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Ao primeiro (01) dia do mês de agosto de dois mil e dezenove, na sede do 

Poder Legislativo no Plenário realizou-se a reunião das Comissões para 

tratar do Plano Diretor 2040 com os seguintes presentes: Vereadores: 

Mozart Pereira Lopes, Ildo Paulo Salvi, Antônio Marcos Schefer, Waldir 

Sérgio Gisch, Arilene Maria Dalmoro, Mariela Fernanda Portz, Antônio 

Nilson do Arte, Carlos Eduardo Ranzi, Paulo Adriano da Silva;  Assessores: 

Marciano Diedrich, Rodolfo Bisleri Agostini, Jurema Dalpian Marques, 

André Mario Martinelli, Jairo Antônio Valler, Fernando Dall Azen, Maria 

Helena Lieske, Ismael Cesar Altenhofen; Assessora de Imprensa Carolina 

Gasparotto; Assessores de Comissões: Patrícia Maria Talamini, Leonardo 

Romero Schneider e Luís Paulo Scherer. A reunião foi presidida pelo 

Presidente da Comissão de Educação Saúde Meio Ambiente e Ação Social 

Paulo Adriano da Silva que relembrou os bairros Imigrante, Centenário, 

Igrejinha, Planalto, Campestre, Olarias e Santo André, esses que foram 

debatidos na reunião anterior, que aconteceu no dia 27 de junho de 2019. 

Hoje na pauta foi o bairro Campestre, Carneiros e Universitário; passou a 

palavra para o Secretario do Planejamento Rafael Zanatta que começou 

falando das mudanças propostas para os bairros em pauta, secretario diz 

que os três bairros tem uma tipologia bem parecida, cinza mais escuro no 

Campestre zoneamento 3, lembrou que temos 5 zoneamentos 1,2,3,4,5 

são os zoneamentos principais sendo 1 mais carregado com mais 

possibilidades, 2 amarelinho e o 3 com cinza mais escuro que é de 

multiuso pode tanto comercial como residencial, o índice dele é dois e 

meio, e tem altura livre, tem a possibilidade de fazer empreendimentos 

com altura livre desde que respeite o índice de dois e meio. Ao longo das 

rodovias principais, das ruas principais olhando no mapa o amarelinho, 

tem a RS outra rua importante é a Amazonas, entre a RS e a Pasqualini. 

Quando no Campestre e Universitário numero parecido as vias principais 

com zoneamento 2 e as vias internas zoneamento 3; no zoneamento 4 a 

ideia é ter um zoneamento multifamiliar pode ter mais der uma casa por 

lote, pode ter sobrado, prédios de ate 3 pavimentos por ate 19 metros de 

altura, não será mais lado pavimento e sim altura, é uma região nomeada 

por casas, sobrados, é uma área que ta nobre, nova. Na área especial 

conhecida como cabeça de cachorro, em Carneiros, no zoneamento 5 

unifamiliar aqui é permitido somente uma casa por lote, já existe ali 

algumas áreas unifamiliar, ao longo da Bento Rosa continuara o 



zoneamento 3, ficara a cota 27; Hoje no plano é uma área especial e a 

ideia é passar a ser Zona de Controle Especial  muda o nome para chamar 

atenção porque a ideia é que se permita a partir do projeto vigente, 

loteamentos desde que respeite algumas condições, uma das principais é 

lotes de 500mt no máximo, serem unifamiliares, apenas uma casa por 

lote, o objetivo é não superpopulação, para que não tenha problema de 

grande população   nas enchentes.  Outra questão é que a taxa de lotação 

precisa ser de 50%, por mais que o lote tenha 500mt pode se construir em 

apenas 250mt. No texto é cota 29, para que se der cheias as pessoas não 

fiquem ilhadas, vai ser exigido do próprio empreendedor a Carta 

Ideológica, onde vai informar como as aguas se comportam naquela 

região. Mozart questiona o Secretario sobre essa carta, não entendeu bem 

o que é! Mozart diz que a ultima cheia cota 27 foi em 2001, que é raro isso 

acontecer, cada 15,20 anos, afirma que aquelas ruas ali não vai ter terra, 

não vai ter condições de levantar para cota 29, que deve ser olhado essa 

questão, e quem construir ali deve estar ciente quando vir uma cheia com 

cota 27 vai atingir aquela região. Zanatta diz que se isso acontecer quem 

também sofrera os danos é a prefeitura com a retirada das famílias de 

suas propriedades. A carta ideológica vai ser um estudo e a ideia é fazer 

para todo o município, pois são varias áreas que alagam, ela vai fazer um 

estudo do relevo, da parte domo as aguas se comportam. Empreendedor 

presente na Reunião coloca a situação dele, tem uma área de terras com a 

cota 28 e os engenheiros arquitetos falaram que é preciso elevar para cota 

29 as casas. A área é toda 28 e na matricula é 29. Zanatta diz que a 

preocupação é proteger a casa; há casos em que a pessoa da uma 

declaração que aceita essa situação e depois se arrepende. Ranzi diz que a 

questão do Empreendedor já existe, já pode se fazer com autorização para 

construir, é o que já acontece. Zoneamento especial pode colocar 

qualquer coisa desde que a Prefeitura autorize. Zanatta diz que olharam 

com olhos diferentes essa região para permitir empreendimentos porque 

da maneira que esta hoje,  tá muito amarrado, a ideia é deixar as regras 

bem claras, para que a própria secretaria do Planejamento não tenha 

duvidas quanto ao regramento no futuro. Paulo Tori diz que o acesso é 

necessário, que não tem como aprovar o projeto sem as pessoas terem o 

acesso, e que seria muito bom, é muito necessário, ter uma elevada de 

acesso do centro ao Hidráulica para desafogar o transito nos dias de cheia 

principalmente. Ranzi cita preocupação com o Plano Viário e que poucos 



trechos que são possíveis para se ter uma cidade nova, comparada a 

cidade de Forquetinha com canteiro e calçadas largas, fala da mobilidade 

urbana; Plano Viário a preocupação é maior do que o próprio projeto, que 

antes deveria ate ser votado o Plano Viário. Empresário Marcos Nezeu diz 

que a caixa tem 10mt de via, que a comunidade deve pagar a sua parte 

para ter seu calçamento. Ranzi questiona se esta se falando no Plano 

Diretor de tipos de calçamentos Zanatta responde que sim, pois no 

projeto diz que ali naquela região não se quer asfalto e sim paviesse. Paulo 

Tori lembra que esta sendo debatido o Plano Diretor para que esteja o 

mais limpo possível, sem emendas se possível. Mozart acha que Carneiros 

não quer avenidas e sim ruas, que seria pior elevar a cota 29, que as ruas 

devem ser 14 mt ; Vereador Salvi diz que a principal ali naquela região é a 

densidade, que entende que ali deveria ser Chácara Urbana, que deveria 

começar de 1000mt. Marcos Shefer diz que não se pode trabalhar com 

subjeções que deve ser preciso pois a natureza só Deus sabe. Nilson 

questiona sobre projeção da Bento Rosa; nesse momento a Vereadora 

Neca teve que se ausentar pois tinha reunião com a Codevat. A palavra 

com o Vereador Nilson que ainda questiona sobre o acesso a RS130, a 

Campestre. Vereador Ildo diz que vai apresentar uma sugestão. Mozart 

questiona sobre uma solicitação de Empreendimento na frente do IF Sul. 

Presidente Paulo Tori passou a palavra a Presidente do Bairro Campestre 

Marines que questiona o acesso a RS 130 para desafogar o Transito no 

bairro, se tem como fazer uma saída. Zanatta vai levar a ideia para ser 

estuda. Nelson Fauri empreendedor também contribui, senhor Althaus 

(Imobiliária Antares) também da sua opinião. Zanatta lembra que não se 

tem poder sobre as rodovias, que não é de poder da Prefeitura. Mozart diz 

que participou o Prefeito, o Fornari em Porto alegre e ao final do dia de 

ontem foi anunciado a possibilidade de Venâncio Aires, Muçum ser 

duplicada em ate 2 anos, anuncio esse feito pelo9 Governador Eduardo 

Leite, parceria publico privado, se vai acontecer seria uma grande obra. 

Paulo Tori anuncia que na próxima reunião será falado do Bairro São 

Cristóvão, Mozart pede que seja convidado além dos Empresários 

presentes, a Seavat, Sinduscom... Altair Labres também tira suas duvidas. 

Presidente da Comissão de educação Saude Meio Ambiente e Ação Social 

Paulo Adriano Da Silva agradece a presença de todos e sem mais assuntos 

a tratar deu por fim a reunião assim como a presente ATA que depois de 

lida e aprovada será assinada por todos. 



 


