
Governo Municipal

Construindo

Caraz;nho Para Todos
Df. n.' 045/11 - GPC Carazinho, 03 de março de 2011.

Excelentíssima Senhora,
Ver. Sandra Citolin,
Presidente da Câmara Municipal de Vereadores

Encaminha Projeto de Lei n,o 031/11

Senhora Presidente:

Pelo presente, encaminhamos a essa Egrégia Casa o Projeto de Lei n.o
031/11, desta data, que amplia a área de abrangência da Zona Comercial 1, para
apreciação sob Regime de Urgência.

Exposição de Motivos:

Como é de conhecimento dessa Casa, prolongam-se as discussões sobre
possíveis alterações no Plano Diretor. E tais discussões ainda não resultaram em
consenso no âmbito do respectivo Conselho Municipal. Enquanto isso, a cidade cresce
e não se pode entravar o desenvolvimento urbano.

Neste sentido, quem convive com a dinâmica da cidade, percebe
claramente que a rua Polidoro Albuquerque, as imediações do Fórum e da nova agência
da Caixa Econômica Federal, a avenida São Bento e alguns trechos da rua Ipiranga já
começam a desenvolver-se e apresentar características de centro comercial. Além
disso, a ampliação do centro urbano é preocupação constante do Conselho Municipal do
Plano Diretor. Assim, ao propor a ampliação da Zona Comercial 1, estão sendo criadas
condições para maior densídade construtiva nesta área e, assim, minimizar um pouco a
pressão imobiliária na atual área central.

Uma questão que se colocou nas discussões é quanto à conveniência de
se adotar a região proposta como Zona Comercial 1 ou 2. Analisando-se a dinâmica do
centro urbano, percebe-se a convivência bastante acentuada de prédios residenciais
dentro da ZC-1. Por outro lado, a ZC-2 permite alguns tipos de uso não muito
compativeis com zonas com forte presença residencial.
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PROJETO DE LEI N."031, DE 03 DE MARÇO DE 2011.

Amplia, no Plano Diretor do

Município de CarazinhoJ a área de

abrangência da Zona Comercial 1.

Art. 1° Dentro do zoneamento do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano

do Município de Carazinho, a Zona Comercial 1 (ZC-1) passa a abranger a área formada

pelas ruas Ipiranga, a oeste, no trecho entre a Av. Pátria até a Av. São Bento, indo, em

direção leste, até os limites da atual Zona Comercial 1 (ZC-1), conforme mapa ilustrativo

anexo a esta Lei.

Art. 2° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito, 03 de março de 2011.
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Estado do Rio Grande do Sul
. MUllicípio de Carazinho

Secretaria de PlaneJamento e Urbanismo
Conselho Municipal do Plano Diretor

IHA N' 064/2011

Aos dezoito dias do mês de fevereiro de 2011, às 10h15min, na Secl'etaria de
Planejamento. e Urbanismo da Prefeitura Municipal de Carazinho, reuniram-se os
integrantes do Conselho do Plano Diretor do Municipio abaixo identificados. O primeiro
tema tratado a proposta de criação da Zona Especial Sudeste, dentro do zoneamento
do Plano Diretor, buscando criar condições de aproveitamento urbano da área e
conciliando as questões ambientais, tendo sido a proposta aprovada por unanimidade.
O segundo tema tratado foi a proposta de ampliação da Zona Comercial 1 (ZC-1), que
foi aprovada com a recomendação que também seja ouvida a Associação de
Engenheiros e Arquitetos, ausente da reunião. Em seguida, foi apresentada a proposta
de Projeto de Lei que regulamenta os condomínios de lotes urbanos, tendo sido a
proposta aprovada. O quarto tema discutido foi a complementação da Lei Municipal
7.123/2010, _que criou condições especiais de zoneamento de uso para
empreendimentos estabelecidos em zonas que estavam proibidas. O Projeto de Lei
apresentado fixa limites construtivos para eventuais ampliações futuras e também
possibilita confil-mação de zoneamento para ~ituações fuluras que comprovem terem
se consolidado antes da citada Lei. A proposta foi aprovada. Ainda dentro da pauta do
dia, foi apl.eciada a proposta que trata da progressividade do Imposto Predial e
Territorial Urbano para imóveis subutilizados no perímetro urbano, tendo sido
aprovadas a proposta de lei geral sobre o assunto e, também, a proposta da primeira
delimitação de área;s Por fim, em assuntos gerais, foram tratados os seguintes temas'
1) solicilação de Carlos Renato Duarte quanto à liberação de uma área coberta para
evitar entrada de água em sua residência que desrespeitaria o "recuo mínimo
obrigatório, tendo o Conselho deliberado que tais avanços podem ser construídos
desde que sejam áreas abertas, em balanço de no máximo 1,20 metro, observando-
se, assim, a similaridade com os balanços e sacadas em prédios; 2) solicitação de
Vilson Francisco Sabini, que requer regularização de edificação que não respeitou os
recuos, tendo o Conselho enlendido não tratar-se de assunto omisso e, portanto, que
deva ser aplicada a legislação pertinente, vetando~se o pedido de regularização.
3)solicitação do Sr. Vilmar Gonçalves Pereira quanto á liberação de construção na
Avenida Flores da Cunha (RS142) sem a exigencia do recuo de 15m da área "non
aedificandi", devido à liberações anteriormente dadas, o conselho'~bjJinou por
encaminhar o -assunto à Secretaria de Assuntos Jurídicos para parecer. 4) solicitação
de Certidão de Zoneamento em nome de Cristiano Ana,c1eto Domingos, baseado na
Lei 7,123/2010, o conselho opinou por encaminhar ~ Secretaria de A~suntos Jurídicos
para apreciação e posterior parecer. E náo havendo mais nada a tratar, foi encerrada
a reuniáo da qual lavro a presente ala e que após lida e aprovada será assinada por
mim, Eliane Rita Orlandlnl, Secretária iild-hoc dos trabalhos, por Hélio Bullau,~j
Presidente do COllsell1o do Plano Diretor do MunicípIO e por todos os demaiS ,
presentes abaiXOaSSinados Carazinllo, 18 de fevereiro de 2011 (11 1140mln) C I.:
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Nome - Entidade Assinat a
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Arqla Eliane Rifa Orlandini - responsável
pela análise de projetos da SEPLAN,
secretária ad hoc

Hélio Büllau- Presidente do Conselho do
Plano Diretor do Município e Secretário
Municipal do Planejamento e Urbanismo
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Homologo a presente Ata
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