o perímetro urbano no qual está localizada. Informou que a população

pode passar na FAMOR para receber maiores explicações. A Arquiteta Beatriz

demonstrou no mapa o perímetro urbano que foi ampliado em 2015, para que os

participantes possam visualizar melhor as áreas que são mais restritivas quanto a

supressão  de  vegetação.  O  Vice-prefeito,  Mario  Coan,  questionou  se  caso  a

vegetação estiver em estágio avançado será considerado APP e o terreno não

poderá ser utilizado. E Engenheiro Samuel respondeu que, nesses casos, o corte

não será  autorizado e  comentou que essas áreas com vegetação em estágio

avançado serão importantes para as futuras gerações quando as áreas urbanas

forem extremamente urbanizadas. Por fim, finalizou a primeira parte da audiência

pública e passou para o segundo tema, Meio Ambiente. Demonstrou no mapa do

meio ambiente, do Plano Diretor atual, os cinco níveis de controle existentes, os
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quais são nível 1 (máximo), nível 2 (médio), nível 3 (restrito), nível 4 (brando) e

nível  5  (especial).  Apontou  na  área  urbana  a  representação  dos  chamados

parques de fundo de vale que correspondem aos córregos, mas que deveriam

estar representados como APPs urbanas. Apresentou os artigos que se referem

ao meio ambiente dentro do Plano Diretor, citando a Política Municipal do Meio

Ambiente, da qual fazem parte o Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente

(COMDEMA) e a FAMOR, além do PMMA e outros programas sobre o tema. Em

relação à parte hídrica, informou que há um levantamento dos recursos hídricos

do município representado no mapa do Plano Diretor, que pode ser consultado por

toda a população. Comentou que, apesar de ter um capítulo inteiro sobre o tema

recursos hídricos dentro do Plano, a competência de fazer a gestão pertence ao

Estado, ficando o município apto a esse papel somente se for feito um convênio

com a secretaria do estado. No momento, o Vereador Hildegart comentou que, em

relação  a  questão  de  preservação  ambiental,  percebe-se  que  ao  longo  dos

diversos  mananciais,  principalmente  do  Rio  Laranjeiras  pelo  seu  potencial

turístico,  há  muitos  locais  que  foram  completamente  desmatados,  portanto

questionou a quem caberia o desenvolvimento de uma política de recuperação

dessas  áreas  que  deveriam  ser  de  preservação  hoje.  O  Engenheiro  Samuel

esclareceu que existe uma data limite na lei,  que determina que as atividades

rurais consolidadas até o ano de dois mil e oito podem ser mantidas, porém se o

proprietário quiser trocar de atividade terá que recuperar a área. Porém ao longo

dos  rios,  principalmente  rios  de  enxurrada  que  são  típicos  da  topografia  de

Orleans,  muitas  vezes  é  a  própria  natureza  que  provoca  o  desmatamento.  O

participante André Luis Klein informou que um dos programas que provavelmente

surgirão com o PMMA é o programa de recuperação de reservas legais, o qual

pode incluir as APPs, para que essa recuperação seja aliada à renda, como por

exemplo  a  criação  de agroflorestas,  pois  a  recuperação  de áreas degradadas

propriamente dita é de responsabilidade do Estado e da União.  O Engenheiro

Samuel  lembrou  que  o  Programa  de  Recuperação  Ambiental  (PRA)  está

dependendo  da  finalização  do  Cadastro  Ambiental  Rural  (CAR),  o  qual  está

suspenso. Continuando, mencionou o artigo do Plano Diretor que diz que as APPs
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ao longo dos rios ou de qualquer curso d’água deverão estar protegidas por uma

faixa  de  vinte  metros.  Porém o artigo  mencionado  diverge da  lei  federal,  que

delimita uma faixa de trinta metros. Portanto, enfatizou que o município não pode

legislar  em cima da lei  federal.  Em seguida,  o  Engenheiro  Airton  Bratti  Coan,

Presidente do Conselho da Cidade, tomou a palavra e explicou porque foi incluída

a faixa de vinte metros no Plano Diretor. Esclareceu que a Lei Federal nº 6.766/79

(Lei de Parcelamento do Solo) diz que são exigidos quinze metros dos rios com

largura até dez metros. No entanto, o Código Florestal, que é entendido para a

zona rural, diz que são exigidos trinta metros. Portanto, chegou-se ao consenso de

vinte  metros  dentro  da  cidade,  tornando  mais  restritivo  do  que  a  Lei  de

Parcelamento do Solo. Ainda sobre o artigo referido, para a construção de via

pública poderia ser utilizada a APP, caso a Prefeitura declarasse área de utilidade

pública.  Alertou  que,  antes  de  apontar  os  equívocos,  devemos  considerar  o

contexto da época em que foi elaborado o Plano, pois as leis e a cultura mudaram.

O Engenheiro Samuel explicou que hoje já há decisão legal que diz que prevalece

o Código Florestal, o qual define trinta metros para APPs. Complementou dizendo

que  existe  uma  ferramenta,  o  diagnóstico  socioambiental,  que  pode  alterar  a

dimensão  da  APP  e  é  bem  aceita  pelo  Ministério  Público.  Nesse  momento,

Robson Lunardi, assessor de imprensa da Prefeitura, relatou uma manifestação

do Engenheiro Alexandre Bussolo, feita através das redes sociais, o qual aplaudiu

a manifestação do Engenheiro Airton e comentou que hoje em dia não se segue a

Lei de Parcelamento do Solo, somente Orleans que está com essa posição. O

Engenheiro Samuel  esclareceu que,  na verdade,  a maioria  segue,  não só por

determinação  da  prefeitura,  como  também por  meio  judicial.  Na  sequência,  o

Engenheiro Airton comentou que antes a lei ambiental dizia que a APP se contava

do nível mais alto do rio em épocas de cheia, porém hoje é contada a partir do

curso normal. O Engenheiro Samuel complementou, ainda, informando que hoje é

chamado de leito regular, o qual é o leito em que o córrego se encontra na maior

parte do ano hidrológico. Em Orleans, foi feito um levantamento em 2012 através

do SIG SC que apresenta tudo mapeado. Alertou para os cuidados que devemos

ter  ao  utilizarmos  ferramentas  como  o  Google  Earth,  pois  poderá  ocorrer
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equívocos quanto ao leito regular, e informou que a FAMOR tem um banco de

dados com essas informações mapeadas. Pontuou, também, que cidades como

Braço do Norte e Tubarão já fizeram o diagnóstico socioambiental. O Engenheiro

Matheus Miranda comentou sobre o caso da cidade de Tubarão, onde o rio corta o

centro da cidade, e possui uma faixa de prédios que está em torno de vinte metros

de distância do leito, porém essa faixa não é considerada APP por ter uma via

pública entre as construções e o rio. Apontou que o Bairro Pindotiba encontra-se

em  situação  semelhante  devido  à  presença  de  uma  rua  entre  o  rio  e  as

construções. Por fim, questionou o que poderia ser feito para que seja adotada

solução  próxima ao  município  de  Tubarão  e  se  essa  atitude  seria  correta.  O

Engenheiro Samuel esclareceu que a estrada é uma permissão de baixo impacto

dentro da APP, porém pode ser que tenha sido feito o diagnóstico socioambiental

e tenha diminuído a faixa de APP nas áreas citadas da cidade de Tubarão. Caso

contrário, estariam correndo um grande risco jurídico. A Arquiteta Beatriz lembrou

que o diagnóstico socioambiental tanto pode definir uma redução para a APP em

determinado local, como pode também configurar um aumento da faixa. Dando

sequência, o Engenheiro Samuel iniciou o assunto sobre mineração apresentando

o artigo do Plano Diretor que proíbe a exploração mineral no território de Orleans,

o  qual  vai  de  encontro  com as  leis  federais,  tornando-o  inválido.  O Vereador

Hildegart comentou que, segundo os vereadores mais antigos, quando foi criado

esse artigo havia a consciência de que era inconstitucional, mas, mesmo assim,

foi criado justamente para que houvesse a tentativa de impedir a mineração, o que

funcionou durante muito tempo. O Engenheiro Samuel contrapôs dizendo que isso

gerou um falso sentimento de segurança, fazendo com que não fosse tomada uma

atitude mais efetiva a mais tempo. Sugeriu então que fosse criada uma zona de

manancial, que ficaria registrada na consulta prévia emitida pela prefeitura, além

da entrega de Estudo de Impacto  de Vizinhança (EIV)  quando a atividade for

licenciada pelo IMA, o que serviria  tanto para exploração mineral  quanto para

cemitérios.  Esclareceu que,  para definir  uma possível  localização para  o novo

cemitério, é preciso ter um estudo que leve em conta a mobilidade, o tempo de

funcionamento e a parte ambiental. A Arquiteta Beatriz lembrou que foi previsto
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um cemitério no Bairro Nova Orleans no Plano Diretor de 2007, porém hoje a

localização já  não é adequada pois,  devido à demora da implantação,  a  área

urbana se expandiu e o cemitério ficaria no meio do bairro, portanto é preciso

pensar  em  uma  nova  área.  Em  seguida,  o  Engenheiro  Samuel  apresentou  a

imagem de um mapa com o novo limite do Parque Nacional  de São Joaquim.

Esclareceu que, diferente do que se pensou, o limite irá diminuir e em Orleans

essa alteração praticamente não terá influência, diferente do que acontecerá no

município  de  Lauro  Muller.  O  Engenheiro  Airton  reforçou  a  importância  das

audiências públicas, pois o limite do Parque só foi alterado devido a realização das

audiências  e  da  participação  da  população.  Voltando  ao  assunto  sobre  o

cemitério, o participante Israel Spricigo perguntou se já existe algum estudo de

quantas gavetas estão vagas no cemitério municipal do Centro, pois há muitas

capelas novas ainda não utilizadas, e questionou se há realmente a necessidade

de um novo cemitério sendo que ainda há muito espaço no antigo. O Engenheiro

Samuel  respondeu  que  não  tem conhecimento  de  tal  estudo.  Explicou  que  a

definição  de  um  novo  local  não  se  dá  apenas  pela  saturação  do  cemitério

existente, mas também por vários fatores como a facilidade de controle ambiental.

Na sequência, a participante Nádia Massuco perguntou se o que se quer para o

Plano Diretor é abrir mais áreas para desmatamento, para as indústrias, pensando

apenas na questão econômica, manifestou sua preocupação sobre o que iremos

deixar para as futuras gerações, e questionou se realmente se está colocando o

meio ambiente como prioridade. O Engenheiro Samuel esclareceu que o Plano

Diretor  tem  papel  de  ordenar  e  organizar,  e  reforçou  que  as  leis  federais  e

estaduais já são suficientes para legislar sobre as questões ambientais,  porém

devemos ter cuidado para não restringir a parte econômica, mantendo a visão de

não  desmatar.  Lembrou  que  o  PMMA  será  extremamente  importante  para  o

desenvolvimento sustentável, pois irá espacializar a lei. Por fim, o Prefeito Jorge

Koch tomou a palavra e destacou a importância da revisão do Plano Diretor e da

participação  da  população,  pois  é  um  instrumento  importante  para  planejar  o

futuro e desenvolver a cidade. Nada mais havendo a tratar, a Arquiteta Beatriz

agradece a presença de todos e encerra a audiência pública às vinte e uma horas,

11



da qual extraímos a presente ata que foi secretariada por mim Giani Cechinel Loli

Fontanella, Secretária Executiva dos Conselhos Municipais, que segue assinada

por mim e por Beatriz Gonçalves dos Santos, Matheus da Silva Miranda e Samuel

Andrade  Segatto,  membros  da  Comissão  para  Revisão  do  Plano  Diretor  de

Orleans.
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