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ATA DA 2ª AUDIÊNCIA PÚBLICA DA REVISÃO DO PLANO DIRETOR
MUNICIPAL

Aos 22 dias do mês de Junho de 2017, às dezoito e trinta horas no auditório do Sesi de Rio
Negro, foi dado inicio a 2ª audiência pública pelo Excelentíssimo Senhor Vice Prefeito
James Karson Valério dando as boas vindas a todos os presentes, falou como seria
desenvolvido os trabalhos durante a audiência na noite, ressaltou a importância da
divulgação das audiências para a credibilidade do Plano Diretor, abriu a palavra para as
pessoas que se inscreveram para trazer sugestões para a revisão do plano diretor.Dra
Lidiane divulgou os nomes da lista para dar as sugestões e chamou a primeira pessoa para
começar a falar, Sr. Thomas começou a dar as sugestões, falou sobre o alargamento de ruas
no calçadão, sugeriu tirar o calçadão e tirar meio metro na entrada da ponte para evitar
futuros alagamentos, e sugeriu a liberação do alvará do Supermercado Wilner Plus, sugeriu
também a alteração nos sentidos de ruas no centro. Sr Nelson sugeriu a implantação e
criação de um departamento de trânsito em Rio Negro, falou sobre os estudos que foram
feitos junto a confederação nacional de municípios e entregou a apostila com o estudo e as
sugestões para ser analisada pela comissão técnica d revisão do plano diretor.Sr Marcelo
Olsen falou em nome das associações AEAA Rio Negro, FIEP, SESI, SENAI, IEL E CDL
Mafra e Rio Negro expondo sobre as 18 sugestões elencadas durante uma reunião no dia
treze de junho dos representantes dessas associações, quais sejam: 1- o aprimoramento na
nova modalidade de parcelamento do solo por meio de condomínio horizontal, 2- criação
de espaços de lazer nos bairros, 3- readequação do distrito industrial, 4- criação de um
instituto de planejamento urbano, 5- criação efetiva do consorcio intermunicipal de
modalidade urbana, 6 – implantação de estacionamento rotativo, 7- criação de lei para
estacionamento vertical, 8 – rever a lei de incentivos, 9- criação do departamento de
transito municipal, 10- estudos para revitalização das vias centrais da cidade, 11elaboração de planejamento urbano para os bairros da Roseira, Passo do Valo e Campina
dos Andrades, 12- estudo para um eixo de ciclovia, 13- revisão e alteração da lei municipal
que define IPTU progressivo de tempo, 14- rever a lei que define a normativa e o tipo de
pavimentação dos passeios, 15- regulamentar a lei 1770/07, 16- revisão do código de
posturas, 17- definir transporte coletivo metropolitano, 18- identificar as vantagens e
desvantagens de fazer parte da região metropolitana, Sr Marcelo agradeceu a oportunidade.
Sr.Gari Vinicio vereador deu boa noite a todos e começou a colocar suas sugestões,
primeiramente falou da possibilidade da saída de Rio Negro da região metropolitana falou
sobre um abaixo assinado que estará circulando para as assinaturas da população para esta
saída de Rio Negro, falou sobre o uso e ocupação do solo urbano e a expansão da área
industrial no Município e também falou sobre uma lei complementar do estudo de impacto
de vizinhança, falou sobre um projeto de lei sobre a normas gerais urbanísticas para a
instalação de estruturas de suporte das estações de radio base e equipamentos afins
autorizados e homologados pela agencia nacional de telecomunicações nos termos da
legislação federal vigente, agradeceu e passou a palavra para o Sr. James Karson Valerio,
este encerrou agradecendo a presença de todos os presentes e agradeceu as sugestões que
ali foram expostas assim encerrando a audiência publica. Eu, Dirlene Ribeiro, redigi a
presente ata.

