
Conselho Municipal da Cidade
Comitê Técnico de Planejamento e Gestão do Solo Urbano

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ TÉCNICO DE PLANEJAMENTO E

GESTÃO DO SOLO URBANO DO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2021

No dia 09 do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e um, às 09:13, de forma presencial,

na  Sala  de  Situação  da  Secretaria  Municipal  de  Planejamento,  Orçamento  e  Gestão

(SEMPOG),  foi  iniciada  mais  uma  reunião  remota  ordinária  do  Comitê  Técnico  de

Planejamento e Gestão do Solo Urbano (CTPGSU) pela Conselheira Camila Fávero Loss

Prestes,  mediadora  da  reunião  e representante  da SEMPOG.  Camila  passou  a palavra  ao

Secretário José Cantídio Pinto, Coordenador do CTPGSU e Secretário Adjunto da SEMPOG,

para dar abertura à reunião. José Cantídio realizou a abertura, saudou a todos os Conselheiros

presentes,  ressaltou a importância do Comitê de Planejamento e agradeceu a presença  do

Secretário Luiz Guilherme Erse da Silva, da SEMPOG. Falou que a reunião tem o cunho, em

função da presença do Secretário, relatar tudo o que aconteceu durante o ano. O Secretário

José  Cantídio  devolveu  a  palavra  à  Camila  para  dar  continuidade  na  reunião.  Camila

prosseguiu apresentando as Conselheiras presentes que compõem o Conselho Municipal da

Cidade (CONCIDADE), mas não especificamente este Comitê: a Sra. Glaci Kern Hartmann,

representante da Federação do Comércio de Rondônia (FECOMÉRCIO/RO), e a Sra. Hilda

Azevedo, representante da União Estadual por Moradia Popular (UEMP). Realizou a leitura

do Edital de Convocação n.º 014/2021/CTPGSU/CONCIDADE e, em seguida, passou-se à

aprovação  da  ata  da  reunião  anterior,  ocorrida  em 25/11/2021.  Foram realizadas  algumas

retificações nas linhas 8, 165 e 245. Os Conselheiros presentes aprovaram a ata. Prosseguiu-se

com a pauta seguinte de “Diálogo com o Secretário da SEMPOG” e, então, iniciou-se uma

apresentação em slide. Camila explicou que o Regimento Interno do Comitê estabelece três

reuniões  anuais  com o  Secretário  da  SEMPOG e esta  seria  a  segunda  que  estaria  sendo

realizada  este  ano.  Assim,  explicou  que  foi  realizado  um  apanhado  geral  das  ações

desenvolvidas  durante  o  ano  de  2021.  Discorreu  brevemente  sobre  o  funcionamento  do

Comitê e a disponibilização no site da SEMPOG, e também acerca dos assuntos discutidos e

resultados alcançados ao longo do ano. Foram listados os assuntos discutidos ao longo do ano:

“Hidrovia  do Madeira:  discussão  acerca  dos  Portos  do Belmont”;  “Hidrovia  do Madeira:

discussão  sobre  as  Zonas  Portuárias  da  Macrozona  Urbana,  Porto  Público  e  Terminal
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Hidroviário Porto Cai n’Água”; “Monitoramento do Plano Diretor Participativo do Município

de Porto Velho (PDPM) – pauta permanente”; “Apreciação da Lei da Zona de Urbanização

Específica  Portuária  – ZUEP (LC n° 823/2020) à  luz do Plano Diretor  aprovado (LC n.º

838/2021)”; “Elaboração de documento sobre as atividades portuárias: Recomendações para o

Plano de Desenvolvimento Portuário”; “Exposição sobre o Código de Postura em revisão”;

“Discussão sobre terrenos baldios, limpeza, drenagem, calçamento dos imóveis e construções

irregulares que avançam nas calçadas – mecanismos para inibir esta prática”; “Organização da

programação  das  reuniões  do segundo semestre  de  2021”;  “Discussão  e  encaminhamento

acerca da oficialização da criação dos distritos de Rio Pardo e União Bandeirantes (SEMPOG,

SMD, IBGE, SGG, SEMUR, SEDAM e ICMBio)”; “Discussão sobre hierarquização viária,

perímetros urbanos, zoneamento e complementação da Lei de Uso e de Ocupação do Solo

para os distritos” e “Discussão acerca dos espaços das feiras públicas”.  Foram listados os

resultados alcançados ao longo do ano: “Elaboração e envio, para o Presidente do Conselho

Municipal  da  Cidade  (CONCIDADE),  do  Relatório  Técnico  n.º

01/CTPGSU/CONCIDADE/2021,  referente  a  apreciação  da  Lei  da  Zona  de  Urbanização

Específica  Portuária  – ZUEP (LC n° 823/2020) à  luz do Plano Diretor  aprovado (LC n.º

838/2021)”;  “Apropriação de conhecimento e informações sobre a Hidrovia do Madeira”;

“Visitas, por parte de alguns Conselheiros, no Porto Público do Terminal Hidroviário do Cai

N’Água”; “Apropriação dos conteúdos do Código de Posturas em revisão no Conselho da

Cidade”; “Auxílio na organização e oportunidade de participação dos servidores da Prefeitura

e dos conselheiros no curso “Percepção de Riscos” ministrado pelo CPRM/Brasil – 30/08 a

03/09/2021”;  “Encaminhamento  das  informações  levantadas  nas  reuniões  da  criação  dos

distritos de Rio Pardo e União Bandeirantes para CONCIDADE, SEMPOG, SEMUR, SGG e

SMD”; “Acúmulo de informações através de Ofícios do ICMBio e SEDAM acerca da atual

situação da Floresta Nacional do Bom Futuro (Flona Bom Futuro)”; “Previsão da formação de

Grupo de Trabalho para desenvolver estudos relacionados à hierarquização viária, perímetros

urbanos, zoneamento e complementação da Lei de Uso de Ocupação do Solo nos Distritos

(retomar em 2022)”;  “Encaminhamento de pautas para CONCIDADE e demais Comitês”;

“Discussões quando ao funcionamento do Comitê (horário/quórum)”; “Alinhamento junto à
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CPRM para apresentação de proposta de Carta Geotécnica do Município e sobre paleotocas,

no  pleno  do  CONCIDADE”  e  “Em elaboração  o  Relatório  Técnico  sobre  as  atividades

portuárias: Recomendações para o Plano de Desenvolvimento Portuário e Previsões de pautas

para 2022”. Então, abriu a palavra para os Conselheiros que desejassem complementar a fala

ou  realizar  algum esclarecimento.  José  Cantídio  falou  que  o  Comitê  vem tendo sucesso,

grande parte, por conta do trabalho que Camila tem realizado. Disse que sua experiência no

Conselho era bem tímida, pois a maioria das discussões eram apenas de modo indicativo e

não  prático,  mas  a  atual  gestão  buscou  trazer  um dinamismo  maior  ao  CONCIDADE  e

contribuir  dando resolução,  de  fato.  O Conselheiro Jair  Bruxel,  representante  do Instituto

Madeira  Vivo  (IMV)  e  Coordenador  Adjunto  do  Comitê,  manifestou-se  e  falou  que  um

apontamento  planejado  para  o  ano,  mas  que  não  foi  possível  executar,  é  o  de  visitar

loteamentos para verificar a situação ambiental. Também falou sobre assuntos que deveriam

ser discutidos no próximo ano, como a mobilidade e estacionamentos para pessoas deficientes

nas  ruas  do  Município,  e  a  questão  geotécnica  para  auxiliar  a  desenvolver  o  turismo.  O

Conselheiro  Antônio  Balau,  representante  do  Conselho  de  Arquitetura  e  Urbanismo  de

Rondônia (CAU/RO), manifestou-se e apontou que uma das fases mais importantes na revisão

do Plano Diretor Participativo do Município (PDPM) foi a capacitação dada aos Conselheiros.

Falou que a capacitação ofertada pela Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais (CPRM)

de “Percepção de Risco” é fundamental e deveria ter ocorrido ainda naquela época da revisão.

Falou ainda que, para alguma próxima proposta que haja sobre a área portuária, é fundamental

que se tenha conhecimento sobre a Carta Geotécnica e que seja analisada e elaborada à luz

dos  conhecimentos  obtidos  nessas  capacitações.  Dando  prosseguimento,  a  Sra.  Hilda

Azevedo,  do  CONCIDADE,  pronunciou-se,  cumprimentou  a  todos  e  iniciou  sua  fala

questionando que o Município ainda não possui um local para alocar aqueles que praticam a

feira nas ruas. Nessa questão, pontuou sugestões de a Prefeitura possuir, em cada bairro, um

local específico para que os feirantes possam vender a mercadoria durante a semana, além de

reformar  o  Cai  n’Água,  onde houve alagamento.  Manifestou  também indignações  com a

questão turística e junto a outras questões diversas do Município relacionadas a: mobilidade

urbana;  construção de um novo porto na margem esquerda do Rio Madeira;  estudos para
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conhecimento do Rio Madeira; escavação e trânsito de dragas nas proximidades da ponte;

problemas sociais e de infraestrutura nas proximidades da “Vila DNIT”; invasões; cedência de

terras  da  União  ao  Município;  instalação  e  operação  de  câmeras  para  monitoramento  de

trânsito  e  segurança  pública;  entre  outras.  Camila  manifestou-se  e  fez  uma  colocação,

relacionada  às  feiras  livres,  de  que,  na  última  reunião,  os  representantes  da  Secretaria

Municipal de Serviços Básicos (SEMUSB) informaram que possuem uma parceria com as

feiras livres de São Paulo e está sendo desenvolvido um projeto, baseado nessa realidade,

junto a Secretaria Geral de Governo (SGG), para dar melhores condições às feiras. Lembrou

que uma técnica muito prestativa para dar informações acerca do assunto é a Sra. Mônica, da

SEMUSB,  responsável  por  coordenar  toda  a  parte  de  feiras  da  Cidade.  Camila  também

pontuou que outra pauta que está sendo acompanhada para o próximo ano é a solicitação do

Plano  de  Turismo,  para  que  a  Secretaria  Municipal  de  Indústria,  Comércio,  Turismo  e

Trabalho (SEMDESTUR) realize uma apresentação dentro do Comitê. Lembrou também que

o Sr. Amilcar Adamy, representante do Serviço Geológico do Brasil (CPRM), disponibilizou

uma apresentação sobre as paleotocas,  para levantar  uma questão de turismo geofísico.  A

palavra foi passada ao Secretário da SEMPOG, para prosseguimento ao diálogo da referida

pauta. O Secretário Luiz Guilherme Erse, da SEMPOG, saudou a todos e elogiou os membros

que compõem o Comitê. Pontuou a oscilação de servidores na SEMPOG, principalmente, por

conta do fenômeno pandêmico. Realizou algumas considerações relacionadas às colocações

sobre o Rio Madeira, da Sra. Hilda, compartilhando algumas informações sobre experiências

pessoais. O Secretário também falou um pouco sobre a gestão do Prefeito Sr. Hildon Chaves,

desde o princípio, quando a situação não era muito favorável, devido ao desafio em iniciar um

novo governo, pois a gestão anterior teve dificuldade em entregar um governo comprometido.

Prosseguiu  falando  que  a  pluralização  de  intenções  faz  com  que  se  perca  o  foco  das

prioridades, apontando que a Sra. Hilda apresentou uma porção de demandas estruturantes,

que  são  onerosas  e  exigem projetos  bem estruturados.  Exemplificou  discorrendo  sobre  a

determinação  do  Prefeito  acerca  das  Parcerias  Público-Privadas  (PPPs)  para  esgotamento

sanitário e água potável, visando sanar 100% do Município, incluindo distritos. Citou também

a PPP dos resíduos sólidos, com a construção de um aterro sanitário economicamente viável,
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com aproveitamento dos subprodutos da decomposição do lixo, com custo estimado em R$2.5

bilhões, similar ao supracitado PPP de esgotamento e água potável. Mencionou que ambos os

projetos já caminham na perspectiva de serem realizados, e que podem gerar uma outorga

onerosa da ordem de R$200 a 400 milhões, o que poderia gerar uma melhoria para outros

projetos  estruturantes  do  Município.  Assim,  retomando  a  temática  do  Rio  Madeira,  fez

algumas pontuações sobre a navegabilidade do Rio e o planejamento dos portos, desde o Cai

n’Água  até  o  Portochuelo,  este  último  sendo  um caso  particular  e  complexo  em que  as

decisões institucionais foram discutidas no âmbito Estadual e Federal, ficando o Municipal

em segundo plano. Citou também, com a ressalva de que essas decisões comprometem as

providências administrativas e de projetos da Prefeitura,  o Cristal da Calama. Falou que o

cálculo mínimo feito para viabilizar um acesso respeitoso ao Conjunto é da ordem de R$15

milhões. Prosseguiu com sua fala, realizou alguns apontamentos diversos. Por fim, sugeriu

que  as  posteriores  pautas  do  Comitê  sejam  elencadas  quanto  às  prioridades  dentro  da

pluralidade. Agradeceu a todos e mostrou-se disponível a próximos diálogos e participações.

O Secretário José Cantídio questionou sobre o Comitê priorizar assuntos para discutir. Luiz

Guilherme  falou  que  o  elenco  de  demandas  que  emanam  do  próprio  Comitê,  e  são

pluralizadas,  sejam enxergadas  através  de  prioridade  e  que  os  projetos  estruturantes  são

grandemente onerosos. Exemplificou com a pauta de regularização dos distritos de Rio Pardo

e União Bandeirantes que o Comitê, com apoio da SEMPOG, poderá discutir visitas a esses

locais. A Sra. Hilda questionou, em relação ao aterro sanitário, como ficaria a situação dos

catadores de lixo. O Sr. Antônio Balau esclareceu que a última informação do CONCIDADE

é de que havia a necessidade de uma visita à SEMUSB para tratar sobre a estruturação da

cooperativa. Assim, o Secretário Luiz Guilherme agradeceu o convite e ausentou-se. Camila

prosseguiu com a pauta de “Revisão do Regimento Interno do CTPGSU” e apresentou as

alterações propostas, já discutidas anteriormente em outras reuniões. As alterações propostas

foram em relação a: redação do Art. 6º, onde lia-se “5 (cinco) integrantes” agora lê-se “3 (três)

integrantes”, e a supressão do Parágrafo Único; e, no Art. 12., item b, onde lia-se “Trimestrais

com o(a) Secretário(a) Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão – SEMPOG” agora

lê-se “Semestrais com o(a) Secretário(a) Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão –
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SEMPOG”, e item c, onde lia-se “Semestral com o Prefeito (a)” agora lê-se “Anual com o

Prefeito (a)”. O Sr. Emanuel Pontes, Secretário-Executivo do CONCIDADE, sugeriu prever a

data  da  reunião  anual  com o  Prefeito  no  calendário,  para,  eventualmente,  comunicar  sua

assessoria e agendar. Camila abriu a palavra para possíveis ponderações sobre as alterações no

Regimento. Os Conselheiros presentes aprovaram as alterações propostas. Camila prosseguiu

para a pauta de “Avaliação do ano de 2021 e programação para o ano de 2022”. Falou que

durante  o  ano  houve  um encaminhamento  de  inserir  o  Conselho  na  página  principal  da

Prefeitura, no campo de Conselhos/Secretarias. A Conselheira Maiara Márjore, representante

da Empresa de Desenvolvimento Urbano (EMDUR),  sugeriu um espaço  para inserir  uma

espécie  de  ouvidoria,  onde  seriam  coletados  dados  e  manifestações  da  população,  que

poderiam até auxiliar na composição das pautas de futuras reuniões. Emanuel concordou na

importância  desse  espaço.  Pontuou  também  que  a  Secretaria  Executiva  necessita  de

estruturação, tanto física, quanto de recursos humanos, e, na próxima reunião do Conselho, os

Conselheiros devem manifestar essa necessidade, para demonstrar que a Secretaria Executiva

está próxima aos Comitês, à Coordenação e à sociedade. Disse que a Secretaria Executiva do

CONCIDADE  deveria  possuir  no  mínimo  mais  duas  pessoas  para  auxiliar  no

acompanhamento  e  dar  suporte  aos  Comitês.  Apontou  que  durante  este  ano  não  houve

nenhuma resolução recomendada, a forma oficial de o Conselho atuar e se comunicar com

outros órgãos.  José Cantídio sugeriu realizar uma espécie de parceria com a Ouvidoria do

Município. Emanuel concordou e sugeriu também trazer um momento com a Ouvidoria para

dentro do Conselho que serviria para estreitar a relação. Camila, então, sugeriu realizar dois

encaminhamentos de: “Inserir a página do Conselho na página principal da Prefeitura e um

campo  para  sugestões/reclamações/dúvidas  da  população”  e  “Fortalecer a  Secretaria

Executiva do Conselho com recursos humanos/materiais/equipamentos e fomentar as redes

sociais do Conselho (sugestão: estagiário auxiliar na comunicação)”. Falou que poderiam ser

feitos os encaminhamentos e, posteriormente, serem retomados na próxima reunião do Pleno.

Maiara levantou outra questão de que há um “0800” destinado a denúncias na Prefeitura, mas

que  nunca  é  atendida,  citando  exemplos.  Camila  colocou  em  aprovação  os  dois

encaminhamentos para o prosseguimento da pauta. Camila lembrou da sugestão do Secretário
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Cantídio e sugeriu realizar também o encaminhamento de “CONCIDADE fazer uma parceria

com a Ouvidoria do Município para maior divulgação do Conselho e fortalecer o diálogo com

a  população”.  Os  encaminhamentos  foram  aprovados.  Prosseguindo,  Hilda  fez  alguns

apontamentos  sobre  alguns  problemas  em  empreendimentos  sociais  que  necessitam  de

vistoria  mais  rígida.  Camila sugeriu realizar  os  encaminhamentos  sobre esse  tema para  o

Comitê de Habitação, pois este possui informações sobre quais são esses empreendimentos

sociais.  Assim,  Camila  realizou  o  encaminhamento  de:  “Solicitar  vistorias  nos

empreendimentos sociais do Municípios – avaliação de estruturas, avaliação pós-ocupacional,

etc.”.  Prosseguiu-se uma pequena discussão sobre tais empreendimentos com a citação de

alguns exemplos.  Desta discussão foram apontados mais dois possíveis encaminhamentos.

Camila realizou-os: “Inserir nas legislações urbanísticas mecanismos de participação popular

no  processo  de  aprovação  para  empreendimentos  sociais”  e  “Verificar  a  situação  sobre  a

demolição de empreendimentos sociais junto ao Poder Público”. Os encaminhamentos foram

aprovados e serão encaminhados à Secretaria Executiva para posterior distribuição ao Comitê

de Habitação. Assim, Camila prosseguiu para a programação de pautas para o ano de 2022.

Falou que houveram várias pautas que não foram trabalhadas durante o ano. O Secretário

Cantídio sugeriu realizar  a leitura de todas as pautas  e elencar as prioridades na primeira

reunião do próximo ano. Todos concordaram, com algumas sugestões como a possibilidade de

sugerir outras pautas e enumerar as pautas mais prioritárias.  Camila apontou também uma

outra questão que deverá ser discutida no próximo ano: o monitoramento do PDPM e um

método como este pode ser realizado. Citou que no Regimento Interno há três atribuições

básicas: preparar discussões temáticas para apreciação e deliberação do Conselho; promover

articulação com órgãos e entidades promotoras de estudo; e, apresentar relatório conclusivo

ao Pleno do CONCIDADE sobre matérias submetidas a estudos. Apontou que o Comitê não

tem conseguido  realizar  o  fechamento  das  informações  e  discussões,  referente  à  terceira

atribuição.  Lembrou que  durante  o  ano foi  possível  realizar  o  relatório  da  ZUEP,  mas o

relatório dos portos ainda está pendente. Falou que esse tema também deverá ser retomado e

tratado  no  início  do  próximo  ano.  Disse  que,  inclusive,  essa  questão  de  fechamento  de

relatórios foi apontada pelo Secretário Luiz Guilherme para se ter uma melhor conclusão dos
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