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E

INFORMES



1) Funcionamento da Plataforma do APROVA DIGITAL:

Implantada pela Prefeitura de Criciúma, a plataforma APROVA DIGITAL busca

informatizar e tornar mais rápida a aprovação de projetos arquitetônicos, projetos de

parcelamento do solo, licenças de obra e análises em geral e fiscalização de habite-se.

Através da Análise Inteligente do Aprova Digital, é usada a inteligência artificial para

automatizar análises e aprovações de acordo com a legislação urbanística específica

da nossa cidade.



2) Lançamento da Cartilha de Acessibilidade:



2) Lançamento da Cartilha de Acessibilidade:



2) Lançamento da Cartilha de Acessibilidade:



2) Lançamento da Cartilha de Acessibilidade:



2) Lançamento da Cartilha de Acessibilidade:



2) Lançamento da Cartilha de Acessibilidade:



LEITURA DA PAUTA



Aprovação da Ata da reunião anterior;

Apresentação e votação dos pareceres de 

processos administrativos referentes a Câmara 

Temática II.

Apresentação e votação dos pareceres de assuntos 

referentes a Câmara Temática III.



LEITURA E APROVAÇÃO 

DA ATA DA REUNIÃO 

ANTERIOR



ATA 01/2021

REUNIÃO DO CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DO PLANO

DIRETOR PARTICIPATIVO DE CRICIÚMA – consulta dos assuntos “on line”.

11.03.2021

As oito horas do dia onze dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e um, foi

disponibilizado por um período de uma semana o link:

https://forms.gle/atPoQXWzPRNCYV927, pelo grupo de whatsApp e por e-mail, para a

visualização dos assuntos relativos a pauta dessa reunião, e abaixo de cada vídeo explicativo,

havia a possibilidade dos membros fazerem a votação, sendo assim definido: (sim, não ou

abstenção) utilizando-se o Google Forms, idêntico ao realizado na reunião de 12/2020. O período

de verificação da apresentação, vídeos e votação foi das 8h do dia 11/03/2021 até às 8h do dia

18/03/2021. Nessa apresentação, por meio dos vídeos, houve a preocupação para que a estrutura

da reunião presencial (normal) fosse mantida, sendo que a mesma seguiu a mesma metodologia

das reuniões presenciais: Abertura e Informes: 1) Foi novamente apresentado o cronograma das

reuniões do CDM para o ano de 2021, sendo assim informado: 11/03/2021 – quinta-feira – às

19h; 08/04/2021 – quinta-feira – às 19h; 06/05/2021 – quinta-feira – às 19h; 10/06/2021 – quinta-

feira – às 19h; 08/07/2021 – quinta-feira – às 19h; 05/08/2021 – quinta-feira – às 19h; 09/09/2021

– quinta-feira – às 19h; 07/10/2021 – quinta-feira – às 19h; 04/11/2021 – quinta-feira – às 19h e

02/12/2021 – quinta-feira – às 19h. As reuniões poderão ser realizadas no Salão Ouro Negro –

PMC ou de forma virtual. 2) Assuntos importantes para apresentação e discussão no CDM

em 2021: Redistribuição de membros do CDM nas Câmaras temáticas; Nova Lei dos cursos

d´água; Plano de Manejo das outras Z-APAs; Plano de Mobilidade; Lei das Operações Urbanas

https://forms.gle/atPoQXWzPRNCYV927


Consorciadas. Em seguida foram apresentadas as pautas dessa reunião: Aprovação da Ata da

reunião anterior e Apresentação e votação dos pareceres de processos administrativos

referentes a Câmara Temática II. Quanto ao 1º assunto da pauta: Aprovação da ata da última

reunião do CDM no dia 10/12/2020 – 17/12/2020, houve a seguinte votação: 42 sim; 01 não; 11

abstenções, portanto, aprovada. Em seguida deu-se início ao 2º assunto da pauta referente à

Apresentação e votação dos pareceres de processos administrativos referentes a Câmara

Temática II: 1) Processo N° 601991 - FERNANDO VERÍSSIMO FREITAS: O requerente

solicita a alteração de zoneamento do solo para futura instalação de loteamento. O imóvel

cadastro nº 994103, com área de 22.496,00m² (área constante da consulta prévia), localizada na

Rua Caetano Casagrande, bairro São Simão, neste município. Quanto aos usos permitidos,

permissíveis e proibidos, esses estão identificados na tabela do Anexo 10, da Lei Complementar

nº 095/2012, sendo apresentado. Portanto, quanto ao uso do solo, a princípio, há possibilidade de

utilização do imóvel com as atividades permissíveis, sendo essas: Recuperação ambiental;

Pesquisa Científica; Manejo Florestal Sustentável; Atividades necessárias a

manutenção/ampliação da infraestrutura presente (data de publicação do Plano de Manejo) na

área quando não incidir em supressão da vegetação e quando ocupar apenas a área já antropizada;

Atividades de baixo impacto ambiental relacionada a contemplação dos recursos naturais e a

atividades de educação ambiental, Atividades turísticas e de serviços e construções relacionadas a

estas atividades, Atividades de telecomunicações e construções relacionadas a estas atividades,

Reformas e ampliações de edificações existentes e HU. (57). Onde a observação (57) é assim

descrita: “Com análise e aprovação do Órgão de Planejamento Municipal.” Além disso, a tabela

do Anexo 10 também informa os parâmetros urbanísticos para construção, sendo esses: Índice de

Aproveitamento (0,15 ou 0,25 utilizando-se a Transferência do Direito de Construir); Taxa de

Ocupação (10%); Taxa de infiltração (90%); Testada mínima 25,00m; Lote mínimo 2.000,00m²,

número de pavimentos 1 (um); Recuo frontal 15,00m e Afastamentos laterais e fundo H/5 mín



1,50m. Como no imóvel há vegetação secundária em estágio médio e avançado, haveria também

a necessidade de se questionar ao Órgão ambiental do município se na legislação ambiental é

prevista a possibilidade de corte de parte da vegetação para a utilização/edificações no imóvel.

Quanto a questão de alteração do zoneamento do solo, este foi recém atualizado, dentro da Z-

APA, criando-se zonas de uso do solo específicas dentro da própria APA. Isso não impede a

possibilidade de desenvolvimento de um parcelamento do solo, porém de acordo com os

parâmetros já existentes. Portanto a DPU – Divisão de Planejamento Urbano, indefere a

alteração do zoneamento de uso do solo. Foi apresentado o PARECER DA CÂMARA

TEMÁTICA II – REUNIÃO DIA 25/02/2021: Após a apresentação e discussão a respeito da

solicitação os Membros da Câmara Temática II indeferiram a solicitação de correção do

zoneamento do solo, em virtude de que segundo a Lei 7.607/2019 que criou a área de

proteção ambiental – APA do Morro Cechinel, as linhas de zoneamento dentro das APAs

poderão ser corrigidas, após apresentação de estudo técnico que justifique a solicitação de

correção. Em seguida foi solicitada a votação pelos membros do CDM, e houve a seguinte

votação: 50 sim; 03 não; 01 abstenção. Portanto, foi indeferida a solicitação do requerente.

2) Processo N° 601620 - FERNANDO VERÍSSIMO FREITAS: O requerente solicita a

alteração de zoneamento do solo para futura instalação de loteamento, no imóvel cadastro nº

11601, com área de 26.338,87m² (área constante da consulta prévia), localizada nas proximidades

da Rua Artur Linemburger, bairro Mina Brasil, neste município. Quanto aos usos permitidos,

permissíveis e proibidos, esses estão identificados na tabela do Anexo 10, da Lei Complementar

nº 095/2012, sendo apresentada. Portanto, quanto ao uso do solo, a princípio, há possibilidade de

utilização do imóvel com as atividades permissíveis. Além disso, a tabela do Anexo 10 também

informa os parâmetros urbanísticos para construção, sendo esses na ZCB: Índice de

Aproveitamento (0,15 ou 0,25 utilizando-se a Transferência do Direito de Construir); Taxa de

Ocupação (30%); Taxa de infiltração (90%); Testada mínima 25,00m; Lote mínimo 2.000,00m²,



número de pavimentos 1 (um); Recuo frontal 15,00m e Afastamentos laterais e fundo H/5 mín

1,50m. E na ZOD: Índice de Aproveitamento (0,15 ou 0,25 utilizando-se a Transferência do

Direito de Construir); Taxa de Ocupação (10%); Taxa de infiltração (70%); Testada mínima

25,00m; Lote mínimo 2.000,00m², número de pavimentos 2 (dois); Recuo frontal 4,00m e

Afastamentos laterais e fundo H/5 mín 1,50m. Como no imóvel há vegetação secundária em

estágio médio e avançado, haveria também a necessidade de se questionar ao Órgão ambiental do

município se na legislação ambiental é prevista a possibilidade de corte de parte da vegetação

para a utilização/edificações no imóvel. Quanto a questão de alteração do zoneamento do solo,

este foi recém atualizado, dentro da Z-APA, criando-se zonas de uso do solo específicas dentro da

própria APA. Isso não impede a possibilidade de desenvolvimento de um parcelamento do solo,

porém de acordo com os parâmetros já existentes. Portanto a DPU – Divisão de Planejamento

Urbano, indefere a alteração do zoneamento de uso do solo. PARECER DA CÂMARA

TEMÁTICA II – EM REUNIÃO DIA 25/02/21: Após a apresentação e discussão a respeito da

solicitação os Membros da Câmara Temática II indeferiram a solicitação de correção do

zoneamento do solo, em virtude de que segundo a Lei 7.607/2019 que criou a área de

proteção ambiental – APA do Morro Cechinel, as linhas de zoneamento dentro das APAs

poderão ser corrigidas, após apresentação de estudo técnico que justifique a solicitação de

correção. Em seguida foi solicitada a votação pelos membros do CDM, e houve a seguinte

votação: 48 sim; 04 não; 02 abstenções. Portanto, foi indeferida a solicitação do requerente.

3) Processo N° 602922 – JANETE CANARIM RODRIGUES E OUTROS: A requerente

solicita a alteração de zoneamento do solo nos imóveis cadastros nº 11550, nº 11551 e outros dois

atrás desses não cadastrados, com área de 423,00m e 510,00m² (área constante da consulta

prévia) e outros dois não cadastrados, localizados na Rua São Sebastião, bairro Próspera, neste

município. O imóvel está inserido na zona de uso do solo ZR1-2, de acordo com a Lei

Complementar nº 095/2012 (Plano Diretor Participativo de Criciúma) E segundo a Lei do P.D.:



"Art. 142. Zonas Residenciais (ZR): destinadas ao uso residencial exclusivo e não exclusivo,

complementado pelo uso comercial não atacadista, prestação de serviços, indústrias de pequeno

porte e outros usos permitidos e permissíveis, definidos no Anexo 10: Tabela dos Parâmetros de

Uso e Ocupação do Solo Municipal, sendo subdividida em: I - Zona Residencial 1 (ZR1):

caracteriza-se pelas condições físicas com restrições à ocupação e disponibilidade de

infraestrutura urbana, permitindo uma ocupação de baixa densidade populacional, integrada às

atividades de comércio e serviços, não conflitantes com o uso residencial, mediante análise do

Órgão de Planejamento Municipal legalmente instituído e consulta à população, respeitando as

características urbanas locais. " A região onde esses imóveis estão inseridos possui

características da presença de edificações unifamiliares em sua totalidade, com as ruas

pavimentadas com lajotas e nas proximidades do campo do Próspera e do Cemitério do bairro

Brasília, e na encosta do Morro Cechinel. Portanto a DPU – Divisão de Planejamento Urbano,

indefere a alteração do zoneamento de uso do solo, para toda a área, em virtude da mesma ser de

característica de habitações unifamiliares e tradicional. Se houver o interesse público que toda a

região entre a Rua Rio Grande do Norte e a Rua Santino Domício Machado, tornar zona de uso

do solo ZR2-4, os moradores deverão solicitar por meio de abaixo assinado essa solicitação,

identificando cada morador com a respectiva consulta prévia e assinatura. PARECER DA

CÂMARA TEMÁTICA II – EM REUNIÃO DIA 25/02/21: Após a apresentação e discussão a

respeito da solicitação os Membros da Câmara Temática II indeferiram a solicitação de

correção do zoneamento do solo para esses imóveis. Em seguida foi solicitada a votação pelos

membros do CDM, e houve a seguinte votação: 52 sim; 01 não; 01 abstenção. Portanto, foi

indeferida a solicitação da requerente. 4) Processo N° 597101 - SANDRO HEIL GURAGNI:

O requerente apresentou projeto de reforma de pavilhão para a utilização como crematório, em

imóvel localizado na Rodovia Luiz Rosso, esquina com a Rua SD-2075-030, bairro Quarta

Linha, cadastro nº 1003479. O imóvel está localizado na zona de uso do solo ZI-2 (zona



industrial-2) e de acordo com a Lei Complementar nº 095/2012 e Anexo 10 e 12, a atividade é

permissível. Como a atividade estará localizada defronte a uma rodovia municipal em loteamento

industrial, a DPU considera que a mesma poderá ser instalada naquele imóvel. Informamos que a

sua instalação já foi aprovada no Órgão Ambiental do Estado – IMA e Corpo de Bombeiros,

conforme documentos anexados no processo administrativo. Porém, além da aprovação do Órgão

de Planejamento, a Lei do Código de Posturas (Lei nº 6.822/2016, informa com relação a

Cemitérios e Crematórios: “Art.70 Os cemitérios do Município são públicos competindo a sua

fundação, polícia e administração, à municipalidade, sendo proibida a fundação de Cemitérios

particulares, sem prévia autorização da Câmara Municipal. § 1º. É permitida a instalação de

crematórios no município mediante requerimento e aprovação do Órgão de Planejamento

Municipal, dos Conselhos do Meio Ambiente e do Desenvolvimento Municipal, e da Câmara

Municipal.” Portanto, encaminhamos para o Conselho de Desenvolvimento Municipal – CDM,

para análise e parecer conforme determinado por Lei, informamos que já foi aprovado no

CONDEMA – Conselho de Defesa do Meio Ambiente em reunião virtual no dia 08/03/2021 e

posteriormente será encaminhado para a Câmara de Vereadores. Como esse assunto não foi

apresentado a Câmara Temática, pois o mesmo chegou ao DPU após a reunião de 25/02/2021, a

DPU encaminhou diretamente para a análise e votação do CDM, então após a apresentação havia

a possibilidade de votação com o seguinte título: “VOCÊ CONCORDA COM O

PARECER/LIBERAÇÃO DA DPU DA ATIVIDADE DE CREMATÓRIO NA

EDIFICAÇÃO CADASTRO Nº 1003479?” Em seguida o resultado da votação foi o seguinte:

49 sim; 01 não; 04 abstenções. Portanto, foi deferida a solicitação da requerente para a

aprovação da instalação da atividade no imóvel cadastro nº 1003479. Deve ser registrado

nessa ata que houve a participação na votação de 54 (cinquenta e quatro) membros do CDM.

Após a apresentação de todos os assuntos e votações foi agradecida a participação dos membros

nesse processo de apresentação e votação digital e se a situação de saúde continuar as próximas



reuniões serão conforme foi realizada essa. Eu, Giuliano Elias Colossi, lavrei a presente Ata, que

depois de lida e aprovada, será, caso possível, por todos os presentes assinada em futura reunião.

APROVAÇÃO DA ATA DA ÚLTIMA REUNIÃO DO CDM NO DIA 11/03/2021 - 18/03/2021:

SIM NÃO ABSTENÇÃO



APRESENTAÇÃO E VOTAÇÃO 

DOS PARECERES

DE

PROCESSOS 

ADMINISTRATIVOS

CÂMARA TEMÁTICA II



1) Processo N° 602613 - CONSTRUFASE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA – Art. 169

Nesse processo é apresentada proposta para a utilização do Art. 169, da Lei

Complementar Nº 095/2012, para uma melhor qualidade arquitetônica na implantação

do empreendimento proposto.

A localização do anteprojeto deste empreendimento situa-se na Rua Clarinda Milioli de

Luca, no bairro Mina do Mato, em imóvel com área de 27.495,47m², cadastro nº

1019313.
 

 
Localização 



1) Processo N° 602613 - CONSTRUFASE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA – Art. 169

LOCALIZAÇÃO



1) Processo N° 602613 - CONSTRUFASE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA – Art. 169

07/2012 



1) Processo N° 602613 - CONSTRUFASE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA – Art. 169

Este imóvel localiza-se em grande parte na zona de uso do solo ZR1-2 (zona

residencial 1 – 2 pavimentos) e na margem da Rua Clarinda Milioli de Luca em ZM2-4

(zona mista 2 – 4 pavimentos) de acordo com a Lei Complementar nº 095/2012. E

segundo a Lei do P.D.:

" Art. 142. Zonas Residenciais (ZR): destinadas ao uso residencial exclusivo e não exclusivo, complementado pelo

uso comercial não atacadista, prestação de serviços, indústrias de pequeno porte e outros usos permitidos e

permissíveis, definidos no Anexo 10: Tabela dos Parâmetros de Uso e Ocupação do Solo Municipal, sendo

subdividida em:

I - Zona Residencial 1 (ZR1): caracteriza-se pelas condições físicas com restrições à ocupação e disponibilidade de

infra-estrutura urbana, permitindo uma ocupação de baixa densidade populacional, integrada às atividades de

comércio e serviços, não conflitantes com o uso residencial, mediante análise do Órgão de Planejamento Municipal

legalmente instituído e consulta à população, respeitando as características urbanas locais. "

E,

" Art. 143. Zonas Mistas (ZM): destinada ao uso misto e diverso de natureza comercial, prestação de serviços,

indústrias de médio porte e outros usos compatíveis, toleráveis e admissíveis como o residencial, conforme

legislação específica, sendo subdividida em:

(...)

II - Zona Mista 2 (ZM2): caracteriza-se pela proximidade aos eixos de ligação intermunicipais, permitindo a

integração dos diversos usos: comercial, industrial não poluente e instalações de estabelecimento de apoio às ZI

(Zonas Industriais). "



1) Processo N° 602613 - CONSTRUFASE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA – Art. 169

 

 
Mapa de zoneamento 



1) Processo N° 602613 - CONSTRUFASE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA – Art. 169

O imóvel situa-se na proximidade do Anel Viário (ligação SC 108 e a Rod. SC Sebastião

Toledo dos Santos). A Rua Clarinda Milioli de Luca é uma ligação viária importante ao

centro da cidade, e quanto a caracterização urbana, na vizinhança há presença de

muitas residências unifamiliares. Havendo ainda, alguns imóveis baldios ao longo desta

via.

Todas as vias de acesso são pavimentadas sendo que as mesmas são vias importantes

para a circulação viária.

Não foi apresentado para este imóvel um anteprojeto utilizando-se os parâmetros das

zonas de uso ZR1-2, pois a intenção é a verticalização.

São apresentados dois anteprojetos, o 1º com edificações de 04 pavimentos e o 2º com

edificações de 10 pavimentos.



1) Processo N° 602613 - CONSTRUFASE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA – Art. 169

O 1º anteprojeto apresentado na última reunião deste empreendimento prevê, com a

utilização do Art. 169, a implantação de um conjunto de 34 (trinta e quatro) edifícios,

com 04 (quatro) apartamentos por pavimento de 02 (dois) dormitórios por apartamento.

Perfazendo um total de 544 apartamentos. Possui área de lazer de 2.000,00 m².
 

 
Implantação 
 



1) Processo N° 602613 - CONSTRUFASE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA

 

 
Implantação 



1) Processo N° 602613 - CONSTRUFASE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA

 
Afastamentos 

Perspectivas



1) Processo N° 602613 - CONSTRUFASE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA

 

         

Verificamos, que este anteprojeto arquitetônico, não é diferenciado tipologicamente,

possui uma verticalidade de apenas 4 pavimentos (térreo + três) todas as vagas de

estacionamento serão fora das edificações.



1) Processo N° 602613 - CONSTRUFASE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA

 Sugestão de retirada dos blocos 

Foi indeferida desta 1ª proposta apresentada, para a utilização deste artigo neste

imóvel, em virtude da simplicidade das fachadas do empreendimento e pela ocupação

dos blocos nesse imóvel. Não estamos analisando questões específicas do Código de

Obras, porém as áreas internas deverão estar de acordo com esta legislação vigente.

Porém, acreditamos que se forem reduzidos os 04 blocos sugeridos poderíamos

deferir a proposta, pois também aumentaria a área de lazer dos condôminos.



1) Processo N° 602613 - CONSTRUFASE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA

O 2º anteprojeto apresentado na última reunião deste empreendimento prevê, com a

utilização do Art. 169, a implantação de um conjunto de 06 (seis) edifícios, com 08 (oito)

apartamentos por pavimento de 02 (dois) dormitórios por apartamento. Perfazendo um

total de 480 apartamentos. Possui área de lazer de 2.500,00 m².
 

 
Implantação 



1) Processo N° 602613 - CONSTRUFASE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA

 
Implantação 



1) Processo N° 602613 - CONSTRUFASE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA

 
Afastamentos 

Imagens



1) Processo N° 602613 - CONSTRUFASE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
 

    
Imagens 
 

Verificamos, que este anteprojeto arquitetônico, também não é diferenciado

tipologicamente, possui uma verticalidade 10 pavimentos (térreo + nove) todas as vagas

de estacionamento serão fora das edificações.

O empreendimento deveria, fazer um uso melhor do Art. 169 do PD, não em espaços

para os condôminos que são bastante disponibilizados neste anteprojeto, porém,

poderia ser de melhor qualidade de tipologia na implantação. Sugerimos alterações na

implantação das torres.

Foi indeferida esta 2ª proposta apresentada.



1) Processo N° 602613 - CONSTRUFASE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA

PARECER DA CÂMARA TEMÁTICA II – EM REUNIÃO DE 25/02/2021:

Após a apresentação e discussão a respeito da solicitação com as duas

propostas apresentadas, os Membros da Câmara Temática II indeferiram a

solicitação de utilização do Art. 169 do PD na proposta nº 01, e que a

mesma seria reanalisada somente se o número de blocos fossem

drasticamente reduzidos, e também indeferiram a solicitação de utilização

do Art. 169 do PD na proposta nº 02 sendo proposto que houvesse a

reapresentação da proposta nº 02 com as seguintes modificações: que na

proposta seja apresentada a possibilidade de utilização de pilotis no

pavimento térreo; que seja retirada uma torre, ou revista a implantação

com o número de torres apresentadas para que o posicionamento do

conjunto de vagas de estacionamento sejam mais espaçadas; e informar

se as vagas serão cobertas. O processo não seguirá ao CDM enquanto

não aprovado na Câmara Temática II.



1) Processo N° 602613 - CONSTRUFASE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA

3ª PROPOSTA APRESENTADA: 

IMPLANTAÇÃO



1) Processo N° 602613 - CONSTRUFASE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA

3ª PROPOSTA APRESENTADA: 

IMPLANTAÇÃO



1) Processo N° 602613 - CONSTRUFASE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA

3ª PROPOSTA APRESENTADA: 

DETALHE DA IMPLANTAÇÃO



1) Processo N° 602613 - CONSTRUFASE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA

3ª PROPOSTA APRESENTADA: 

DETALHE DA IMPLANTAÇÃO



1) Processo N° 602613 - CONSTRUFASE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA

3ª PROPOSTA APRESENTADA: 

DETALHE DA IMPLANTAÇÃO



1) Processo N° 602613 - CONSTRUFASE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA

3ª PROPOSTA APRESENTADA: 

IMPLANTAÇÃO COM AS GARAGENS 



1) Processo N° 602613 - CONSTRUFASE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA

3ª PROPOSTA APRESENTADA: 

PERSPECTIVAS
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3ª PROPOSTA APRESENTADA: 

PERSPECTIVAS



1) Processo N° 602613 - CONSTRUFASE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA

3ª PROPOSTA APRESENTADA: 

PERSPECTIVAS



1) Processo N° 602613 - CONSTRUFASE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA

3ª PROPOSTA APRESENTADA: 

PERSPECTIVAS



PARECER DA CÂMARA TEMÁTICA II – EM REUNIÃO DIA 25/03/21:

Após a apresentação da 3ª proposta e discussão a respeito da

solicitação, os Membros da Câmara Temática II deferiram a solicitação de

utilização do Art. 169 do PD neste empreendimento, e que na

apresentação do projeto arquitetônico definitivo, a ser aprovado na

municipalidade, sejam respeitadas as Lei do Código de Obras e a Lei do

Parcelamento do Solo.

VOTAÇÃO DA SOLICITAÇÃO PELOS MEMBROS DO CDM:
VOCÊ CONCORDA COM O PARECER DA CÂMARA TEMÁTICA II ACIMA DESCRITO: 

SIM NÃO ABSTENÇÃO

1) Processo N° 602613 - CONSTRUFASE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA



2) SOLICITAÇÃO DE ALTERAÇÃO DE ZONEAMENTO DO SOLO – DPU:  

O desenvolvimento das obras de execução do binário da Av. Santos Dumont, no bairro

São Luiz, dentro do financiamento de obras do FONPLATA, será, quando totalmente

concluída, uma importante obra viária que refletirá no uso e ocupação na região do

bairro São Luiz. Portanto, a cidade deverá ganhar em mobilidade urbana e ocupação de

uso do solo.

 

 

SÃO LUIZ

CENTRO



2) SOLICITAÇÃO DE ALTERAÇÃO DE ZONEAMENTO DO SOLO – DPU:  

CENTRO

PRÓSPERA

PINHEIRINHO

SÃO LUIZ



2) SOLICITAÇÃO DE ALTERAÇÃO DE ZONEAMENTO DO SOLO – DPU:  

A Av. Santos Dumont foi denominada uma via pública no ano de 1956, sendo uma

ligação ao antigo Aeroporto Leoberto Leal (atual Parque Centenário) até o centro da

cidade pela Rua Desembargador Pedro Silva. 

  
Aerofoto de 1957

CENTRO



2) SOLICITAÇÃO DE ALTERAÇÃO DE ZONEAMENTO DO SOLO – DPU:  

A expansão da cidade de Criciúma se dava no sentido Leste-Oeste, devido a

localização das antigas minas de carvão e já nos anos de 1950, se inicia o

desenvolvimento da cidade no sentido sul do centro urbano.

O desenvolvimento de outras indústrias, como a indústria cerâmica foi implantada num

primeiro momento na área industrial do bairro São Luiz. Esse bairro e seu entorno foram

a primeira área industrial da cidade, não somente pela presença do antigo aeroporto

que facilitada a entrada e saída de cargas, mas também pela implantação de grandes

indústrias como a Eliane, o Grupo Votorantim e a Seara (atual JBS), entre outras de

menor porte, e sua ligação e proximidade com importantes rodovias da cidade que dão

acesso a BR101, já a partir dos anos de 1970.

Essa história explica a existência de várias empresas do setor secundário na Av. Santos

Dumont e nas suas proximidades, e a consequente circulação de veículos pesados

ainda hoje, pois é uma rota desse tipo de circulação.

Como houve modificações nos planos diretores e suas leis de zoneamento do solo dos

anos de 1984 e 1999, a ocupação da região do bairro São Luiz se tornou mista, com a

presença de habitações, comércios, serviços e indústrias, muitas dessas industrias em

conflito com as residências já existentes.



2) SOLICITAÇÃO DE ALTERAÇÃO DE ZONEAMENTO DO SOLO – DPU:  

Em 2012, com a aprovação da Lei Complementar nº 095/2012 (Plano Diretor

Participativo de Criciúma), a área de Av. Santos Dumont, passou a ser classificada

como ZC3-8 (zona central 3 – 8 pavimentos), para ser classificada como um centro de

bairro, com os seguintes parâmetros urbanísticos: Usos permitidos: HU; HCV; In; C1(20);

C2(21); C3(18); CSVB; CSS. Usos permissíveis: HCH; C4; CSE1(15); I1. I.A.b.: 3,00; I.A.m.:

4,00(1) 3,50(2); T.O.b.: E=70, T=60; T.O.m.: E=75, E=80 (52)(1) (41)(46), T=60; Núm. Máx.

Pav.: 8+2+(1) 56 (1)(2)(44); Afast. Frontal: 2,00 e 4,00 (52); Afast. Lateral e Fundo: ≥1,50 p/

H≤6,50 e Sem afast. p/ H≤6,50(52).

Quanto a caracterização urbana as atividades desenvolvidas são de uso diversificado,

sendo essas: comércio, comércio pesado, serviços, indústrias e residencial uni e

multifamiliar. De 2012 para cá, não houve um desenvolvimento de novos edifícios

multifamiliares, muito provavelmente devido ao intenso trânsito de caminhões nessa via

e aos usos pesados lá localizados. O centro de bairro deveria ser uma zona de apoio ao

centro da cidade, com infraestrutura necessária para dar apoio ao seu entorno.

Com o binário da Av. Santos Dumont em funcionamento, também a Rua Carlos Pinto

Sampaio poderá ser utilizada para a atração dos usos diversificados, pois essa será no

sentido de trânsito contrário a Av. Santos Dumont.



 

 

Sentido Viário no binário

2) SOLICITAÇÃO DE ALTERAÇÃO DE ZONEAMENTO DO SOLO – DPU:  



2) SOLICITAÇÃO DE ALTERAÇÃO DE ZONEAMENTO DO SOLO – DPU:  

Quanto ao zoneamento de uso do solo a região possui as seguintes zonas: ZC3-8 (zona

central 3 – 8 pavimentos); ZR3-8 (zona residencial 3 – 8 pavimentos) e ZM2-4 (zona

mista 2 – 4 pavimentos).

 

 
Zonas de uso do solo – LC nº 095/2012 

Então, foi dado destaque para a Av. Santos Dumont, porém, com essa nova

infraestrutura viária algumas alterações deverão ser feitas nas zonas de uso do solo

daquela região da cidade.



2) SOLICITAÇÃO DE ALTERAÇÃO DE ZONEAMENTO DO SOLO – DPU:  

Mapa de Intervenções Urbanas



2) SOLICITAÇÃO DE ALTERAÇÃO DE ZONEAMENTO DO SOLO – DPU:  

Na segunda etapa do binário será incentivada além das ligações locais, as ligações

estruturantes do município, pois com a primeira etapa do binário a região central da Av.

Santos Dumont receberá a infraestrutura adequada que é a distribuição de fluxo de

trânsito em duas vias.

A ligação viária no sentido Leste-Oeste, hoje é feita apenas pela Av. Centenário e com a

efetivação de outras vias com infraestrutura viária para este deslocamento, esta ação

irá desafogar o trânsito de veículos neste sentido, sendo uma possível via para a

instalação de rede de transporte coletivo. 

   
2ª Etapa do binário da Av. Santos Dumont 

Av. dos Poloneses



2) SOLICITAÇÃO DE ALTERAÇÃO DE ZONEAMENTO DO SOLO – DPU:  

O binário da Av. Santos Dumont terá relação direta de continuidade viária com o eixo da

Rua Giácomo Biléssimo, Rua Imigrante Meller e Rua Irmão Valmir Orsi, que em

conjunto com a Av. Centenário será um eixo importante ao transporte coletivo e a

ligação do terminal urbano do Pinheirinho com a região do Distrito do Rio Maina.

Por fim, o eixo de ligação entre o Distrito do Rio Maina e a Rodovia Luiz Rosso, passará

pelo binário da Av. Santos Dumont. Com efetiva melhora no trânsito e no próprio

desenvolvimento de urbanização de vazios urbanos entre estas duas regiões da cidade,

contribuindo para a função social da cidade e com a economia urbana.

O município planejou a 2ª Etapa do Projeto de Transporte e Mobilidade Urbana de

Criciúma/SC, onde estão inseridas as intervenções complementares com o objetivo de

preparar o município para a dinâmica de desenvolvimento socioeconômico previsto para

os próximos anos.

O município de Criciúma, mais especificamente entre os bairros Pinheirinho e Próspera

por mais de 40 anos, vem utilizando o eixo de ligação viária, que é a Av. Centenário.

Porém, com o crescimento urbano, principalmente nos últimos 20 anos novas rotas de

trânsito vem sendo utilizadas e necessárias.



2) SOLICITAÇÃO DE ALTERAÇÃO DE ZONEAMENTO DO SOLO – DPU:  

A região do bairro São Luiz possui projeção para um desenvolvimento urbano, com a

revisão das atuais zonas de uso do solo, permitindo uma maior verticalidade e

consequentemente uma maior densidade populacional, que poderá ser concentrada na

Rua Presidente Prudente, que fica no meio da Av. Santos Dumont e Rua Carlos Pinto

Sampaio, na área concentrada entre o Cemitério São Luiz e a Rodovia Luiz Rosso.

 

 
 



2) SOLICITAÇÃO DE ALTERAÇÃO DE ZONEAMENTO DO SOLO – DPU:  

Imagens da Rua Presidente Prudente:



2) SOLICITAÇÃO DE ALTERAÇÃO DE ZONEAMENTO DO SOLO – DPU:  

Imagens da Rua Presidente Prudente:



Imagens da Rua Carlos Pinto Sampaio: 

2) SOLICITAÇÃO DE ALTERAÇÃO DE ZONEAMENTO DO SOLO – DPU:  



Imagens da Rua Carlos Pinto Sampaio: 

2) SOLICITAÇÃO DE ALTERAÇÃO DE ZONEAMENTO DO SOLO – DPU:  



Imagens da Rua Carlos Pinto Sampaio: 

2) SOLICITAÇÃO DE ALTERAÇÃO DE ZONEAMENTO DO SOLO – DPU:  



2) SOLICITAÇÃO DE ALTERAÇÃO DE ZONEAMENTO DO SOLO – DPU:  

A DPU coloca em discussão a possibilidade de alteração do zoneamento desse trecho

do binário, com estudo de três possibilidades, sendo essas:

Proposta 01 de alteração de zoneamento: 

 
 
 

ZM2-4 ZR3-8 

ZC3-8 

ZC3-8 

ZR3-8

ZR2-4

ZR2-4 ZR2-4

ZR1-2

ZR1-2

ZR1-2

ZM2-4



2) SOLICITAÇÃO DE ALTERAÇÃO DE ZONEAMENTO DO SOLO – DPU:  

Proposta 02 de alteração de zoneamento: 

ZR3-8

ZR2-4
ZR1-2

ZR1-2

ZR2-4 ZR2-4 ZR1-2ZM2-4



2) SOLICITAÇÃO DE ALTERAÇÃO DE ZONEAMENTO DO SOLO – DPU:  

Proposta 03 de alteração de zoneamento: 

ZR3-8

ZR2-4
ZR1-2

ZR1-2

ZR2-4 ZR2-4 ZR1-2ZM2-4



2) SOLICITAÇÃO DE ALTERAÇÃO DE ZONEAMENTO DO SOLO – DPU:  

Essas três propostas de alteração do zoneamento, irão provocar uma modificação nas

atividades e edificações futuras da Rua Carlos Pinto Sampaio e Rua Presidente

Prudente, hoje de características diversificadas (habitações unifamiliares, pouquíssimas

multifamiliares, serviços e pequenas indústrias).

Não temos condições de verificar, de fato, se essa modificação será positiva ou não, em

virtude da existente diversificação das atividades nessas ruas, e que essa alteração de

zoneamento, de um lado poderá gerar prejuízos as atividades industriais já existentes

que com o tempo seriam naturalmente retiradas dessas ruas.

Quanto as atividades existentes de indústria na região, que estão em edificações

consolidadas o Plano Diretor dá a seguinte informação:

“Art. 144. Zonas Industriais (ZI): destinadas ao uso industrial de grande porte e de potencial

poluidor, de acordo com as orientações dos órgãos públicos fiscalizadores do meio ambiente,

complementado com o uso de serviços e comercial, relacionados à atividade industrial, sendo

permissíveis usos residenciais atrelados aos usos industriais, subdividida em: (...)

§ 1º. As indústrias já implantadas, consolidadas e em operação ao longo do Município de

Criciúma serão consideradas, a partir desta Lei, Zona Industrial, dentro de seus limites. Caso

haja desistência ou mudança do uso industrial, este zoneamento deverá ser analisado e revisto

pelo Órgão de Planejamento Municipal legalmente instituído e aprovado pelo Conselho de

Desenvolvimento Municipal – CDM.”



2) SOLICITAÇÃO DE ALTERAÇÃO DE ZONEAMENTO DO SOLO – DPU:  

Portanto, há esta previsão legal, quanto ao uso existente de indústrias nessas ruas.

A DPU – Divisão de Planejamento Urbano, sugere a discussão quanto a alteração do

zoneamento de uso do solo, em virtude de toda a infraestrutura que a região está

recebendo e que poderá se concretizar numa nova centralidade de bairro, com o

aumento do número de pavimentos e parâmetros urbanísticos.

Encaminhamos este processo à Câmara Temática de Acompanhamento e Controle

do Plano Diretor para conhecimento, discussão e parecer, a ser apresentado

posteriormente ao Conselho de Desenvolvimento Municipal.



PARECER DA CÂMARA TEMÁTICA II – EM REUNIÃO DIA 25/03/21:

Após a apresentação dessa solicitação, os membros da Câmara Temática

II aprovaram a Proposta 3, ou seja, Av. Santos Dumont continuaria como

ZC3-8 (zona central 3 – 8 pavimentos) e Rua Carlos Pinto Sampaio,

também passaria para ZC3-8 (zona central 3 – 8 pavimentos), e a Rua

Presidente Prudente, interna ao binário passaria a ser zoneada como

ZM1-16 (zona mista 1 – 16 pavimentos). Foi aprovada também a correção

do zoneamento na Rua Mem de Sá de ZR2-4 (zona residencial 2 – 4

pavimentos) para ZR3-8 (zona residencial 3 – 8 pavimentos) e também na

Rua Duarte da Costa, que passará de ZR1-2 (zona residencial 1 – 2

pavimentos) para ZR2-4 (zona residencial 2 – 4 pavimentos).

VOTAÇÃO DA SOLICITAÇÃO PELOS MEMBROS DO CDM:
VOCÊ CONCORDA COM O PARECER DA CÂMARA TEMÁTICA II ACIMA DESCRITO: 

SIM NÃO ABSTENÇÃO

2) SOLICITAÇÃO DE ALTERAÇÃO DE ZONEAMENTO DO SOLO – DPU:  



APRESENTAÇÃO E 

VOTAÇÃO DOS 

PARECERES

ASSUNTOS REFERENTES 

A

CÂMARA TEMÁTICA III



1) SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO DE TEXTO NA LEI DO CÓDIGO DE OBRAS 

DPU – DIRETORIA DE PLANEJAMENTO URBANO

A atual informatização dos processos de apresentação dos projetos na prefeitura a

partir do ano de 2021 será de forma digital, pois com a contratação do software Aprova

Digital, Criciúma a exemplo de outros municípios brasileiros, passará a contar com essa

ferramenta de análise dos projetos/processos de forma digital.

Ou seja, precisamos definir em lei essa possibilidade que não foi prevista na atual Lei

do Código de Obras, aprovado por meio da Lei nº 7.609/2019, criando uma

possibilidade de regulamentação por Decreto.

Segundo o Art. 7º, da Lei nº 7.609/2019, esse prevê para a análise e aprovação dos

projetos:

“Art. 7º - Para análise e aprovação do projeto, o interessado apresentará ao órgão 

competente da municipalidade a seguinte documentação:

I - projeto arquitetônico;

II - consulta prévia do terreno, fornecida pelo órgão competente da 

municipalidade (com validade de 6 meses);

III - título de propriedade do imóvel atualizado, e, caso o requerente não seja o 

proprietário, deverá apresentar também contrato com firma reconhecida e 

autorização do proprietário para construção;



1) SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO DE TEXTO NA LEI DO CÓDIGO DE OBRAS 

DPU – DIRETORIA DE PLANEJAMENTO URBANO

IV - documento de Responsabilidade Técnica do autor do projeto;

V – levantamento Planialtimétrico do Terreno, quando solicitado;

VI – outros documentos que o órgão de análise de projetos entender 

necessários.”

Portanto, cria-se o parágrafo único neste artigo, com objetivo de atualizá-lo em relação

ao novo processo digital, conforme abaixo:

“Art. 7º - Para análise e aprovação do projeto, o interessado apresentará ao órgão 

competente da municipalidade a seguinte documentação:

I - projeto arquitetônico;

II - consulta prévia do terreno, fornecida pelo órgão competente da 

municipalidade (com validade de 6 meses);

III - título de propriedade do imóvel atualizado, e, caso o requerente não seja o 

proprietário, deverá apresentar também contrato com firma reconhecida e 

autorização do proprietário para construção;

IV - documento de Responsabilidade Técnica do autor do projeto;

V – levantamento Planialtimétrico do Terreno, quando solicitado;

VI – outros documentos que o órgão de análise de projetos entender 

necessários.”



1) SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO DE TEXTO NA LEI DO CÓDIGO DE OBRAS 

DPU – DIRETORIA DE PLANEJAMENTO URBANO

“Parágrafo único – O Chefe do Poder Executivo poderá regulamentar por

decreto quais processos do Órgão de Planejamento Urbano deverão

tramitar exclusivamente no formato digital.”

A DPU acredita ser necessária esse ajuste para o funcionamento da operacionalização

desse novo processo no dia-a-dia, portanto somos de parecer favorável para essa

inclusão na lei.



1) SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO DE TEXTO NA LEI DO CÓDIGO DE OBRAS 

DPU – DIRETORIA DE PLANEJAMENTO URBANO

PARECER DA CÂMARA TEMÁTICA III – EM REUNIÃO DIA 25/03/21:

Após a apresentação e discussão a respeito da solicitação os Membros

da Câmara Temática III deferiram a sugestão de inclusão do Parágrafo

único, no Art. 7º, da Lei nº 7.609/2019.

VOTAÇÃO DA SOLICITAÇÃO PELOS MEMBROS DO CDM:

VOCÊ CONCORDA COM O PARECER DA CÂMARA TEMÁTICA III ACIMA 

DESCRITO: 

SIM NÃO ABSTENÇÃO



O requerente solicitou pelo Processo

nº 593032 a ampliação do perímetro

urbano, em área a ser executado o

Loteamento Residencial Três

Figueiras, localizado na Rua Itália

Gobbo Dagostim, bairro Dagostim,

com área total de 123.387,90 m². A

ampliação solicitada Deu-se nas

seguintes matrículas: mat. 27.906 com

18.147,30m²; mat. 132.733 com

38.818,05m²; mat. 49.421 com

5.360,20m², ou seja, serão inseridas

no Perímetro urbano: 62.325,55m².

Porém, faltou solicitar a ampliação do

perímetro urbano em partes das

seguintes matrículas: nº 139.997 com

2.007,11m² e nº 49.421/nº 49.417 com

32.906,99m².

Levantamento apresentado pelo requerente
Processo nº 593032

2) Processo N° 603793 – SIDINEI RONCHI



2) Processo N° 603793 – SIDINEI RONCHI

Levantamento apresentado pelo requerente



2) Processo N° 603793 – SIDINEI RONCHI

As glebas estão inseridas em zona de 

uso do solo ZM2-4 (zona mista 2 – 4 

pavimentos) e ZR1-2 (zona residencial 

1 – 2 pavimentos), porém, partes 

indicadas. ainda estão fora do 

Perímetro Urbano.



2) Processo N° 603793 – SIDINEI RONCHI



2) Processo N° 603793 – SIDINEI RONCHI

Foi apresentada uma descrição do perímetro 

urbano e a planta baixa, elaborada por 

profissional técnico capacitado conforme 

cópia: 

Pontos para fechamento dos vértices



2) Processo N° 603793 – SIDINEI RONCHI

A DPU acredita ser necessária a ampliação do perímetro urbano nestas glebas, em

virtude da não informação anterior, pois será desenvolvido projeto de parcelamento do

solo (LOTEAMENTO), o qual deverá seguir aos parâmetros urbanísticos legais.

Quanto a caracterização urbana a mesma ainda apresenta características rurais, porém

fica próximo à Rodovia Luiz Rosso, que é a via importante para a circulação viária da

região e distante a 3,40 Km do centro comercial do Bairro Quarta Linha.

Para tal aprovação, este processo deverá ser encaminhado para a Câmara Temática III

– DA REVISÃO DA LEGISLAÇÃO URBANÍSTICA, para conhecimento, discussão e

parecer, a ser apresentado posteriormente ao Conselho de Desenvolvimento Municipal.



2) Processo N° 603793 – SIDINEI RONCHI

PARECER DA CÂMARA TEMÁTICA III – EM REUNIÃO DIA 25/03/21:

VOTAÇÃO DA SOLICITAÇÃO PELOS MEMBROS DO CDM:

VOCÊ CONCORDA COM O PARECER DA CÂMARA TEMÁTICA III ACIMA 

DESCRITO: 

SIM NÃO ABSTENÇÃO

Após a apresentação e discussão a respeito da solicitação os Membros

da Câmara Temática III deferiram a possibilidade de inclusão dessas

áreas faltantes no Perímetro Urbano.



3) SOLICITAÇÃO DE INCLUSÃO DE TEXTO NA LEI DO CÓDIGO DE POSTURAS

DPU - DIRETORIA DE PLANEJAMENTO URBANO

Na Lei do Código de Posturas (Lei nº 6.822/2016), a atividade de cemitérios e

crematórios constante da Seção III é assim descrita:

“Seção III

Dos Cemitérios e crematórios

Art.70 Os cemitérios do Município são públicos competindo a sua fundação,

polícia e administração, à municipalidade, sendo proibida a fundação de

Cemitérios particulares, sem prévia autorização da Câmara Municipal.

§ 1º. É permitida a instalação de crematórios no município mediante requerimento

e aprovação do Órgão de Planejamento Municipal, dos Conselhos do Meio

Ambiente e do Desenvolvimento Municipal, e da Câmara Municipal.”

Porém, a mesma deverá ser revista em virtude da existência desta regulamentação em

outras legislações, sejam urbanísticas (de uso e ocupação do solo) sejam ambientais;

portanto, sugerimos a inclusão de texto no Art. 70 da lei do Código de Posturas,

conforme texto abaixo:



3) SOLICITAÇÃO DE INCLUSÃO DE TEXTO NA LEI DO CÓDIGO DE POSTURAS

DPU - DIRETORIA DE PLANEJAMENTO URBANO

“Seção III

Dos Cemitérios e crematórios

Art.70 Os cemitérios do Município são públicos competindo a sua fundação,

polícia e administração, à municipalidade, sendo proibida a fundação de

Cemitérios particulares, sem a aprovação da municipalidade sem prévia

autorização da Câmara Municipal. e localizados, instalados e postos em

funcionamento após a expedição das respectivas licenças quanto ao uso e

ocupação do solo urbano, licenças ambientais e às condições de higiene e saúde

pública.

Parágrafo Único. É permitida a instalação de crematórios no município mediante

requerimento e aprovação do Órgão de Planejamento Municipal, dos Conselhos

do Meio Ambiente e do Desenvolvimento Municipal, e da Câmara Municipal.

observadas a seguintes leis urbanísticas e ambientais:

I – Plano diretor e Lei de uso e ocupação do solo;

II – Regulamentações expedidas pela autoridade sanitária e ambiental

competentes.”



3) SOLICITAÇÃO DE INCLUSÃO DE TEXTO NA LEI DO CÓDIGO DE POSTURAS

DPU - DIRETORIA DE PLANEJAMENTO URBANO

A DPU acredita ser necessário esse ajuste do texto com a retirada de questões que são

definidas por outra legislação e a inclusão de texto que esclarece o regramento na Lei

do Código de Posturas.



3) SOLICITAÇÃO DE INCLUSÃO DE TEXTO NA LEI DO CÓDIGO DE POSTURAS

DPU - DIRETORIA DE PLANEJAMENTO URBANO

PARECER DA CÂMARA TEMÁTICA III – EM REUNIÃO DIA 25/03/21:

VOTAÇÃO DA SOLICITAÇÃO PELOS MEMBROS DO CDM:

VOCÊ CONCORDA COM O PARECER DA CÂMARA TEMÁTICA III ACIMA 

DESCRITO: 

SIM NÃO ABSTENÇÃO

Após a apresentação e discussão a respeito das correções os Membros 

da Câmara Temática III deferiram as sugestões apresentadas.




