
 

UNIVERSIDADE DO EXTREMO SUL CATARINENSE – UNESC 

PARQUE CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO - IPARQUE 

INSTITUTO DE PESQUISAS AMBIENTAIS E TECNOLÓGICAS – IPAT 

CENTRO DE ENGENHARIA E GEOPROCESSAMENTO - CEGEO 
 

 

 Rodovia Jorge Lacerda, km 4,5, Bairro Sangão – Criciúma/SC. CEP: 88805-350 
Fone: (48) 3444-3743 / (48) 3444-3744 – e-mail: cegeo@unesc.net 

ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA DO PROCESSO DE REVISÃO DO PLANO 

DIRETOR DE MARACAJÁ/SC. 

No dia treze dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e dois, na Escola de 

Educação Básica 12 de Maio, localizada na Rua Antônio Machado, nº 200, 

Centro do município de Maracajá, às 19:15 horas, foi realizada a Audiência 

Pública da Revisão do Plano Diretor Participativo, por intermédio de aviso de 

audiência pública publicado no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina 

– DOM/SC, Edição nº 4050, do dia trinta de novembro de dois mil e vinte e dois, 

veiculado no endereço eletrônico, www.diariomunicipal.sc.gov.br. A vigente ata 

destaca os principais pontos apresentados na audiência pública, a qual reuniu 

os representantes do Poder Executivo Municipal, Poder Legislativo, Equipe 

Técnica da Universidade do Extremo Sul Catarinense – UNESC, representantes 

dos grupos participativos  de revisão do Plano Diretor e demais participantes da 

sociedade maracajaense que se fizeram presente, para instaurar oficialmente e 

tornar público o processo participativo de revisão do Plano Diretor de Maracajá. 

Conforme o Edital da Audiência Pública, a mesma seria dividida em 3 Fases. A 

1ª Fase – Abertura da Audiência Pública foi iniciada pelo consultor jurídico da 

UNESC, Professor Doutor Daniel Preve, desejando boas-vindas a todos. Em 

seguida, convidou os membros para comporem a mesa de honra, apresentando-

os com os respectivos nomes completos e cargos ocupados: o Prefeito 

Municipal, Sr. Aníbal Brambila, a Secretária de Administração e Finanças, Sr.(a) 

Rejane Pereira, a Procuradora Municipal, Dr.(a) Ligia Luchtemberg Tobias, o 

Diretor de Obras Habitação e Serviços Urbanos e Presidente do Conselho das 

Cidades, Sr. João Pedro Rizzotto e o representante da Câmara de Vereadores, 

Sr. Valmir Carradore. Dando prosseguimento, o Prof. Dr. Daniel passou a palavra 

para o Prefeito de Maracajá, Sr. Aníbal Brambila, que saudou a todos e 

agradeceu a presença dos membros da UNESC e explicou que aquele era o 

momento da população manifestar suas opiniões e sugestões sobre a nova 

proposta do Plano Diretor, ressaltou também que o Plano Diretor é algo moldável 

conforme as demandas do município. Seguindo, o Prof. Dr. Daniel convoca 

também a mesa de honra a Sr.(a) Vereadora Edilane Rocha Nicoleite, convida a 

todos para ficarem à vontade, elucida os procedimentos da audiência e convoca 

ao palco o Coordenador do Centro de Engenharia e Geoprocessamento - 

CEGEO, Prof. Dr. Jóri Ramos Pereira, a Arquiteta e Urbanista, Hélen Bernardo 

Pagani, e a Acadêmica de Engenharia Ambiental e Sanitária, Camila Warmling 

Hoepers, ambos membros da equipe técnica da UNESC responsáveis pela 

condução dos trabalhos e que dariam andamento a audiência conforme o Edital 

publicado. A 2ª Fase da Audiência Pública – Apresentação da Revisão da Minuta 

do Plano Diretor e Anexos se deu pelo Prof. Dr. Jóri, que iniciou a fala 

agradecendo a presença de todos, explicando de modo geral a definição do 

Plano Diretor e também sobre os assuntos que seriam abordados durante sua 

apresentação, ressaltando que foram feitas modificações na minuta e 

macrozoneamento do município, as quais seriam apresentadas nesta audiência. 
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Em seguida, o Prof. Dr. Jóri iniciou a apresentação comentando sobre o período 

de duas horas programado para a audiência e que durante este período os 

presentes teriam um momento para retirarem suas dúvidas e explanar seus 

questionamentos e colocações sobre o conteúdo apresentado, para um posterior 

estudo e possível revisão da documentação antes do protocolo da mesma na 

Câmara de Vereadores. O Prof. Dr. Jóri comentou sobre a importância da 

participação da população durante o processo de revisão do Plano Diretor, 

apresentou os presidentes dos grupos: Grupo Executivo – GE, Grupo Técnico 

Intersetorial – GTI, Núcleo Gestor - NG e do Conselho das Cidades, estes, 

presentes no processo de revisão do Plano Diretor, bem como os membros 

eleitos como representantes de bairros. Jóri citou também sobre a ampla 

participação popular no processo de revisão do plano, havendo 16 encontros 

com o Núcleo Gestor e um total de 42 pessoas participantes durante todo o 

processo. O Prof. Dr. Jóri reforçou a fala do prefeito de que o município está 

sempre se moldando, e que, portanto, o Plano Diretor também se molda 

conforme o município e colocou em pleito as alterações feitas na minuta, 

conforme representado no Anexo 01 desta Ata (Slide de Apresentação da 

Audiência Pública). Assim que finalizada a apresentação das inclusões, 

exclusões e modificações realizadas na minuta de lei do Plano Diretor, o Prof. 

Dr. Jóri comentou que o processo de revisão das leis municipais não acabou, 

tendo ainda posteriores revisões do Código de Obras, Código de Posturas, Lei 

do Perímetro Urbanos, Lei de Delimitação de Bairros, Distritos e Localidades, Lei 

do Parcelamento de Solo e Lei de Zoneamento, Uso e Ocupação do Solo, sendo 

estes, instrumentos que auxiliam o Plano Diretor na sua execução. Em seguida, 

Jóri inicia a apresentação do Mapa de Macrozoneamento, explicando cada uma 

das macrozonas existentes, bem como elencando a diminuição realizada no 

perímetro urbano em algumas áreas. Fala também sobre a inclusão da 

Macrozona de Interesse Ecológico, apresenta a classificação das atividades por 

macrozona (anexo 02 do Plano Diretor) elaborada através do código CNAE. É 

apresentado aos participantes o demonstrativo de controle da densidade 

ocupacional da Macrozona Rural (anexo 04 do Plano Diretor). O Prof. Dr. Jóri, 

frisa sobre o afastamento proposto de trinta metros a contar da faixa de domínio 

da rodovia e dos afastamentos laterais e de fundos de dez metros com o intuito 

de evitar núcleos urbanos dentro da Macrozona Rural explicando sua usualidade 

e encerra a 2ª Fase da Audiência. Em seguida, iniciou-se a 3ª Fase – Exposição 

das Dúvidas, Considerações e Sugestões dos Interessados sobre a Proposta 

Técnica, com o Sr. Aníbal Brambila solicitando a redução do afastamento frontal 

da Macrozona Rural de trinta para quinze metros, alegando que trinta metros é 

uma proporção muito restritiva, pensando na realidade do município de 

Maracajá. Foi comentado também sobre as Macrozonas de Faixas Lindeiras às 

Rodovias e sua alteração de atividades com o intuito de fomentar o 

desenvolvimento lindeiro, como também sua alteração no número de pavimentos 

permitidos, nos quais ficaram definidos seis pavimentos. O Prof. Dr. Jóri comenta 

que o Plano Diretor auxilia no desenvolvimento controlado do município e tira 
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algumas dúvidas referente a diminuição do perímetro urbano, citando que a 

alteração foi tomada com a participação comunitária. Jóri sana a dúvida referente 

a Macrozona de Interesse Ecológico levantada pelo Diretor do Parque Ecológico 

Municipal Thomaz Pedro da Rocha de Maracajá presente e mostra o 

demonstrativo de controle da densidade ocupacional da Macrozona de Interesse 

Agrossilvipastoril (anexo 03 do Plano Diretor), bem como as atividades 

permitidas nesta área. Por fim, o Prof. Dr. Jóri perguntou aos presentes se 

haviam mais considerações referentes ao tema, frisando que durante os 

próximos passos seriam discutidos vários outros temas, durante a revisão dos 

Códigos e Leis citados anteriormente. Por não haver manifestações, deu-se 

como encerrada a Etapa 3. Seguindo, o Prof. Dr. Daniel, parabenizou e 

agradeceu a presença de todos os presentes, reforçou sobre as próximas etapas 

a serem tomadas até a promulgação da minuta de Lei do Plano Diretor e seus 

anexos. O Prefeito comentou novamente sobre a importância do Plano Diretor 

para o crescimento territorial do município de forma organizada encerrando 

assim a audiência às 21:00 horas. Foi encaminhado a mim, Camila Warmling 

Hoepers, acadêmica de Engenharia Ambiental e Sanitária, que lavrasse a 

presente ata e procedesse a sua publicação, no site oficial do Município, a fim 

de surtir seus efeitos legais e jurídicos. A presente ata segue assinada por mim, 

Camila Warmling Hoepers, pelo Coordenador do Centro de Engenharia e 

Geoprocessamento – CEGEO, Prof. Dr. Jóri Ramos Pereira, pela Arquiteta e 

Urbanista, Hélen Bernardo Pagani, como sinal de sua aprovação. Maracajá, 

treze de dezembro de dois mil e vinte e dois. Era o que continha em dita ata no 

qual foi devidamente arquivada. 

 

LISTA DE ANEXOS: 

 

Anexo 01 – Slide de Apresentação da Audiência Pública 
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ANEXO 01 

Slide de Apresentação da Audiência Pública 
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