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Pergunta Resposta 
Sra. Ossana, Sinduscon: “gostaria de saber 
quanto ao prazo de aprovação do EIV depois de 
protocolado e se será definido um teto em relação 
ao VGV do empreendimento”? 

O Sr. Allyson, responde informando que o prazo está regulamentado para o 
EIV. E após o protocolo tem 60 dias para a análise em relação a Guia de 
Diretrizes em cima do impacto ambiental. 

A Sra. Ossana solicita esclarecimento quanto ao 
prazo de 60 dias depois de protocolo para 
entrega, se é finalização com audiência. 

Sr. Allyson responde que esse é o prazo final de 60 dias, vale lembrar que no 
momento da análise nós podemos incorrer em complementações, quando 
enviamos comunicado solicitando complementações do profissional técnico 
esse prazo é parado ai e só volta a contar quando essas complementações 
retornam para a gente, até nós termos um estudo consistente para elaborarmos 
o relatório técnico e enviarmos a Comissão de Diretrizes Urbanísticas-  CDU 
para que não haja dúvidas na questão das medidas mitigadoras e nos impactos 
que propriamente esse empreendimento vai causar. 

Sra. Ossana solicita ainda esclarecimento se 
existe um teto quanto ao VGV dos 
empreendimentos para a definição das medidas 
mitigatórias, por exemplo, no caso da 
compensação ambiental é até meio por cento 
(0,5%), se existe um teto, porque às vezes 
inviabiliza o empreendimento por causa desse um 
milhão e o empreendimento custa dois milhões, 
por exemplo? 

O Sr. Allyson, responde que não tem esse teto, em relação ao cálculo das 
medidas mitigatórias é analisado em cima do impacto que o próprio estudo do 
impacto de vizinhança analisado, mas não há um teto, e uma fórmula que visa 
estimar esse valor. 

Sra. Marta Martinez, arquiteta: “a Lei do Uso e 
Ocupação do Solo - LOUOS será respeitada, ou 
seja, o EIV servirá para compatibilizar o 
empreendimento ao local, ou pode não autorizar a 
sua execução”? 

Sr. Maycon responde que o EIV é um instrumento de regulação que auxilia na 
aprovação do projeto, então serão propostas as medidas mitigadoras e a 
Prefeitura vai exigir essas medidas para que o empreendimento possa ser 
implantado naquele local, minimizando os impactos que foram previstos no EIV 
e, se atender todas as legislações específicas, pode ser implantado. Com o EIV 
serão levantados os problemas que vão ocorrer durante a implantação ou 
durante a operação e aí vão ser propostas medidas mitigadoras para minimizar 
esses impactos. 
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Pergunta Resposta 
Sra. Marta Martinez, arquiteta: “já que o EIV é 
preliminar ao licenciamento, qual será o nível de 
exigência dos projetos arquitetônicos, escritura, 
matrícula do imóvel, já que o próprio EIV e as 
exigências podem inviabilizar um estudo?” Após 
lida a pergunta a Sra. Marta pede para fazer 
esclarecimento sobre a sua pergunta: A minha 
dúvida é de que algumas vezes dependendo da 
documentação que é exigida, por exemplo, tenho 
um empreendimento, mas para apresentar na 
fase que será implantado, dependo às vezes de 
um remembramento, loteamento da área e de 
alguns outros estudos, e, às vezes o que é exigido 
dependendo do nível de medidas que sejam 
colocadas podem inviabilizar o empreendimento. 
Não posso fazer um loteamento ou um 
remembramento, coisas que são irreversíveis 
para aquele imóvel, ou às vezes nem vou poder 
comprar aquele imóvel já que ele pode ser 
inviável. Quero saber o nível de documentação, 
porque as vezes são exigidos documentos, a 
exemplo claro, às vezes ficamos um ano com um 
processo porque tem coisas que dependem da 
própria Prefeitura. 

Sra. Berenice Maria Jacob Domingues (Planurb), reponde que a pergunta é 
extremamente pertinente, porque de fato o estudo de impacto de Vizinhança, 
como ele é preliminar, antecede a todas as outras etapas, não posso exigir no 
estudo de impacto de vizinhança um nível de detalhamento do empreendimento, 
da atividade ou da intervenção urbanística que chegue numa escala tão 
pequena, porque pode acontecer o que a Marta falou, pode acontecer do 
empreendedor  perceber que não é viável, então ao fazer a regulamentação 
desses artigos tanto da Lei Complementar 341, quanto na revisão dos 
procedimentos que vamos adotar para a emissão das  Guias de Diretrizes, 
estamos procurando diminuir ou melhorar o ambiente para a análise dos EIVs. 
De fato, para se fazer a análise de um empreendimento como um hospital que 
tem um polo gerador de tráfego, por exemplo, um hospital com mil leitos, não 
precisa ter o projeto arquitetônico com os detalhamentos, é preciso ter no 
mínimo, um anteprojeto. Na sequência a Sra. Vera Cristina Galvão Bacchi 
(PLanurb), complementa dizendo que é preciso apresentar a implantação, com 
um estudo de massa, anteprojeto do empreendimento. Entendi a preocupação 
da Marta, porque em caso de multiresidencial, muitas vezes aquele 
empreendimento para ser viabilizado, precisa de um remembramento, 
desdobro, desmembramento ou até de um loteamento, e se os processos 
correrem paralelos o empreendedor ganha muito tempo com isso. A ideia é de 
que eles possam correr paralelamente, isso será regulamentado no decreto de 
Guia de Diretrizes. 

Leitura da recomendação direcionada a sra. 
Berenice  pelo Dr. Silas Paes Barbosa Junior, 
Secovi: “cuidado com as referências do art. 130 e 
131 da Lei 341, ela foi retificada, consolidada e 
republicada por determinação da Lei 
Complementar n. 345, inclusive mudando a 
numeração dos artigos”. 

a Sra. Berenice Maria Jacob Domingues agradeceu ao Sr. Silas pela 
observação, contribuição, e será providenciada a retificação. 
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Sra. Marta Martinez, arquiteta: “como você 
entende que no caso das construções da Santa 
Efigênia poderia ser alterado pelo EIV, nesse caso 
a legislação permitiria as construções sem 
recuo?” A Sra. Marta Martinez, faz esclarecimento 
sobre a sua pergunta, falando sobre os exemplos 
do Ministério sobre a Santa Efigênia, quanto 
aquelas construções coladas, na questão anterior 
eu tinha perguntado se a lei do uso do solo 
naquele caso permitia as construções coladas e 
eram edificações uma a uma e como o EIV 
poderia mudar aquele tipo de situação, isso que 
eu não entendi, o EIV vai mudar a lei do uso do 
solo? Não vai, porque sempre vai ser respeitada a 
lei do uso do solo, até reforço isso porque em 
algumas situações o Ministério Público era muito 
claro, entendia que o EIV era superior a lei do uso 
do solo, sempre fomos contrários a isso, queria 
deixar bem claro que o estudo de impacto é para 
minimizar os impactos e aí vem a minha pergunta, 
no caso da Santa Efigênia iria ajudar, acho que 
não foi o exemplo adequado. 

A Sra. Berenice Maria Jacob Domingues, contribui para o esclarecimento, 
dizendo que o exemplo da santa Efigênia não foi bem colocado, na verdade o 
que eles quiseram dizer com aqueles exemplos, que são exemplos que 
poderiam não ter tido aquele “insucesso” se naqueles casos tivesse sido 
aplicado o EIV, assim o EIV é um instrumento preventivo. Eles não disseram 
que podemos pegar o EIV e aplicar naquele caso para resolver. E aí a gente 
nem fala em hierarquia de lei, temos que entender que o EIV é um instrumento 
de planejamento urbanístico e os exemplos dados seriam exemplos daquilo que 
não se deveria fazer, porém foi feito baseado numa lei, claro que não vai 
demolir, mas sim demostrar aquilo que com a realização dos estudos de impacto 
de vizinhança poderia ser evitado, com certeza a Santa Efigênia  é do núcleo 
mais antigo da cidade de São Paulo, na época não existia EIV, é parte do Rocil 
de São Paulo, e era muito elegante, eram construções da época. Na sequência 
o Sr. Allyson, acrescenta que o EIV é um instrumento complementar à lei do 
uso da ocupação do solo, e não se contrapõe em nada à lei do uso da ocupação 
do solo, até porque tem uma ilegalidade se elas se contrapusessem,  então o 
EIV é um instrumento complementar. Pode ser que dependendo do 
empreendimento apenas os recuos estabelecidos pela lei de uso de ocupação 
do solo não seria suficiente para mitigar o problema, neste caso, o EIV vai 
complementar o que a lei do uso e ocupação do solo prevê, mas é algo muito 
particular do empreendimento, por isso é que foi colocada essa questão da 
Santa Efigênia.  A Sra. Berenice Maria Jacob Domingues, complementa, 
reportando-se a pergunta da Sra. Marta Martinez: “O projeto de lei já está 
pronto? Se sim, porque não foi apresentado na integra, ou de forma mais 
completa? ” E responde que esse é um processo aberto na Planurb, nós 
trabalhamos praticamente um ano e fomos encartando todas as sugestões, 
estudos que foram feitos, tem um projeto de lei, inclusive ele já é público porque 
passou pelo CMDU, que estabeleceu uma relatoria, sendo encaminhado para a 
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Câmara de Vereadores e no final do ano como eles não tinham conseguido fazer 
a análise e trancaria a pauta, então pediram para retirar. E nessa retirada da 
Câmara preferimos dar mais uma analisada, convocar audiência pública e fazer 
a partir das sugestões advindas da audiência pública os ajustes necessários 
para reenviar para a Câmara. Então o projeto está na Planurb à disposição. Não 
apresentamos o projeto de lei na íntegra porque ia ficar uma audiência pública 
cansativa. Preferimos apresentar os conceitos, os objetivos e ouvir de vocês as 
sugestões e as observações, mas está aqui à disposição. 

Sra. Letícia, MRV: “entendo que o conceito de 
“vizinhança” deverá ser flexível, porém gostaria 
de saber se é possível elaborar uma matriz para 
definição de área de influência considerando-se 
as atividades dos empreendimentos, 
classificando porte, bairro e viário de acordo com 
a natureza?” 

A Sra. Berenice Maria Jacob Domingues, responde à pergunta: nós já 
encomendamos para a equipe do Carlos Ximenes e Christina Chicol, porque 
quanto mais objetividade tivermos será melhor para todos, melhor para o 
poder público, para quem está empreendendo e para quem está elaborando o 
estudo de impacto de vizinhança. Só que esse instrumento urbanístico, como 
vocês todos sabem, é um instrumento novo. Vamos buscar referência em 
outros municípios que sejam parecidos com Campo Grande, porque não dá 
para pegar como por exemplo, um município que seja estritamente industrial 
ou de um município que tenha como atividade principal a pesca marítima e 
trazer para o nosso Município. Precisamos entender um pouco do nosso 
território, daquilo que temos de particularidade local para poder fazer uma 
matriz dessa. Não vejo, Leticia que isso esteja longe de acontecer, já 
começamos uma conversa no ano passado sobre EIV, em alguns colóquios 
públicos que nós fizemos aqui neste auditório, acho que podemos continuar 
esses estudos, vocês podem nos auxiliar a definir como seria essa matriz. 
Réplica da Sra. Leticia, MRV: falando de algumas cidades como exemplo, se 
já analisaram a cidade de Cuiabá que é um pouco semelhante, inclusive os 
empreendimentos de Cuiabá são exigidos estudos a partir de quinhentas 
unidades (500), acho que é considerado multiresidencial de grande impacto e 
aqui se considera 100 unidades, então é uma diferença grande. A Sra. 
Berenice Maria Jacob Domingues, esclarece a demandante que a proposta 
do projeto de lei passa de cem (100) unidade para duzentas (200) unidades, 
essa é a idéia do estudo inicial. 
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Sr. Orlando Trevisan, Ambiental Sa: “obras 
lineares como rede de esgoto, gás GLP, rede de 
distribuição/transmissão necessita do EIV ou RIV? 
Existe Termo de Referência para tal 
empreendimento?” 

O Sr. Allyson, responde que essas obras precisam passar por análise da guia 
de diretrizes urbanísticas, e não necessariamente de estudos de impacto de 
vizinhança é o que a lei do uso do solo preconiza, hoje precisa de uma guia de 
diretrizes, mas não um estudo de impacto de vizinhança para esse tipo de obra. 
Réplica do Sr. Orlando Trevisan, nós estamos passando por alguns processos 
que estamos realizando os estudos do EIV para a linha de distribuição de 
energia de 188KV. A última que fizemos tivemos que usar a de um termo de 
referência de um shopping center aqui de Campo Grande. Sra. Berenice Maria 
Jacob Domingues (Planurb), esclarece que em campo Grande não, pede 
desculpa, mas fala que o Sr. Orlando está equivocado, pois em Campo Grande 
a exigência é a guia de diretrizes urbanísticas, a Msgás, Energisa e Águas 
Guariroba fazem certinho. Para esses empreendimentos de infraestrutura a 
exigência que a lei preconiza é a guia de diretrizes urbanísticas e o 
licenciamento ambiental que é feito na Semadur, mas EIV não. Réplica do Sr. 
Orlando Trevisan, informa que entregaram uma documentação, onde foi 
solicitado a guia e um termo de referência de estudo de impacto de vizinhança. 
Nós procedemos a complementação, que para obras lineares foi bem difícil, 
porque os estudos são voltados ao impacto da vizinhança e com obras lineares 
são em vários bairros, passa perto e cruza córrego e próximo de parques. Então 
o termo de referência para esse tipo de atividade não foi suficiente, foi 
complicado produzir a documentação. Mas retomando a minha pergunta, você 
falou que a gente entra com uma guia de diretrizes urbanas e porque veio esse 
ofício com esse termo de referência, provavelmente vai ter alguma coisa 
pertinente ou não? Sr. Allyson, manifesta-se dizendo que em relação a esse 
tipo de empreendimento, provavelmente trata-se de um estudo de impacto 
ambiental. Porque o estudo de impacto de vizinhança, as atividades que são 
relativas a ele estão nos art. 22 e algumas atividades no art. 24 da lei do uso do 
solo, esse tipo de empreendimento não é enquadrado legalmente para emissão 
de estudo de impacto de vizinhança, provavelmente você deve estar falando do 
estudo de impacto ambiental, mas aí já é um outro dispositivo. A Sra. Berenice 
Maria Jacob Domingues (Planurb), solicita ao Sr. Orlando Trevisan que deixe 
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o seu número de telefone que será verificado, porque na Planurb ninguém exigiu 
ainda estudo de impacto de vizinhança para esse tipo de obra de infraestrutura. 

Sr. Luiz Otávio Pinho, Plange: “qual o 
profissional estará habilitado para elaboração do 
EIV/RIV?” 

Sra. Berenice Maria Jacob Domingues (Planurb), esclarece dizendo que 
quando se trabalha com estudos de impacto de vizinhança é preciso ter um bom 
conhecimento do urbanismo, de como os empreendimentos e as atividades vão 
impactar. Sr. Arlindo Murilo Muniz (CMDU), faz uma complementação dizendo 
que salvo engano, isso é competência do conselho de classe e a pergunta tem 
que ser feita para o conselho de classe, e deve ser perguntado a esse conselho 
se o profissional tem atribuição técnica ou não. Se o conselho disser que o 
profissional tem atribuição técnica, não é a Prefeitura que vai obstar o seu 
trabalho, essa é uma questão afeta ao conselho de classe. Sra. Berenice Maria 
Jacob Domingues, contribui dizendo que cada profissão tem as suas 
atribuições, então se você tem dúvida pergunta para o seu conselho, eu posso 
fazer? O Sr. Arlindo Murilo Muniz (CMDU), enfatiza que o conselho de classe 
deve ser mais atuante, até porque quando você assina a ART, está sendo 
responsável por aquilo que você emite de parecer, então a reponsabilidade civil 
e criminal recai sobre o técnico. E se ele se aventura a assinar uma coisa que 
ele não tem atribuição para isso, reponde por aquilo que assinou e em conjunto 
o conselho solidariamente, por não ter fiscalizado o sujeito que diz ter a 
atribuição. 

Sr. João Alberto, JMD2: “o cronograma de obra 
só é feito após a conclusão dos projetos. E esses 
só serão elaborados após a obtenção da GDU, 
porque consta no Termo de Referência do RIV? ” 

A Sra. Berenice Maria Jacob Domingues (Planurb), responde que essa 
questão é a mesma do caso que a Marta falou, sua pergunta complementa a 
que ela fez, quando ela perguntou: “se o EIV é preliminar, antecede as licenças 
urbanísticas e ambientais. E qual o nível de detalhamento dos projetos e das 
informações que devem conter no EIV? ”. De fato, o que a gente precisa agora, 
e estamos perseguindo na minuta que estamos fazendo é justamente desonerar 
e colocar isso numa situação que seja de fato preliminar, e que dê ao 
empreendedor a possibilidade dele avaliar, se vai seguir adiante ou não. Com a 
revisão da legislação e atualização conforme a Lei n. 341, nós também estamos 
fazendo revisões dos termos de referências, a ideia é ter um termo de referência 
para cada grupo de empreendimentos ou atividades, porque eles têm 



7 
 

Pergunta Resposta 
particularidades, não dá para fazer um só para todos. Réplica do João, JMD2: 
Fiz esse questionamento porque em função de alguns EIV que tenho em trânsito 
aqui, e, vi na TR que tem exigência do cronograma, mas isso você faz somente 
lá na frente, então você pedir um cronograma no EIV é descabível, na verdade 
a gente vai mentir, se pudesse ser retirado. Aproveito que fiz outra pergunta, 
com relação a contagem de veículo, porque no termo de referência pede dois 
(2) dias e pede o período inteiro. Na verdade, se faz a contagem de veículo com 
objetivo, para avaliar o nível de serviço de tráfego nas vias, e se pega a situação 
pior, no momento de pico. Então se você ficar contando veículo das 7 horas da 
manhã até as 6 horas da tarde, é no mínimo absurdo, porque não procede. O 
maior pico se tem na entrada de serviço, na hora do almoço e saída do 
expediente, nesses períodos se tem os maiores valores e com esses valores é 
que se consegue calcular o serviço das vias. E não fazer uma exigência de você 
contar veículo o dia inteiro, não é muito coerente. Gostaria que isso fosse 
revisto, outro dia estive conversando com a Berenice sobre as exigências que 
foram feitas no EIV, com relação a questão de volume de aterro, drenagem, isso 
aí vou fazer no momento seguinte. Eu sei que isso impacta no meio ambiente, 
porém, só vou conseguir definir a quantidade de movimento de terra e a 
quantidade de valas que vou abrir é no momento seguinte, já é numa etapa 
posterior, a gente viu algumas coisas no termo de referência que está 
antecipada. É como a Marta falou, estou numa fase de planejamento, de saber 
se o meu empreendimento vai poder acontecer naquela forma. A Sra. Berenice 
Maria Jacob Domingues (Planurb), agradece, dizendo que é uma excelente 
contribuição, porque a gente tem que evoluir nos parâmetros e na maneira que 
exigimos para que tenhamos o comprometimento de quem está propondo, 
fazendo e empreendendo e esclarecendo melhor para os profissionais que 
elaboram os estudos de impacto de vizinhança, para que esses estudos venham 
com a consistência necessária e que sejam objetivos para respaldar os técnicos. 
Sr. Allyson, completa dizendo que o Sr. João já trouxe essa sugestão e está 
sendo trabalhada dentro das nossas reuniões. Então, qualquer tipo de sugestão, 
principalmente dos técnicos que elaboram os EIV, é muito bem-vinda para nós 
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que somos analistas e trabalhamos na revisão da legislação do EIV. A Sra. 
Berenice Maria Jacob Domingues(Planurb), fala que somente podemos 
evoluir se tivermos o retorno de vocês de como as coisas acontecem na vida 
real, isso facilita o nosso trabalho. 

Luciane Costadele, cidadã: “o relatório-voto está 
disponível no site da Planurb?” 

Sra. Berenice Maria Jacob Domingues(Planurb) responde que não sabe, 
mas está com um exemplar à disposição e se quiser uma cópia pode 
providenciar, porque é um documento público que já foi para a Câmara e foi 
votado dentro de uma sessão ordinária do CMDU que é pública, qualquer 
pessoa pode participar, não é um documento que será guardado para a gente, 
em tempo recebe a informação de que o relatório-voto do CMDU para a minuta 
do estudo de impacto de vizinhança e relatório de impacto de vizinhança está 
na integra na ata da 390ª sessão ordinária do CMDU, realizada no dia  16 de 
outubro de 2019, disponível na página www.campogrande.ms.gov.br/planurb 

Réplica Luciane Costadele: sugere que os 
estudos ficassem todos juntos. 

 

Catia Yamasaki, Sinduscon: “sugestão de 
inclusão no projeto de lei de empreendimentos 
que sejam passíveis de outorga onerosa de 
alteração do uso do solo que eles sejam 
enquadramentos como empreendimentos que 
obrigatoriamente tenham que passar por estudo 
de impacto de vizinhança e relatório de impacto de 
vizinhança”. Réplica da Catia Yamasaki, 
Sinduscon: a ideia da sugestão é porque a 
alteração de uso do solo tanto de uso como de 
porte ela pode impactar uma área que não está 
preparada para isso. Então entendo que o estudo 
de impacto de vizinhança vá colocar as medidas 
mitigadoras para que a região não seja impactada 
negativamente por essa alteração.   

A Sra. Berenice Maria Jacob Domingues (Planurb), informa que todas as 
sugestões vão ser levadas em consideração. 
 
ACATADA NO TEXTO FINAL DO PROJETO DE LEI  
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Sr. Abadio Furtado, MRV: “teria como a Planurb 
disponibilizar dados das secretarias e 
concessionárias de forma a otimizar a eficiência 
do EIV? Exemplo: cadastro de rede de drenagem, 
etc.?” 

Temos todas as informações referentes as outras secretarias no SISGRAN, mas 
exatamente este exemplo que você deu, sobre o cadastro da rede de drenagem, 
nós não temos, e por isso não podemos disponibilizar. Agora, com relação a 
rede de educação, saúde, assistência social, água, pavimentação asfáltica e 
esgotamento sanitário estão disponíveis no SISGRAN e atualizadas. A Sra. 
Berenice Maria Jacob Domingues (Planurb), complementa quanto ao 
Sisgran, que é um sistema de indicadores georreferenciados para o 
planejamento e a gestão e está disponível para qualquer pessoa pelo sitio 
www.campogrande.ms.gov.br/planurb/sisgran, onde se encontram todos os 
dados socioeconômicos e de infraestrutura, infelizmente a questão da 
drenagem nós não temos, mas a Prefeitura já está providenciando por 
intermédio da secretaria de Governo e do escritório de Projetos, a contratação 
desse mapeamento da rede de drenagem. Acredito que nos próximos anos 
tenhamos disponível e vocês podem acessar no Sisgran, escolhendo a forma, 
que pode ser em forma de mapas, gráficos ou tabelas, então o máximo que a 
gente pode fazer é alimentar o sistema e ir atualizando sempre. 

Sra. Letícia, MRV, solicita esclarecimento: a 
primeira coisa que gostaria de saber a Berenice já 
respondeu, só não existe uma previsão de quando 
a gente vai ter esses dados da drenagem. 
Tivemos um empreendimento que houve um 
problema estava em andamento e teve que ser 
paralisado porque o projeto estava errado, então 
foi um erro da Sisep e do profissional, não existia 
rede e teve que refazer e teve um custo. Tem 
algumas situações que estou analisando, 
tentamos fomentar contratando vários 
terceirizados diferentes para achar os melhores 
profissionais para estarem desenvolvendo os 
estudos para gente. Tenho visto que alguns dados 
são meio obsoletos os dados do IBGE que se 

Sra. Berenice Maria Jacob Domingues (Planurb), informa quanto a questão 
de quantos cidadãos são atendidos por uma unidade básica de saúde da família 
não é uma decisão do executivo municipal, isso é uma orientação que vem do 
Ministério da Saúde que faz a gestão do SUS (Sistema Único de Saúde) no 
Brasil, que define quantas famílias são referenciadas dentro daquele território 
para uma unidade básica de saúde. Nós este ano, vamos ter, já deve ter iniciado 
o censo e aí vamos ter uma atualização, porque o último censo completo foi em 
2010, mas dá para fazer as projeções, não vejo que seja um impeditivo. Com 
relação ao que você falou que está na lei de ordenamento do uso e ocupação 
do solo sobre cálculo, a que você se referiu exatamente? É aquele que foi 
revogado pelo termo de regressão, então não temos que falar sobre isso, porque 
senão vai virar uma confusão, estamos falando de uma letra morta, foi um 
parâmetro que nós tivemos de 1988 com a 2.567 até agosto de 2011. Era um 
parâmetro que nós utilizávamos, e nós estamos trabalhando e estudando para 
voltarmos a ter um parâmetro também, que seja matriz, não sei como, mas 
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utiliza e alguns dados são incompletos, por 
exemplo das unidades básicas de saúde, estava 
analisando, tem a portaria que define, como por 
exemplo, atendimento até quatro mil (4000) 
pessoas naquela unidade, mas falta informações 
complementares para chegar nessa definição do 
que precisa. Até porque tem aquela discussão do 
que existe definido na lei de uso do solo em 
relação aos CEIFs e unidade de básica de saúde 
e o cálculo, eu diria empírico, mas vocês têm uma 
regra para fazer o cálculo baseado no que o EIV 
traz de necessidade para as escolas e unidade 
básica de saúde. Então, acho que talvez 
melhorando esses dados que já estão 
disponibilizados, acho super interessante, o 
Sisgran ajuda bastante, mas é na mesma linha 
que falei da matriz, a gente está tentando 
contribuir para estar democratizando com os 
profissionais as informações. 

precisamos da contribuição dos senhores para que possamos chegar em algo 
que seja proporcional, razoável e bem aplicado na hora da implantação dos 
empreendimentos e das atividades, obrigada pela contribuição. O Sr. Allyson, 
destaca a importância do estudo do profissional, é ele que vai referendar a 
nossa decisão das medidas mitigadoras, o que você trouxer, o que adensar, vou 
levar tantas pessoas de zero a quatro anos, de 5 a 12 com essas informações 
do seu estudo, com a proposta a gente vai analisar, então é o estudo de impacto 
de vizinhança que referenda as nossas decisões. A Sra. Berenice Maria Jacob 
Domingues (Planurb), complementa dizendo que o estudo vai trazer o 
elemento necessário para que os analistas, os técnicos possam organizar o 
relatório e encaminhar para a Comissão de Diretrizes Urbanísticas. 

Sr. Paulo Lunguinho, representante do 
Conselho Regional da região Urbana do 
Bandeira: “como será feita a análise dos 
empreendimentos que propõem adensamentos 
próximos a áreas de preservação permanentes ou 
as nascentes?”.  

Neste caso os empreendimentos ou atividades devem obedecer rigorosamente 
a legislação que diz que ele não pode ocupar uma área de preservação 
permanente e nem áreas de nascentes. E estabelece qual é a distância que ele 
tem que estar dessas áreas de nascentes ou dessas áreas de preservação 
permanentes. O estudo de impacto de vizinhança não substitui o estudo de 
impacto ambiental e nem o licenciamento ambiental, e normalmente todos os 
empreendimentos ou atividades que são obrigatórios fazer o estudo de 
vizinhança também tem que fazer o licenciamento ambiental. Réplica do Sr. 
Paulo Lunguinho, morei no Rita Vieira e na época fazia caminhada ali na 
Avenida Rita Vieira que tem uma rotatória com a Avenida Interlagos e nessa 
rotatória tem um córrego. Uma coisa curiosa, temos ali uma floricultura e tem 
uma nascente que nasce no terreno da floricultura, atravessa a calçada e acaba 
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morrendo depois no asfalto. Não sei se teve um planejamento ou foi um erro, 
mas estou vendo que as nascentes estão nascendo ali do lado e passando pela 
calçada, a gente passa todos os dias ali, acho estranho em ver isso, fiquei 
preocupado. Então gostaria de saber como é feito esse sistema para podermos 
entender, nós, a população às vezes não entendemos como funciona a distância 
que deve ser feito para não ter esse impacto depois no ambiente. A Sra. 
Berenice Maria Jacob Domingues (Planurb) agradece pela contribuição. 
 

Sr. Peter, Secovi: “haverá regulamentação das 
audiências públicas para os estudos de impacto 
de vizinhança? ” 

Sim, o Plano Diretor no art.131, traz a obrigação de que todos os estudos de 
impacto de vizinhança tenham que passar por audiência pública e já traz 
algumas regras e agora nós vamos ter que regulamentar para dizer como isso 
vai se dar na prática. Hoje não temos nenhum procedimento de audiência 
pública vigente, então vamos ter que estabelecer. 
 

Sra. Valéria Gabas, Secovi pergunta para 
Allyson da Planurb: “as ações mitigatórias 
poderão ser convertidas em aporte de recursos 
financeiros? Em caso positivo, qual será a 
destinação”? 

O Sr. Allyson, informa que neste caso não é uma medida mitigadora, a medida 
mitigadora mitiga o impacto, o próprio empreendedor mitiga o impacto com 
obras, neste caso é uma medida compensatória, ou seja compensa de forma 
financeira o impacto que está causando, o recurso vai para o Fundo Municipal 
de Desenvolvimento Urbano, sendo esses recursos aplicados nos 
equipamentos urbanos, e equipamentos comunitários, retornando para a própria 
infraestrutura do planejamento urbano, assim que ele é aplicado. 
 
ACATADA NO TEXTO FINAL DO PROJETO DE LEI 

Sr. Gilson Queiroz conselheiro do 
Anhanduizinho e presidente do Marcos 
Roberto: “será criada uma lei para regulamentar 
as áreas a serem construídas, para regulamentar 
uma construção?” 

A Sra. Vera Cristina Galvão Bacchi, responde que já existe lei, a Lei de 
Ordenamento do Uso e da Ocupação do Solo e o Código de Obras, elas serão 
revistas, estamos internamente fazendo reuniões com os técnicos da Semadur, 
Planurb, Agetran e Sisep e tão logo sejam concluídas as revisões dessas duas 
legislações serão instituídas as relatorias junto ao CMDU e após serão feitas as 
audiências. 

Sr. Vagner Virme Dolci, Conselho Regional do 
Segredo: “haverá uma análise dos já existentes 

A Sra. Berenice Maria Jacob Domingues, informa que não haverá revisão dos 
empreendimentos já implantados, existentes, mas se por ventura um 
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(principalmente públicos) e qual será o tempo que 
levará desde o protocolo na Planurb até a 
devolução do relatório para o empreendedor?” 

empreendimento já existente for ser ampliado, reformado, sofrer alguma outra 
intervenção ou mudar o uso, hoje ele é um hospital e vai passar a ser uma 
escola, é uma residência e vai passa a ser algum daqueles empreendimentos 
ou atividades que obrigatoriamente tenha que ter EIV, aí a gente vai pedir o EIV 
para eles, tanto para os empreendimentos públicos quanto para os privados. 

Sr. Rubens Honório e Aguinaldo Martins 
conselheiros Regionais do Anhanduizinho: “qual a 
contrapartida exigida para as empresas 
impactantes que causam impactos ambientais, 
que poluem e atormentam a comunidade atingida 
causando distúrbios e desvalorização da 
localidade?” e “empresas de transporte de cargas 
causam impactos gerais como trepidação, 
afundamento do solo, como é feito a autorização 
e como pode ser feito contrapartida pelos 
impactos  da empresa MCG?” Fico feliz em estar 
em uma reunião com bastante engenheiro e a 
dúvida em relação a questão colocada pelo 
Vagner permeia pela cabeça de todo mundo, tanto 
de professores como de alunos. Estou aqui para 
aprender e vindo de uma região totalmente 
problemática, uma região que recebe todo o lixo 
de Campo Grande começo a ver que lá tem de 
sobra, na questão do mau cheiro como do odor, 
como o impacto no lençol freático que é totalmente 
contaminado e as empresas poluentes que lá se 
instalaram, na verdade acredito que antes de 
colocarem os seus empreendimentos lá, eles 
receberam autorização. E recebendo autorização 
talvez eles não tenham tido na época estudos, vou 
colocar alguma coisa problemática para vocês. 

A Sra. Giovana da Semadur, responde aos questionamentos: com relação a 
parte da questão ambiental, os processos de licenciamento ambiental são 
contínuos, os empreendedores devem apresentar relatórios de monitoramento, 
e a gente faz a análise dos relatórios, verifica como está a situação, os fiscais 
vão ao local e se é identificado o problema ou o impacto ambiental, ou alguma 
coisa desse tipo, no momento da renovação da licença, ou até antes é pedida a 
adequação, porque a cada impacto ambiental é possível que haja medidas que 
você possa fazer ou adotar dentro do seu empreendimento para poder minimizar 
ao máximo possível aquilo. Então dentro dos processos de licenciamento 
ambientais são feitas essas análises, inclusive com a possibilidade da não 
renovação da licença, caso seja impossível ou que esteja poluindo ou 
degradando e não haja modificação com relação a isso. Então os processos de 
licenciamentos ambientais são analisados dessa forma para justamente tentar 
minimizar ao máximo os impactos que são causados no local. 
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Mas eu queria saber o seguinte, elas já existem lá, 
mas o que elas podem fazer para compensarem e 
mitigarem, poderem dar uma contrapartida para 
aquela comunidade já totalmente desvalorizada. 
Porque qualquer estudo de impacto, por exemplo, 
foi feito recentemente uns predinhos lá e se 
aumentou, se aumenta duas mil pessoas a 
unidade de saúde não comporta, não sei como é 
feito esse estudo, como fazer alguma coisa, para 
aumentar uma residência é feito um estudo, mas 
na minha região não, e agora chegou a hora da 
gente reclamar, já fizemos audiência pública 
justamente pelos impactos já causados lá, falo 
das empresas poluentes que tem lá, de 
fertilizantes e o lixão. Na verdade, é uma situação 
complicada, todo o lixo de Campo Grande é 
enterrado lá. Outra coisa tem a Águas Guariroba 
e a estação de tratamento de esgoto, as 
nascentes todas poluídas, temos o Rio Formiga, 
totalmente contaminado, quem quiser ver o que é 
contaminação e só ir lá no sentido norte-sul e 
entrar e vai perceber que aquela região é 
complicada, com grandes empreendimentos 
agora. Aí eu quero saber o que uma empresa 
daquela pode fazer dentro daquela comunidade, 
ele pode fazer uma arborização, pode aumentar a 
unidade de saúde, porque ele causa um mau 
cheiro, o lixo, aquelas coisas que são jogadas, as 
pessoas vão acumulando e causa problema. 
Então o que eles podem fazer por nós. Outra 
situação, tem um depósito de uma mineradora 
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MCG, eles vieram de Terenos e instalaram-se ali 
onde era o antigo Haras, que receberam o nome 
de Noharas, empreendimento que tem pedras e 
suas carretas passam das quatro horas da manhã 
até as sete horas na frente da escola, do Ceinf, 
são carretas pesadas. Queria saber o seguinte, 
elas receberam autorização para estarem ali e 
atuar, porém, ela causa impacto e causam 
afundamento do solo, trepidação, e tem pessoas 
que estão com as residências trincadas.  Então 
queria que vocês me respondessem o que que 
eles podem fazer para compensar? 
Sr. Salvador Silva, Conselho do Centro: “no caso 
dos empreendimentos que já estão instalados, 
causam perturbação à vizinhança, no caso a 
sonora. Qual é o procedimento a ser seguido?” 

A Sra. Giovana da Semadur, pergunta se são empreendimentos que fazem 
barulho, fazer denúncia na Prefeitura. A prefeitura vai lá constatar a 
irregularidade e sendo constatada, notifica, autua para que haja adequações e 
dependendo do tipo do empreendimento, é porque a pergunta foi vaga, se for 
um local, uma casa de festas, por exemplo, precisa de licenciamento ambiental, 
para saber o que está causando a poluição sonora aí a gente precisa saber que 
tipo de empreendimento que é, por exemplo, uma conveniência, se for carro de 
som, aí já não é mais licenciamento ambiental, já é uma questão de segurança 
pública, porque quem regulamenta a emissão de som de carro é o Contran, 
quem cuida disso é a polícia. Então é preciso saber o tipo de empreendimento 
para saber o tipo de poluição sonora. A Sra. Berenice Maria Jacob Domingues 
(Planurb), complementa dizendo que no caso de empreendimentos novos que 
vão ser implantados que não existem ainda no estudo de impacto de vizinhança 
vai ter que ser descrito se ele causar algum tipo de barulho, vai ter que ter essa 
previsão, caso ele já esteja implantado, já exista o prédio e ele funcionava como 
um residência e a pessoa vende aquela residência e o outro que compra vai 
montar uma boate por exemplo, que vai ter barulho, ele vai ter que fazer o estudo 
de impacto de vizinhança porque mudou o uso e vai ter que fazer o 
licenciamento ambiental, porque essa atividade exige o estudo de impacto de 
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vizinhança e exige o licenciamento ambiental. Nesse momento, no 
licenciamento ambiental, ele vai ser obrigado a fazer um tratamento acústico 
para não perturbar os vizinhos. Então, precisa pegar Salvador o caso específico 
que aí a Giovana te ajuda. E o Rubinho, é importante que a comunidade faça a 
denúncia pelo telefone 156, mas aí você vai falar já fiz um monte de vezes, faz 
de novo, não desista, insista, porque o cidadão tem que denunciar, tem que 
fazer a sua parte e a Prefeitura fazer a parte dela. 

Sr. Domingos Guimarães, corretor, pergunta 
para o Sr. Allyson: “haverá um termo de referência 
para cada tipo de empreendimento/atividade?” 

O Sr. Allyson, nós estamos fazendo os estudos, reunindo todos os técnicos é 
o objetivo é ter um termo de referência para cada grupo de empreendimentos 
ou atividades, porque eles têm particularidades, não dá para fazer um só para 
todos. Não temos isso sólido, mas está sendo discutido em nossas reuniões. A 
Sra. Berenice Maria Jacob Domingues (Planurb), complementa dizendo que 
os estudos que os técnicos estão fazendo demonstra que a gente precisa 
agrupar empreendimentos e atividades similares e customizar o termo de 
referência, não podemos ter um termo de referência para uma indústria de 
fabricação de velas igual ao termo de referência para o estádio de futebol. É 
preciso customizar isso, estamos perseguindo esse objetivo. 
 
ACATADA NO TEXTO FINAL DO PROJETO DE LEI 

Sr. Thiago Holanda Nantes, engenheiro civil, 
pergunta ao Sr. Allyson: “quem é responsável 
pelas medidas mitigadoras?” 

O Sr. Allyson, responde que o responsável pelas medidas mitigadoras é aquele 
que está levando o impacto para o local, nesse caso, o empreendedor ele é o 
responsável pelas medidas mitigadoras. Réplica do Sr. Thiago, e quem 
determina, o próprio estudo ou o município pode dar a sugestão dele para uma 
complementação na proposta de mitigação? O Sr. Allyson, responde que quem 
propõe essa mitigação é o empreendedor no próprio estudo, ele já propõe no 
final do estudo a mitigação. Quem faz a análise dessa mitigação, se é cabível 
ou não em relação ao peso dela é o nosso relatório técnico, e quem finaliza essa 
análise é a Comissão de Diretrizes Urbanísticas onde sempre é procurada uma 
equivalência financeira relacionada ao impacto que o empreendimento vai 
causar. Nós não temos uma fórmula ainda que traga esse número fixo para a 
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gente para que se possa mitigar, mas é estudada a equivalência financeira em 
cima do impacto causado pelo empreendimento. 

 


