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PREFEITURA

PPROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N" 44/22

DATA: 21/11/22

SÚMULA: Altera a Lei Complementar Municipal n°
13/21 que dispõe sobre o Perímetro
Urbano do Município de Cornélio
Procópio e dá outras providências.

AMIN JOSÉ HANNOUCHE, Prefeito do Município de Comélio
Procópio, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, com
fundamento na Lei Federal n° 13.913/19,

FAZ SABER

a todos que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte

LEI:

Art. 1° - O art. 2° da Lei Complementar n° 13/21 fica acrescido de
parágrafo único nos seguintes termos:

Parágrafo único: Ao longo das faixas de domínio público, a reserva
de faixa NAO EIXIFICA VEL. nas rodovias PR 160 e BR 369, dentro
do perímetro iirbtíno, reduzida a 05 (cinco) metros de cada lado.

revogando-se as disposições em cpmrári(
L^i eivará em vigor na data de sua publicação,

Gabin^ de Prefeito, 21 de novembro de 2022.

Art. r - Esta

rei^o Mumc

Cláudio Trdnibiniifernardo
Procurador Çeral do Município
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PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N. 44/22

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Senhor Presidente,
Senhores Vereadores,

O Presente Projeto tem por objeto adequar a faixa NÀO EDIFÍCÁVEL
das rodovias PR 160 e BR 369, dentro do perímetro urbano, conforme disposições da Lei
Federal nM3.913/19.

Conforme termos expressos na referida Lei Federal n° 13.913/19, tal
redução só poderá ser realizada por lei municipal que aprovar o instrumento de
planejamento territorial, e é o que se faz através do presente projeto.

De fato, em 2021, apos cumpridas todas as formalidades legais, foi
apresentado a essa Edilidade o Projeto de Lei Complementar n° 15/21 que Altera a Lei
Complementar Municipal n° 088/08 que dispõe sobre o Perímetro Urbano do Município de
Cornélio Procópio e dá outras providências ", convertido na Lei Complementar n° 13/21.

Naquela oportunidade o projeto seguiu rigorosamente as normas de
regência, notadamente, o necessário PARECER PRÉVIO do Conselho de Desenvolvimento
Urbano, nos moldes estabelecidos pelo art. 127 da Lei Complementar Municipal n" 087/08;
as AUDIÊNCIAS PÚBLICAS precedidas dos respectivos chamamentos, amplamente
divulgados; elaboração das atas das audiências, sendo a matéria amplamente discutida, com
todos os esclarecimentos necessários, sem que o projeto apresentado pelo CODUR sofresse
qualquer alteração.

Sendo assim, esclarece-se que tal redução de faixa NÃO EDIFICAVEL
também fora aprovada nas referidas audiências, conforme se vê na solicitação contida no
anexo Ofício n"* 006/2022, do Presidente do CODUR, o que permite a apresentação do presente
projeto, eis que atendidas as formalidades legais exigidas pela dita Lei Federal n° 13.913/19.

De resto, cumpre-nos esclarecer que tal solicitação já vinha sendo feita
anteriormente, conforme se vê no anexo pedid6Tío~^E|ig" Wellinton Voltolini, demonstrando,
desta forma, a necessidade do Executivo Municipal de assi<n proceder.

Assim, como trata-s

aprovação unanime.

esse público, contamos com sua
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CODUR

'V'»

Cornéiio Procópío, 16 de Novembro de 2022.

OficiO; ns 006/2022.

A

Procuradoria Geral do Município de Cornéiio Procópío.

Prezado Senhor;

Em atendimento ao pedido verbal; no que diz respeito as audiências publicas
realizado pelo CODUR, nos dias 06 e 23 de Agosto de 2021, para tratar do Plano de
Expansão do Município de Cornéiio Procópío, informo que foi tratado e discutido sobre
a Lei Federal 13.913^1/2019. Onde a mesma foi explanada e discutida pelos presentes
onde todos aprovaram o texto da referida lei, conforme transcrição na integra da
audiência publica, que segue em anexo, portanto compete ao município instituir lei
municipal referendando a lei já existente a nível federal.

Aproveito a oportunidade para renovar protesto de estima e consideração

Atenciosamente

Celsü Wdiidei lel Marin

Presidente do CODUR
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Presidência da República
Secretaria-Geral

Subchefia para Assuntos Jurídicos

LEI N° 13.913. DE 25 DE NOVEMBRO DE 2019

Altera a Lei n° 6.766, de 19 de dezembro de 1979, para
assegurar o direito de permanência de edificações na
faixa não edificável contígua às faixas de domínio público
de rodovias e para possibilitar a redução da extensão
dessa faixa não edificável por lei municipal ou distrital.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 12 Esta Lei altera a Lei n° 6.766. de 19 de dezembro de 1979. para assegurar o direito de permanência de
edificações na faixa não edificável contígua às faixas de dominio público de rodovias e para possibilitar a redução da
extensão dessa faixa não edificável por lei municipal ou distrital.

Art. 2° O art. 4° da Lei n° 6.766. de 19 de dezembro de 1979. passa a vigorar com as seguintes alterações:

"Art. 4®

III - ao longo das faixas de domínio público das rodovias, a reserva de faixa não edificável
de, no mínimo, 15 (quinze) metros de cada lado poderá ser reduzida por lei municipal oU
distrital que aprovar o instrumento do planejamento territorial, até o limite mínimo de 5 (cinco)
metros de cada lado.

Ill-A. - ao longo das águas correntes e dormentes e da faixa de dominio das ferrovias, será
obrigatória a reserva de uma faixa não edificável de, no mínimo, 15 (quinze) metros de cada
lado;

§_5f As edificações localizadas nas áreas contíguas às faixas de domínio público dos trechos
de rodovia que atravessem perímetros urbanos ou áreas urbanizadas passíveis de serem
incluídas em perímetro urbano, desde que construídas até a data de promulgação deste
parágrafo, ficam dispensadas da observância da exigência prevista no inciso I II do caput
deste artigo, salvo por ato devidamente fundamentado do poder público municipal ou
distrital." (NR)

Art. 3° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 25 de novembro de 2019; 1982 da Independência e 1312 qg República.

JAIR MESSIAS BOLSONARO

Marcelo Sampaio Cunha Filho

Este texto não substitui o publicado no DOU de 26.11.2019 e republicada em 26.11.2019 - Edição extra.

https://wwvv.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/lei/l13913.htm 1/2
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Cornéiio Procópio, seis de agosto de dois mil e vinte e um. as quatorze horas o presidente do CODUR,
Sr. Celso Wanderieí Marin, inicio os trabalhos saudando a todos os presentes, boa tarde a todos,
obrigado pela presença de todos vocês a gente vai fazer a primeira audiência pública que trata da
expansão do perímetro urbano do município de Cornéiio Procópio queria desde já agradecer vocês, que
essa é a primeira audiência teremos a segunda audiência no dia 23, já nesse mesmo mês fica todos
convidados para segunda audiência eu vou passar a palavra agora para o prefeito Amin para ele dar as
boas-vindas à todos, logo apôs daremos Inicio á audiência pública.

Usando a palavra o prefeito Amin, boa tarde a todos, cumprimento ao Celso secretário de
desenvolvimento econômico do município de Cornéiio, Angélica nossa vice-prefeita ao Oíones também
da secretaria de desenvolvimento econômico da nossa equipe aos demais presentes obrigado pela
presença e aos membros da nossa equipe também a gente tá fazendo esse trabalho sem nenhuma
formalidade de uma forma bastante objetiva e tem que ser assim, mas precisamos cumprir esse requisito
da lei as audiências públicas tem que acontecer o representante do Ministério Público da comarca
também já acabou de mandar mensagem para o Celso que chega logo mais aqui, no recinto do Centro
Cultural eu faço questão de participar das audiências é um momento importante para que a gente possa
discutir juntos aqui e primeiro ouvir e depois questionar sugerir enfim nós temos que discutir o que haverá
de ser retificado no plano expansão urliana do município de Cornéiio até que aconteça a contratação e
realização do novo plano diretor, então esta é uma situação paliativa para que a gente não trave o
desenvolvimento de Cornéiio Procópio porque existem empreendedores com vontade de empreender
mas estão sendo impossibilitados por conta das limitações que a legislação impõe o objetivo dessa
audiência pública é isso ílexibilizar aumentar a área de expansão e para isso nos temos que passar pela
discussão em audiência públicas e na seqüência depois que se estiver encaminhando a gente vai
continuar em paralelo trabalhando na contratação e execução do novo plano diretor, obrigado mais uma
vez pela presença daqueles que vieram acho que devia ter muito mais gente aqui porque tem tanta gente
que procura a gente na prefeitura no planejamento na secretaria de desenvolvimento enfim procuram
nossa equipe praticamente todas as semanas para tratar de alguns assuntos na hora que você convoca
ou convida para uma audiência pública onde deveriam estar presentes muito mais pessoas interessadas
a gente vê que pouco se interessaram em vir aqui gastar um pouquinho do seu tempo para ajudar a gente
resolver as coisas da melhor maneira possível o fato de que independentemente daqueles que tiveram
também a oportunidade de vir e não vieram a vocês que vieram nosso muito obrigado.

O Presidente Celso agradeceu o prefeito Amin, eu vou passar palavra para o Diones, para ajudar no
inicio dessa ausência pública, eu gostaria que o Diones fizesse a leitura do edital de convocação e as
entidades que foram convocadas ou convidadas como queira a participar dessa audiência.

Usando a palavra Diones, cumprimenta a todos, boa tarde a todos, boa tarde Prefeito Amin, boa tarde
Angélica, boa tarde Celso. Então eu vou fazer a leitura do edital de convocação e na seqüência eu vou
fazer a leitura das instituições e entidades convocadas.
Conselho de Desenvolvimento Urbano, convocação de audiência pública, o presidente do Conselho de
Desenvolvimento Urbano Rural, CODURB do município de Cornéiio Procópio, Paraná com fundamento
nos artigos segundos
e todas as lei dez mil duzentos e cinqüenta e sete, Estatuto da Cidade convoca os membros e convida as
associações de bairros
representantes do late e da Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente, demais
organizações não governamentais, clubes de serviços, entidades religiosas e demais segmentos
representativos da população
bem como a comunidade em geral para participarem das audiências públicas a serem realizadas nos dias
seis do oito de dois mil e vinte e um, vinte e três do oito de dois mil e vinte e um
Sempre às quatorze horas nas dependências do Centro Cultural cito a Rua Paraíba. Com o fim de em
atendimento ao artigo cento e doze da lei complementar municipal
oitenta e sete de dois mil e oito, artigo cento e cinqüenta e duzentos e sete da Constituição Estadual e
artigo duzentos e vinte e cinco da Constituição Federal. Informar, colher subsídios
debater, rever e analisar o conteúdo do projeto de alteração do perímetro urbano e expansão urbana do
município de Cornéiio Procópio. Alteração do quadro de parâmetro urbanístico
e outros assuntos pertinentes na seguinte ordem, item A, apresentação do projeto de alteração do
perímetro urbano e expansão urbana do município de Cornéiio Procópio, item B
alteração do quadro de parâmetro urbanístico. Item C, outros assuntos pertinentes, item de debates a
respeito, item E, propostas de emendas no texto e item F deliberação
Cornéiio Procópio, vinte de junho de dois mil e vinte e um. Celso Vanderlei Marin, presidente do Codor.
As entidades convidadas para participar desta audiências foram o iate
Secretaria Municipal de Agricultura, COAPAR, Secretaria do Trabalho, Agência do Trabalhador, Detran,
Secretaria de Agricultura do Estado do Paraná, Núcleo de Educação, décima oitava regional de saúde
CISMOP batalhão da Policia Militar, Policia Civil, Tiro de Guerra, Corpo de Bombeiro, UEMP, UTFPR,
Sindicato dos Empregados no Comércio, Associação Comercial, Sindicato dos Trabalhadores Rurais



Sindicato Rural, Sindicato do Comércio Varejista. Sociedade Rural, Codep, Llons Club, Rotary Club,
CREA, OAB, FACREI, Associação dos Engenheiros Agrônomos, Sanepar, COPEL, Santa Casa, Casa de
Saúde Doutor João Lima, Unimed, Slcoob e Uniprime entre outros, era isso senhor presidente

Celso Marim, agrade a todos, eu gostaria de convidar nesse momento agora o Adilson e o Votoline, para
eles darem inicio á apresentação.

Usando a Palavra Adilson, boa tarde a todos, boa tarde as autoridades já denominadas, bom o nosso
trabalho da secretaria de planejamento é aquilo que o prefeito nos falou no começo da audiência em
muitas empresas muitos empresários na região todas e a nossa cidade Infelizmente ficou engessada com
plano diretor de 2008 na cidade ficou engessada só para um lado da cidade onde só pode poderia
desenvolver só naquela região. Então a pedido do prefeito a secretaria de planejamento fez um estudo e
juntamente com esses órgãos que foram convidados, infelizmente a maioria não está aqui, nós fizemos
uma pesquisa, um estudo e pesquisa e delimitamos uma nova área de perímetro urbano e uma nova área
de expansão Urbana no município, só que para Isso temos que fazer audiências e aprovar junto à
Câmara dos Vereadores.

Eu vou apresentar para vocês agora o primeiro tópico que é a aprovação apresentação é aprovação do
mapa do perímetro urbano e expansão Urbana.
Esse aqui é o mapa de 2008, quando foi feito o plano diretor do município a área de expansão urbana do
municiplo. ela ficou engessada só nessa área amarela e o resto do município não poderia ser
desenvolvido para nada. Só poderia ser desenvolvido aqui naquela região atrás do Iguaçu, indo para
Santa Mariana então a cidade só pode crescer para aquele lado.
A nossa cidade cresce, tivemos vários loteamentos que foram aprovados vários Empreendimentos
Empresarial foram aprovados fora dessa área de expansão Urbana com orientação do nosso Promotores
de Cornéllo, eles exigiram que a gente regulariza Isso então vocês podem ver que o vermelho é a área
atuai do município em azul é a expansão urbana do município, nós estamos abrindo um leque para toda a
região do município, não é que vai abrir o leque para região que vai ser aprovado tudo que o pessoal
quer, vai exigir normas e tudo isso vai ser feito de acordo com c plano diretor atual e do próximo piano
diretor, quando o prefeito falou que está contratando uma empresa para fazer o novo plano, a gente vai
criar as novas leis.

Que vai beneficiar a todos e não vai ficar assim esse crescimento desordenado do Município, o próximo
tópico
é a alteração é alteração do artigo 44 da Lei 02 que é uma lei de parcelamento do solo do município que a
gente hoje atualmente a gente tá engessado também que o mínimo hoje de uma via um logradouro 6m
tão querendo fazer um empreendimento imobiliário hoje a rua ficar com 6m, 6m sabe que não passa dois
veículos, então a gente tá mudando esse logradouro para Sm e as calçadas mínimas que eu passei por
motivo da nova Norma da NBR 9050 que portadores de deficiência que é de 2 metros em
Cornéllo, estamos passando para 3 metros para facilitar a execução de rampas de acesso que aconteceu
aqui nosso município como notificar o ministério público para Todas As Esquinas fazer rampas né e
alguns lugares a calçada no Dá para colocar essa rampa nessa calçada tá o outro tópico é aprovação do
arügo 4 da lei federal 2019 Presidente da República fez uma lei que ao longo das faixas faixa de Rodovia
BR e PR. existe a faixa de domínio existe a faixa não edificante a faixa de domínio é por lei federal e isso
não se muda mas a faixa não edificante é uma nomia do municiplo, e aqui dentro do nosso município na
br-36S São 30 metros de faixa de domínio não edificante e a gente gostaria de diminuir para 5 metros
conforme essa lei federal e na BR na pr-160 que Rodovia do Estado a faixa de domínio é 15 metros
também gostaria de diminuir para 5 metros e também isso vai ser discutido o outro tópico é a criação do
piano de zoneamento de ruídos de aeroportos né e íuidus e tem mais um temio que você falou
Zona proteção, mas isso quem vai explicar para nós vai ser o Dado, outro tópico.
Que eu pulei, é a alteração do quadro de parâmetro urbanístico do Município conforme o mapa de
perímetro urbano mapa de uso e ocupação de solo nosso município também ficou engessado em
algumas regiões aqui de Cornéllo que não pode ser constnjido certas coisas um prédio maior, fazer um
grupo de construções especificas na região. Então nesse quadro de parâmetro urbanístico nós vamos
discutir isso também e quem vai nos explicar é o engenheiro Welilon Votolin.

Usando a palavra Weliton Voltolin, boa tarde a todos já nomeados na mesa pra ser rápido quadro de
parâmetro urbanístico, o que significa isso para todo. são o que pode e o que não pode ser construído na
cidade de Cornéllo são alturas de edificações, tipos de edificações, recuo das edificações e enfim todos
tudo que se refere a projetos do Cornélio Procópio no quadro de parâmetro urbanístico. Agora que nós
eslamos pleiteando nós não distinguimos mais as separações por ruas, os antigos eram separados por
ruas este novo não, porque não se achava justo devida as procuras, as indagações da população de
Cornélio, por que que eu posso construir em tal rua e na rua de trás eu não posso, c mesmo tipo de
construção e na mesma área. Então, pra não ter esse problema junto com o Ministério Público foi
conversado e falou Weliington Prefeito nós vamos mudar isso daí para que no futuro plano diretor quem
sabe a gente não possa mudar por zoneamento. Então esse quadro será uma simples mudança
temporária para arrumar certas situações no município. Então nós estamos ali colocando todas as ruas



com eficiente de aproveitamento. Que que é isso? Pra questão de edifícios, nove, é uma conta pelo
cálculo da área vezes nove, quantos andares eu posso construir, lógico, nesse coeficiente quem quiser
construir um edifício de trinta pavimentes em Coméilo teria condições, dependendo do tamanho do
terreno, mas isso dai é uma coisa que deixou a cargo do empreendedor. Sempre nós olhamos a parte do
empreendedor. Qual o que que ele pergunta? O que que ele coloca na nossa posição? Porque ele tem a
terra, ele tem o investimento e de vez em quando ele não tem as condições de se fazer isso no município
Então estamos deixando o empreendedor fazer daquilo que ele tem a vontade dentro de um limite
especifico. Nós também temos a taxa de ocupação do terreno, oitenta por cento na zona ZCU, nós
temos também Nas zonas eu sei que é oitenta por cento, o que que é? Nós estamos priorizando a faixa
de permeabilidade do terreno, se não construir em cem por cento do terreno, estamos vendo a questão
ambientai das nossas nascentes, nossos recursos hídricos, nossas fontes e assim por diante deixando
vinte por cento de permeabilidade. Altura máxima em um certo na Z UM C quatro pavímentos, certo? E na
C um, nós temos de vinte pavimentes e comerciai quinze pavimentes, ou seja, é bastante expansivo para
os empreendedores, aqueles que querem trabalhar no município de Cornéiio recua o mínimo de um lote
lá na década de oitenta na no começo da década de noventa os lotes em Cornéiio Procópio era de quatro
metros e quatro metros de esquina frontal e lateral. Hoje como até ontem nós não mudamos isso
colocamos três metros de frontal e esquina com um metro e meio, por quê? Existem multo terrenos de
esquina no município que o cidadão paga o seu IPTÜ, paga todas as suas tributações e não consegue
constmlr porque ele ficou afunilado, ele ficou pequeno Então estamos deixando esse ponto mais um
pouquinho que entra dentro daquela faixa de oitenta por cento de permeabilidade. Então isso daí se
encaixou, certo? Taxa de permeabilidade que o é quinze por cento a taxa de são oitenta e sobra vinte e
quinze, tem a parte de calçada que tira essa parte de cinco por cento. É o afastamento das divisas até
quatro pavímentos um metro e meio quando vê janela, isso é lei federal, não é desses exclusivo do plano
do parâmetro urbanístico acima de quatro pavímentos dois metros e meio, então isso daqui não somos
nós. estamos fazendo e Inventando ou colocando alguma coisa, isso é lei federal e o mínimo cento e
oitenta metros quadrados como já era, não se mudou isso daí, certo? Então isso é para parâmetro
urbanístico tanto nas ZCU quanto na Z e no UC muda um pouco que nós tivemos várias reclamações,
várias situações são as construções com sacadas saliências prédio até quatro pavímentos construídos no
alinhamento predial hoje só a parte comercial dentro desse novo consigo do alinhamento predial hoje só
parte comercial dentro desse novo requisito comercial e residencial recuo assim três metros seja como
está uma alinhamento passou o comercial que você três metros Sacadas não pode mais avançar calçada
com muitas edificações tem esse foi o erro cometeu atrás um plano diretor Sacadas dentro da edificação
dentro da sua Projeção de requerimento

o espaço aéreo já tá muito edificações comerciais acabei de falar vagas de estacionamentos em edifícios
isso também é uma coisa aqui todo mundo coloca dentro do estatuto das cidades os edifícios hoje no
plano diretor não prevê garagens cada unidade Habitacional terá que ser o espaço de
garagem kitinet com cinqüenta por cento do que que a unidade por metragem quadrado tá e escada
integral, desculpa escada em leque muitas edificações tanto comerciais quanto residenciais estavam
tendo muito bloqueio junto até com corpo de bombeiro porque a gente aprovava uma escadaria com
degrau em leque ou até aqui é o centro cultural e Sobe aqui para dica câmera aqui em cima escada em
leque isso daí não pode mais isso daí é para o portador de deficiência e idosos ocorrem muitos acidentes
domésticos uma quantidade muito grande ocasiona até muito termo de trabalho e despesas para Santa
Casa município Enfim então as escadas já não pode mais escada em leque esse' é o principal
dimensíonamento de quadro de parâmetros urbanísticos se alguma pergunta

está aqui o Evandro, sou só não, quadro de parâmetro urbanístico é somente zoneamento desculpa
doutor Evandro nós temos que fazer um novo plano diretor ainda não é essa que só tá uma mudança de
última hora da criança para que 50 é no novo plano diretor praticamente ele ia ser um GR1 zcl ser isso
dal no novo plano diretor nós não temos a imprudência e nem podemos fazer Isso no momento porque o
quê e abrangente muito maior, o que o Weilington quer dizer doutor Evandro é que está fazendo um
paliativo porque se formos aguardar a contratação de uma empresa para executar um plano diretor fazer
as audiências públicas amplas vai levar muito tempo e tem muitos empreendedores querendo
empreender na cidade que estão travados então com a permissão do Ministério Público nós estamos
fazendo esse trabalho a gente vai provisoriamente ampliar a área de construções no município com esses
detalhes que o Weilington acabou de passar e em paralelo estamos contratando uma empresa que vai
fazer o novo plano diretor do município onde questão vai ser amplamente discutido toda forma nós
estamos fazendo isso para beneficiar quem quer empreender no município tá queria aproveitar convidar o
vereador Fernando que venha compor a mesa com a gente

è que eu não sei se é a hora de falar ainda eu não quero também atrás das vai poder falar assim só que a
gente eu espero momento só Weilington concluindo a gente vai dar um pouquinho a palavra ao
Dado Myamoto o Leonardo Myamoto, em outro depois nós vamos abrir para que todos possam usar a
palavra também ok se alguém tiver outra pergunta, também deixa pro final

Obrigado Weilington, Dado por gentileza usa a palavra



Boa tarde a todos. Boa tarde prefeito, pessoal vereadores, também então a gente está aqui pra falar um
pouquinho sobre o aeroporto que tamliém vai ter Influencia nesse novo projeto do plano de expansão do
município, o aeroporto hoje tem leis e regulamentos que são feitos pela At^AC, pelo DSE peio comando
da aeronáutica, para proteção desses espaços, então o que o aeroporto vai influenciar no plano de
expansão seria a altitudes de edificações que tem uma cota nas zonas de aproximação zonas de
decolagem e isso ai tem uma cota que não pode ser excedida isso ai é uma lei da ANAC um regulamento
então isso vai ser anexado no plano de expansão para a proteção do nosso aeroporto que todo mundo tá
sabendo que tá crescendo a cidade e muitos empreendimentos aqui na região está sendo construídos e o
nosso aeroporto hoje è um dos mais movimentados do norte do Paraná, inclusive nós estamos com uns
projetos ai de expansão, recape de tudo, então seria esse plano de proteção e saiu agora a zona de
proteção de ruído que seria a parte de ruídos das aeronaves como o aeroporto está afastado da cidade
então não tem multas residências as curvas de ruídos são em uma distância de cem a setenta metros, eu
creio que na parte de zonas de ruídos não teria multo problema na parte do aeroporto que vai prejudicar a
cidade, só a parte de proteção do aeródromo que a gente precisa tomar um pouco de cuidado com as
alturas dos edifícios, mas pelo estudo que fizemos aqui está tudo dentro da norma ta tudo certínho e não
teria problema na parte de pousos e decolagem da cabeceira 06 ali e uma área que está tendo
crescimento vai ter ali o parque tecnológico, então tem projetos de loteamentos ali e o pessoal já tem
procurado nós bastante, então tem umas colas que tem que respeitar para proteger nosso aeroporto se
não pode afetar até o crescimento da cidade seria isso mais. Estamos a disposição para quem precisar.
Obrigado Dado, por gentileza eu pediria para o Adilson agora não disse que Ia tomar e as dúvidas nè no
caso do doutor Evandro, pode se manifestar, por gentileza

Bom da licença para eu ficar em pé muito tempo sentado queria primeiro lugar cumprimentar o prefeito,
vice Angélica, Diones, Marim, Fernandinho

Agradeci o convite recebi iá na Unimed e a gente seja na Unimed ou como como cidadão mesmo a
gente temos interesse direto nisso com o exemplo do que o Welllngton apresentou até já comentei com o
Amin com outro nós mesmo na Unimed, nós adquirimos um terreno ali na rua João regulm continuidade
da Santos Dumonl aquela quadra em frente a cafeteira Santa Fliomena ali, ele nós pretendemos o
investimento na área de Serviços Médicos hospitalares pelo atual zoneamento cai no que você disse
Weilington nós não poderíamos construir tudo que pretendemos, pretendemos construir ali alguma coisa
entre 10 a 20 mil metros quadrados são de 10 a 12 andares pela atuai lei. Não possível até peço que é
observe-se. Se naquele lugar ou naquela região vai comportar esse investimento e até se precisar que a
gente emita alguma solicitação alguma manifestação a gente já nós estamos numa fase de inicial pré-
projetos ali para os nossos investimentos também parabenizar que esse processo é essa sempre
necessário. Eu só queria fazer aqui se me permitir não é impertinência, mas apenas Como contribuição
como cidadão naquela primeira parte onde trata de domínio apenas uma contribuição nos cartórios de
registro de imóveis as referências são de metragem distância são sempre em relação ao eixo da
rodovia, ta escrito ali
5 metros de cada lado começam aonde no eixo da rodovia no acostamento as referências oficiais se
reportam ao eixo da rodovia PR 160 quando ela foi construído o governador da época não sei se era o
Jaime Canado e fez um decreto de desapropriação por todo o trajeto dela por todas as rodovias foram
desapropriados se não me engano as referências de eixo da rodovia são os que estão no cartório para
ficar bem claro, né aquilo que apenas para contribuir uma outra questão que eu acho que vaie a pena dar
uma consultada por exemplo a Copei para não gerar conflitos da Copei na pr-160 ela nâo aceita essa
situação ela quer 50 m existem cabos óticos enterrados ao longo da PR 160 pelo menos aquela parte de
Cornéiio para Nova Fátima. Estão ali numa distância mais curta sabe uma distância menor do que os 30
m 10 15 metros então também é uma se levar isso em consideração em relação ao terceiro ponto que foi
aporitado aqui Dado né, Parabéns Dado eu acho que é o aeroporto importante para a Cidade e as
medidas de segurança por isso somente aquelas que trazem a regularização junto a lei federal e claro
que não se trata isso tem que ser seguido o que não se muitas vezes cometer nâo sei como usar a
palavra. Talvez um equivoco um engano uma avaliação Insuficiente, né? Se comer cometeu no passado
uns autorizou aquela indústria a lei que chamava Oleovegue né e segundo relatos os pessoal ligado lá
aviação, meu irmão aqui ela tanta dificuldade tem trazidos para o aeroporto Nâo acho que essa
obsei^ação esse Rigor aí no estabelecimento. Ele é indispensável no setor que é necessário para
Cornéiio e tudo mais e obrigado pela oportunidade tá falando al viu em relação ao quero continuar
conversando para a gente regularizar que vamos dar inicio aos projetos tá obrigado por enquanto
Quero agradecer o doutor Evandro pela contribuição, pela presença levando al pela contribuição pela
presença e contribuição também questões quero dizer que com relação ao aeroporto este cuidado que o
Leonardo Myamoto tem tido a questão da cabeceira da pista é porque nós já estamos com esse problema
do Oleovegue lá do passado não importa Houve um erro nâo importa de quem mas o fato é que a pista
ficou comprometida ainda assim também entende bastante de aviação sabe o que quer dizer que a nossa
pista ainda está muito boa de 1400 metros de extensão foi feito um projeto agora o governo do estado do
Paraná prometeu a liberação através do secretário Sandro Alex Governador Ratinho a liberação para
recape total da pista e balizamento noturno dela ou seja nós vamos ficar em condições de operação nesta
pista inclusive igual Londrina isso é muito importante os Projetos já foram realizados



E aí em algum momento essa pista vai ter que ficar paralisada sem utilização por um tempo até que a
obra seja licitada e executada vai ser muito bom para o município porque o município de Cornéiío ganha
muito com essa pista que eia é uma pista de débito Regional, nós temos Empreendimentos turísticos na
região ne Celso
A gente falava sobre isso essa semana o Hard Rock em Sertaneja o Morro dos anjos em Bandeirantes
tem trazido desenvolvimento do Turismo para nossa região e a única pista em condições de operar
aeronaves de grande porte que nós temos na região norte pioneiro do Paraná é essa Fernando que o
Dado acabou de mencionar que essa pista do aeroporto de Cornéiio Procópio. Então a gente vai melhorar
essa obra só para quem não tem idéia aproveitando a presença dos Senhores aqui para que possa.
Reproduzir isso para frente eia vai custar em tomo de 5 Milhões de reais e está conseguindo a fundo
perdido junto ao governo do Paraná, vai valorizar muito a cidade de Cornéiio e aqueles que precisam
dessa estrutura do aeroporto municipal com relação a necessidade de ampliação das atividades da
Unimed, Cornéiio Evandro, a gente fica feliz que a Unimed esteja acreditando em Cornéiio assim como
outros empresários também estejam acreditando e da nossa parte município tem interferir o minimo
possível. Essa é a nossa maneira de enxergar Angélica minha da nossa equipe administrativa dos nossos
vereadores aliás. Quero convidar o Carlos Bonfim que venha para cá também com a gente representante
do legislativo,
A gente vai fazer de tudo para não dificultar o objetivo do município atrapalha o menos possível, a
iniciativa privada o governo que faz isso ele administra bem esse é o nosso espirito e com esse espirito
nós estamos realizando audiência e adiantando uma solução ainda que provisória para vocês até que o
Piano diretor seja contratado executado e tome definitiva toda essa questão, mas vocês não terão
nenhum problema questão de altura não. E tomara que vocês constróem 20 mil metros de altura por que
ai é mais empregos que vocês estão gerando ajudando nosso município.
obrigado pela presença para mim também agora nós vamos passar palavras para o Adilson de volta
Quem mais quiser fazer o da palavra gente tem uma audiência pública todos tem o direito de fazer hoje
para questionar para sugerir outra para reclamar também, quando.
Aquela lei que eu falei sobre a faixa de domínio não é a faixa de domínio da tanto da PR como da BR é a
faixa não edificante que é pertencente ao município a BR 369 a faixa de domínio é 15 permanecer do eixo
da pista os 15 M normal depois dessa faixa de domínio vem a faixa edificante que na maioria dos casos é
dentro do terreno do proprietário fazer o proprietário que nem o Weilington falou que até o imóvel ele tinha
que reclamar dependendo da região aqui no município notificante até 25m se o terreno é pequeno e perdi
o terreno todo imaginando uma Rodovia então eu falei não vai alterar a faixa de domínio Federal é só vai
alterar a faixa não é que há dentro do perímetro urbano que aqui em Cornéiio na pr-160 é 15m vai cair
para 5 e na br-369 também são 15 m A Iguaçu é que o Dr. Malinvemo Iguaçu Weilington sabe melhor do
que participou de uma reunião com o pessoal do Dr. Então, o Hélio explica melhor porque lá a faixa de
milho na entrada da cidade aqui para quem veio de Nova Fátima e o Negão é 25 metros. Pode ficar
melhor para você ainda.
Daqui para Lá para trás ai no município da JH
Eu percebi que o número da j h até o fim do mundo é os 12 metros e meio depois.
Do que a
Faixa de domínio.

Do Dr. Depois.
É mais 15 m no instante. Estou trabalhando já se mudar isso dai porque algumas empresas que estão se
instalando agora a última DHL Cristo e os outros que estão querendo vir. Empresa de vocês já cinco dias,
só peguei cheguei aqui em Piritiba então primeiro que que tem que fazer aprovar a lei que transforma
para 5.
M. AI depois vou ter que trazer o outro serviço.
Prefeito vai ter que gastar na lábia conversa no g1.com.br ao secretário de estado para que morder,
senão não consegue. Você.
Tá parecendo a questão da primeira.
Questão foi a altura do prédio do Senhor Unimed daquela região neste plano novo de do quadro Vanessa
está alterando que antigamente Nossa ninguém não era seis né? Então a gente colocou naquela região
toda ai hoje para o desenvolvimento maior que a perna utf né? Mas a cidade inteira a gente fez isso altura
do da edificação vai depender do tamanho do terreno então se for aprovado esse no quadro para o
político lá onde o senhor há de querer o terreno para Unimed e vai estar tudo dentro das normas,
o senhor vai poder como é comercial no caso hospitalar tudo se edifica no ramo comercial quinze
pavimentes e dá para fazer bastante hospital em, bastante emprego

Ah mas tá bom

e o Celso pediu para eu retomar o assunto na expansão urbana do município
Essa situação urbana era a dúvida de todo mundo o município Urbano dando condições a todo mundo
fazer qualquer tipo de empreendimento tem desde que esteja dentro das normas daquela região, vou dar
um exemplo. Eu quero fazer um loteamento indicação na parte 1 ml, por favor. Expansão Urbana atual
não poderia fazer nada lá uma empresa no mercado queria fazer uma mercadoria naquela região não
poderia. Porque estaria forma quando as pessoas com essa alteração aprovada nesse novo mapa de



expansão urbana. A gente poderia dar condições para mim mais empresas para cortar de novo. Estamos
pensando só em loteamento. São as pessoas também estava empresa ágil.
Seria importante você explicar porque que não foi feito um circo ou um quadrado. Lembra daquela
explicação que eu te pedi curso.
No Paraná cidade, você mora na cidade e de uma venda do curso foram apresentados mais município de
gente que fizeram esse tipo de trabalho, né?Tem.
A cidade.

De Santo Antônio da nossa vizinha em vez ela fazer um contomo que você não veio tá tudo irregular,
eles.

Pegaram.
O compasso pegou um raio de 50km quiser ele volta. O nosso mapa irregular assim porque a gente
pode.
Ir andando nas áreas.

Que um monte conhece sabe que è verdade para ela é muito alta, né? Então a gente pode escolher uma
cliente nossa região, por isso que o nosso mapa irregular e não era reforma.
Ele não é um retângulo,
Né? Nem um circulo ele tem essa linha azul que nós vamos escolher os melhores lugares para fazer a
nova expansão urbana do município. Eu.
Gostaria de aproveitar que chegou no recinto promotor de justiça Dr. Weilington, gostaria de convidar
para compor a mesa diretiva prosseguir Adilson. Dr heliton para quem não sabe promotor de justiça da
Comarca de Cornéiio Procópio e compreende os municípios de Comélio Leópolis e Sertaneja titular da
área e ele é responsável pela parte do patrimônio público até por isso a presença entre outras atribuições,
né e tem a atribuição de cuidar e zelar do patrimônio público por Isso ele foi convidado e honrado com sua
presença aqui do projeto, viu que o assunto é bastante pertinente vou passar para dor continua então
novamente.

Obrigado pelo comparecimento. O Adilson explicou sobre a expansão Urbana modo que nós tivemos que
fazer tivemos que contratar topografia fizemos tudo na adequação e respeitando sempre a lei e
principalmente meio ambiente, nós não deixamos demarcações fora de qualquer situação que agridam o
meio ambiente, muita gente vai perguntar posso fazer Empreendimento no fundo daqui isso dal tem que
seguir todas as normas, a possibilidade tá dentro do plano de expansão, porém a viabilidade o cidadão
que for fazer uma casa loteamento. Vamos pensar em.
Loteamento expansão Urbana suas pensamos em loteamento.
Certo a viabilidade de fazer tão longe não é porque a prefeitura tem que contar o gasto dela. O tanto de
manutenção de asfalto Tauá distância então.
Isso dal é para tudo não é porque tá dentro do.
Plano de expansão que todo mundo vai querer fazer aleatoriamente quiser não existe uma comissão
existe um ministério público existe uma prefeitura existe uma comissão de engenharia da prefeitura se a
viabilidade ou não tanto também da Copei Sanepar lAPI, então o plano de expansão é para quê Comélio?
Não fique estrangulado hoje o conjunto Marta dequech está para receber 350 casa mais nessa por aí, né?
E.

Nós não podemos aprovar porque.
Aprovamos errado concorda com isso no passado que não estivemos a tempo a essa questão do plano
de expansão. Estava indo para casa no qual agora se for aprovado o plano de expansão será possível
acomodar novamente no Marta dequech, nós temos alguns empresários que eu já vi aqui da santa.
Também quem vestiu Márcio Takahashi também que investir na cidade outros que também estão aqui
querendo investir e não podem vestir porque não tem aonde expandir o Júlio aqui também aqui também
tem intenção de investir Então essa expansão em geral é unicamente inclusive para atender o
desenvolvimento da cidade se não for colocado expansão sendo desse jeito de qualquer outro jeito que
se coloca em Pauta a cidade ficar engessada desenvolvimento e não terá crescimento Essa é a grande
dificuldade que nós temos hoje é por isso que nós fazemos esse trabalho estamos colocando em pauta
para vocês e Gostaríamos que fizessem perguntas de alugar sobre o assunto porque nerh tudo a gente
tem a noção de conhecimento nós temos só a questão desenvolver Pois não é
uma curiosidade minha respeito dentro desse plano de expansão vai haver um zoneamento comercial e
residencial ai eu falei há pouco tempo nessa
questão de divisão de Incorporar um novo plano diretor do município que será contratado está sendo
contratada uma empresa para se fazer isso não é uma situação que dá para se fazer um dia para noite
demora no mínimo de seis meses a um ano para se fazer um plano diretor AI sim vai se Incorporar Vamos
colocar aqui nos anos 80 R1 R2 R3 R4 é assim que que tem que ficar controlar a situação e nada alguma
outra pergunta e os investidores e Ah entendeu então só para quem vai terminar minha exclamação foi
um o azul o que em primeiro lugar é

a atitude fazer audiência pública é muito boa porque a gente tem a oportunidade de colocar algumas
questões que como Vereador e eu sou um vereador de bairro residência toda a minha histórico de vida de
conviver em barco e é oportunidade da gente trazer a preocupação pena devia ter muito mais gente aqui
hoje para gente discutir uma algumas pessoas que sabendo hoje pelo jeito Inclusive mas estamos aqui de
qualquer forma vai ter uma segunda oportunidade



hoje eu vim acompanhando algumas construções e aí depois que ela quer entregue o apetite é assim que
se chama a gente multas vezes fica com o problema a primeira questão ruas pequenininhas a abertura
delas um ótimo poderia se for um caminhão e um carro não passa a descarregar a mudança hoje eu seis
meses mesmo estamos contemplando para ai 8 m de rua e 3M de calçada porque todo mundo fala três
metros da calçada tem que colocar a rampa de um deficiente o portador o cadeírante e é um metro de
volta já tirou sobrou Dois belos e nosso plano diretor como é de legislação na NBR nossa Bahia da
solução com inclinações e acima de quinze por cento de inclinação o cidadão o dono do terreno ele pode
avançar para fazer sua rampa de garagem famosa rampa de garagem até 1,20 isso ele pode desde a
criação da lua tá então por Isso se você tirar um exemplo de um bairro 1,20 mais um metro só vou espaço
da cadeírante tirando Costa Copei nós estamos colocando a calçada ecológica beirando meio filme 50cm
de grama para que fica a cidade ecologicamente correta área permeável que ajustamento no alinhamento
dos portos isso nós estamos colocando os seus aumentando as ruas justamente porque eu já tive
cavalete Hoje não tem mais não conseguia passar duas caminhonete tinha que parar no outro dia e ficava
aquele trânsito atrás gente buzinando tá Hoje quase todos os carros consegue passar com 8 metros Sim
nós inclusive apresentamos lei no o piano diretor andasse passado e aqui quando foi entregar o hábito se
entregue a um por um cadeírante eu não sei que o município e depois fazendo que é um outro problema
porque ele estaria sendo certo a plaquinha da rua e já denominada no Brasil principalmente agora que vai
pedir privatizar o correio vai ficar muito mais difícil ainda entendeu então eu acho que è o seguinte o lugar
para os cadeirantes e já já pode pegar o hábitos entrega pronto a plaquinha com o nome da rua já
entrega junto Olha nós levamos mais ou menos uns 16 anos eu quase oito anos brigando para que o
carteiro entregar as correspondências no Vitor é no parque Paulo próprio postando factos entendeu por
falta das plaquinhas de ruas aí ocorreram vai lá no supermercado acaba no levando as mercadorias lá
que uma série de problemas nos esquimós e uma outra questão que eu não sei se vai no isso al mas é
importante esse espaço agora que a questão do asfalto né o console o bairro põe no asfalto dali um ano
vem uma chuva muito grande no mês de novembro tira toda aquele assalto e dal ele fica aquela
descrição quem é que vai fazer se ao município representa o município e perder nenhuma em um outro
faz EA população fica sofrendo então deixar amarrado essas questões af entendeu a gente quer ver que
alguns bairros aqui em Cornéiio já estão se adaptando essa realidade a gente vê aqui por exemplo o
Ivanildo Paiva garante por exemplo de hoje já está buscando a fazer tudo isso antes de entregar para a
população mas que essas questões do jeito que assim bem amarrado porque a gente depois não venha
ficar um excite a pena de vereadores sofrendo com essas com essas questões né Aonde a
população taylla construindo um sacrifício contudo a gente vê al um futuro para Cidade nesse sentido
muito positivo Fernandinho Eu concordo com você plenamente porém hoje para se dar o hábito de um
loteamento Prefeito teste de carga o cabelo onde a prefeitura carregado laudo do engenheiro que não sou
eu dou hábito eu não faço teste para não ter vindo tá é fake todos estejam o loteamento tem que dar com
faca de trânsito e na rua segue e as plaquinha longo de boa nós temos a atualização o asfalto meio-fio luz
nós pedimos que tem essa prerrogativa na lei nós estamos indo luz de led não mas aquela luz a lógica
perguntamos loteamentos já estão saindo desta maneira a questão de muito alguns outros nossos
loteamentos no passado que não tinha o nome de rua a culpa Teoricamente não fui também da prefeitura
porque esses dias iá atrás e quem dava o nome de rua era a prefeitura e depois da rua ficou essa
balança para lá e para cá e não podia se entregar o loteamento do que ninguém sabe o nome das ruas
hoje não hoje a prefeitura e vai entregar o loteamento ela já determina passa pela câmera vocês aprovam
os vereadores aprovam o nome das ruas foi assim no Marta Dequeche como foi o Ivani, no Atlântico que
é seu nome de praia e ai eu fui passado pela cama ter uma corda de vocês a votação e dal nós cobramos
da loteadora as placas de trânsito porque nós podemos dar o habite-se ser por para ele começar a vender
0 empreendedor vender o seu imóvel seu lote mas nós não tiramos os mortos estão são da prefeitura fica
prefeitura fica com o dez quinze por cento e volto calção enquanto que ele não fizer isso a gente não
devolve o hospital sol para ele é comercializado aqui então nós estamos amarrado um é todo esse
sistema questão do das cadeiras do deficiente né das rampas para deficiente nós já estamos pedindo
também e deixa as roupas loteamentos novos da e os projetos novos para você ter idéia não é sódio Aqui
nós temos Engenheiro também não é só os questão de loteamento os projetos local e o Adilson estamos
aprovando para construção de casa terrenos de esquina nós pedimos no projeto as rampas de deficientes
que ele faça as ratas deficientes para que não deve também a Prefeitura autorizar ele fazer a casa de
fazer a calçada do jeito de nós já tá andando aplicativo de lhe fazer do jeito dele é calçada Lógico não
sendo Lisa não sendo é seguindo todas as normas da NBR porém as roupas de esquina nós estamos
cobrando Então você teve multas casas ali tem rampa que não tem porque nós estamos cobrando ele
ainda vai fazer esse projeto então nós estamos deixando a questão de tempo logo tudo tá falando a
beleza mais alguém quer fazer o questionamento uma pergunta Hà 9 horas

tá tranqüilo al

Tá certo obrigado, Weilington, Adilson você fez uma convocação ao doutor Ah tá bom depois loque em

01 boa tarde a todos é só uma questão que existe a previsão a lei de reduzir a área de segurança que
aquela área não edificáveis na beira das rodovias nesta Lina reduzido de 15 para cinco metros tá Isso eu
queria saber o seguinte essa redução ela virá acompanhada com a necessária edificação de uma rua
Marginal porque nós vemos ali até o solicitei já pro de é religião apresentaram o estudo é que pega toda a



pr-160 vai desde do hospital até a salda lá para levar o óculos próximo da universidade e tem multas
horas de Invasão nessesIS metros então reduzido para cinco Teoricamente dana para se regularizar Isso
aí mas o grande problema é que o Dr apontou em todas as suas Invasões ela sal direto da residência
para a BR situação que não poderia então eu gostei de saber se existe esse planejamento já que vai
reduzir fazer uma Via Marginai e isolar alguma contenção de concreto o guard-rali enfim nesse sentido eu
tenho essa preocupação ali na 160 se puder também tem em contato com a gente não fornecimento a
alguns ele falou ah mas a maioria das residências que estão que são as Invasões a prefeitura junto com a
fiscalização os departamentos jurídicos eles estão vendo uma maneira de retirar essa pessoal e ele sim
fazer um corredor Mas Isso é um estudo que Ia demorar porque a Invasão hoje senhor sabe ali é
complicado mexer com Invasão não é fácil você tira um hoje e amanhã já tem outro então e essas faixas
não edificante Foram deixados nas rodovias para Isso para fazer uma Marginal realmente E o pessoal tá
invadindo então quê que o prefeito pediu planejamento fazer um levantamento de tudo que está sendo
Invadido e tentar buscar cada estado dos Ministérios verbas que vem fazer uma Marginal ali é multo
dinheiro já sabe disso que não é só fazer o asfalto ele fazer toda estrutura do navio mas algo a proposta
de um plano de revitalização G1

oi Fernando pois não Eu acho que o doutor está a Fabiana é multo Importante porque 01 gente sabe que
as invasões acontece nos feriados a conversa da nada e no Renascer Hall sábado que antecede o
carnaval e termina na quarta«felra de Cinza que realmente teve ver marcado chegamos a esse ponto
chegamos a esposa de marcar esse sorriso lugar de alguma forma mesmo que seja uma forma barata ou
convencional, porque Infelizmente o que a gente tá vendo aqui ali nessa nesse ponto da cidade que
solicitou né é o tempo todo vazão sem controle e as coisas estão acontecendo em cada vez está sendo
ano cada vez mais e não retroagem ela estava dançando infelizmente ela estava dançando né porque era
algo pequeno já praticamente foi o grande parte ali do Jardim Primavera e tudo Acho que a sugestão de
começar vai marcar exponso né pelo menos seguro que tem e começa a se o negociação para aquilo que
já foi né com as e se mais alguém quiser colaborar né gente tá disposição Adilson Wellington tá
disposição
Nós também é disso também queria fazer uma referência naquela sempre lembrando né que Isso vai ser
expansão depois você disse é uma realidade aproveitando o Doutor Hélio que chegou que tudo também
terá que ser respeitado o que diz a lei não é uma expansão tão somente uma expansão você pudesse
falar um pouquinho da nova legislação que ele não tivesse conversando de diária de área de preservação
alguma coisa assim que parece ter uma mudança por gentileza eu poder falar como é tudo se inscrevam
começo existe uma lei de parcelamento do solo no município e tem às vezes ambientais na parte avental
a gente acompanha multo com o antigo hiato que hoje aqui então tem normas especifico quando você vai
fazer um loteamento ou tô falando tratamento porque nem web falando todo a mãe dele pessoal também
lá é a cidade quer fazer um empreendimento o loteamento é o município só aprovam a prova mediante
liberação do late mas menos um late que o Instituto de águas e terras hoje do Guaraná se o late aprovou
a coisa que nossos perto do planejamento mais o técnico responsável pela Secretaria de Melo Ambiente
do município acha que não é pertinente mas não aprovado tá e a Lei gente usa o código florestal Federal
o reality app que horas app onde você tem um rio tem que deixar uma aula lá da faixa de uma hora de
app O Código Florestal fala em 30 metros mas estão seguindo 30 metros tá área de reserva legal se lá
matricula do Empreendedor constatar que existe uma reserva legal o empreendedor tem que mostrar no'
mapa do loteamento aonde está aquela reserva legal e dentro dessa lei de parcelamento do solo nossas
nós temos a ler descem cinco por cento da área total tem deixar um esse para área verde mas fico por
cento para Institucional esse como as ruas lotadas tem que dar um total no mínimo 35% que reconhecer
as áreas que são app e as reservas legais não entram nessa divisão sabe então a gente segue a risco
tivemos falhas como todo mundo tem vários existe uma lei estadual que deu uma controvérsia tá dando
até hoje que fala que a agir app é 15 metros Doutor tá a mulher tá sabendo a gente não está seguindo a
sua vez tem 30 metros o meu código florestal pegar o fio código mudar mas volta dela também

bom obrigado Adilson Você mais alguém né que ele se manifestar para gente dar seqüência por favor

Ah

não tranqüilo foi claro nós podemos detido e essa questão das duas que nós conversamos ainda de
declives e queria colocar alguma coisa assim questão de terrenos acho que é Importante você falar que
vocês são técnicos vocês são fácil de vocês entender mas por maioria talvez né

um alojamento de um loteamento ele entra lá que uma das normas Nossa pediu um plano e altimétrico a
gente vai ficar curva de nível do loteamento se essa curva de milho chegar no ponto de trinta por cento de
inclinação o município não aceita esse loteamento então tem uma grande falei tem uma série de fatores
que tá dando a lei de parcelamento de solo e que o empreendedor por fazer loteamento tqm que estudar
a lei do parcelamento do solo do município de cada município tem falei né então aqui em co a minha Leite
parcelamento sol ela não permite o loteamento com Inclinação acima de trinta por cento tá aquilo que o
Femandinho falou que conhece tu respondeu isso nós atingimos há muito tempo na desde 2008 que foi
feito esse plano diretor o outro problema na cidade que às vezes um empreendedor e coloca as placas de
sinalização é ele entrega para nossa o pessoal vão infelizmente vandalismo e colega é muito grande E ai



a atualização também é solicitada então nós estamos amarrando dlreitinho viu Femandinho tá bem
amarrado a questão de loteamenlos no município

0 filme tem um microfone por isso é

Alô boa tarde você falou com relação à questão da inclinação de um loteamento se tivesse inclinação de
trinta por cento assunto tem por cento não seria a área loteada Mas podem haver áreas dentro de si
mesmo loteamento que tem inclinação acima de trinta por cento e fica de reserva alguma coisa assim não
há a área precisava policito município escorre-se o município chegar lá ele numa área institucional com
uma inclinação acima de trinta por cento o município não vai ter condições de fazer uma creche e fazer
uma escola que vai dar uma ter muito grande você pode deixar como uma reserva não edificante que vem
com a prefeitura também foi tudo pode fazer uma passo alguma coisa assim aham mas os lotes e o
arruamento não pode passar 30 minutos em dias que eu queria entender é só isso obrigado

01 boa tarde pessoal primeiro parabenizar pelo processo não é um processo ágil transparente acho que
isso é importante entre atendendo as demandas da população dos empresários da curiosidade e eu
queria tirar uma dúvida na verdade em relação agora os próximos passos é pelo entre nós temos uma
reunião hoje uma reunião Se não me engano não lembro agora de nós temos que é 23 ou novamente e
na seqüência seria ao processo e para câmera para aprovação nessa do dia 23 especificamente ser
apresentado a mesma proposta atualizada com a com a palavra de hoje se é isso só para ver sim
organizar e é possfvel nós temos acesso essa documentação para poder encaminhar fazer para o nosso
dinheiro na conta éfree também dá algumas sugestões do dia 23 sim sem problemas né não vejo
problema nenhum nisso teremos mais públicos aparecem mesmo ele já está em algum lugar só sabe eu
confundi as coisas que você vai começar pode fícar muito obrigado Parabéns pessoal ajudar desligado
Felipe Aline Olá pessoal eu coloco a linha lado proposta emenda do texto se não sei que tá fazendo a
água se você já quiser colocar alguma coisa nessa renda que pode colocar perfeito Tá combinado viu
essa audiência feita para isso é para todo mundo e no dia de 30 temos uma alta velocidade 1 bom e no
dia de três ter uma outra oportunidade de fazer você comer mesmo certo legal ó se mais alguém

o nosso gente que se não resta mais nenhuma nenhum questionamento né Se todos aprovarem essa
audiência por unanimidade a gente dá seqüência e retornaremos dia 23 né ser importante Lembrando
que essa audiência Está Sendo Gravada você transcrita né a gente vai disponibilizar isso ai numa
estragar os dois três dias né Se alguém queira ter acesso aqui fica à disposição pode nos procurar que
estamos à disposição também e ouvir mas não funcionamento podemos aprovar programação vocês
querem fazer alguma ressalva tranqüilo tô levando tranqüilo ai família taxa sem por cento então beleza
então agradeço a presença de todos vocês Tenha um bom final de tarde bom final de semana e
retornaremos aqui no dia vinte e três e nesse periodo também né Se alguém abre discussão lá para seus
pares podem trazer podia 23 também sem problema nenhum nem se for necessário a gente vai te bater
de novo tia e a gente fica a tarde inteira aqui de 23 não tem problema não a gente muito obrigado a todos
então até dia 23
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Cornéiio Procópio, 20 de outubro de 2020.

Ao: Prefeito Municipal

Dr. Amin José Hannouche.

Assunto: Diminuição da Faixa "NON AEDIFICANDI" no Perímetro Urbano do

Município.

A Secretaria Municipal de Planejamento e

Coordenação Geral, através do setor de aprovação de projetos, vem requerer que
"No Perímetro Urbano do Município de Cornéiio Procópio, conforme plano diretor,
a faixa "non aedificandi" da PR - 160 passe a ser de 5,00 metros depois da faixa
de domínio da rodovia.

Este pedido se faz perante a alteração da Lei
Federal n° 6766/79 para Lei 13.913/19.

Sem rpais para c\momento,

Agradecemos.

Av. Minas Gerais, 301, Cornéiio Procópio - PR. 86300-000
Fone; (43) 3520-8000

CNPJ: 76.331.941/0001-70

Site: http://www.cornelioprocopio.pr.gov.br
Facebook: @prefeituracornelioprocopio



Presidência da República
Secretaria-Geral

Subchefia para Assuntos Jurídicos

LEI N° 13.913. DE 25 DE NOVEMBRO DE 2019

Altera a Lei n° 6.766, de 19 de dezembro de
1979, para assegurar o direito de
permanência de edificações na faixa não
edificável contígua às faixas de domínio
público de rodovias e para possibilitar a
redução da extensão dessa faixa não
edificável por lei municipal ou distrital.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu
sanoiorjo a seguinte Lei:

Art. 1° Esta Lei altera a Lei n° 6.766. de 19 de dezembro de 1979. para assegurar o
direito de permanência de edificações na faixa não edificável contígua às fa|xas de domínio
público de rodovias e para possibilitar a redução da extensão dessa faixa não edificável por lei
municipal ou distrital.

Art. 2° O art. 4° da Lei n° 6.766. de 19 de dezembro de 1979. passa a vigorar com as
seguintes alterações:

"Art. 4®.

III - ao longo das faixas de domínio público das rodovias, a reserva de feixa não edificável de,
no mínimo, 15 (quinze) metros de cada lado poderá ser reduzida por lei municipal ou distrital
que aprovar o instrumento do planejamento territorial, até o limite mínimo de 5 (cinco) metros
de cada lado.

Ill-A. - ao longo das águas correntes e dormentes e da faixa de domínio das ferrovias, será
obrigatória a reserva de uma faixa não edificável de, no mínimo, 15 (quinze) metros de cada
lado;

§5° As edificações localizadas nas áreas contíguas às faixas de domínio publico dos trechos
de rodovia que atravessem perímetros urbanos ou áreas urbanizadas passíveis ae serem
incluídas em perímetro urbano, desde que construídas até a data de promulgação J®ste
parágrafo, ficam dispensadas da observância da exigência prevista no inciso III do caput deste
artigo, salvo por ato devidamente fundamentado do poder público municipal ou distrital. (NR)

Art. 3° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 25 de novembro de 2019; 198° da Independência e 131° da República.

JAIR MESSIAS BOLSONARO
Marcelo Sampaio Cunha Filho


