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Desenvolvimento Urbano Da Região Oeste 
 

Há 6 anos, uma grande parcela do território Canoense vive um estado de insegurança jurídica 
quanto a sua ocupação. São cerca de 32 milhões de metros quadrados, quase um quarto do 
Município, onde estão localizadas as principais áreas industriais e comerciais ainda não ocupadas. 
Uma região com grande potencial para instalações de novos empreendimentos, localização 
estratégica na Região Sul do País, privilegiada pelos vários modais ali presentes. 
 
A maior parte da área está localizada ao leste da Rodovia do Parque (BR 448), obra projetada para 
atuar como um dique de proteção às cheias, sendo ainda necessária a instalação de estações de 
bombeamento e diques complementares. 
 
Em 2015, a Metroplan, órgão estadual competente para a elaboração de planos de desenvolvimento 
regional e urbano, formou um Grupo de Trabalho para debater a forma de ocupação desse território 
em função do regime de águas da Bacia do Rio do Sinos. Passados 6 anos, após terem sido formados 
comitês técnicos, contratados estudos especializados, realizadas audiências públicas e 
apresentados relatórios ambientais, as indefinições apenas aumentaram. 
 
Nesse cenário, o Ministério Público Estadual, demandado pelo COMITESINOS e em razão da inércia 
do Executivo Municipal, assumiu o protagonismo. Recomendou, em ofício, à FEPAM, Prefeituras, 
Registros Imobiliários, agentes financeiros e demais autarquias, a suspensão de qualquer novo 
licenciamento a empreendimentos nessas áreas. Tais recomendações atingiram em cheio o 
desenvolvimento econômico e urbano de Canoas, retirando a sua autonomia na gestão do seu 
próprio território. Instalou-se assim uma insegurança jurídica a todos que pretendiam ou 
pretendem empreender nessa região, gerando prejuízos à comunidade, aos empreendedores e aos 
proprietários das respectivas áreas. 
 
A CICS, no intuito de auxiliar na solução deste tema, promoveu debates, participou de audiências, 
conselhos e comitês, assim como oficiou às Administrações Municipal e Estadual, alertando para a 
evasão de investimentos e empregos, que foram migrando para outros Municípios por conta desta 
situação. 
 
O tripé da sustentabilidade, conhecido como "PPL" (pessoas, planeta e lucro), considera que a 
atividade econômica para ser sustentável, precisa ser socialmente justa, ambientalmente 
responsável e financeiramente viável. Precisamos alcançar uma solução definitiva para o 
desenvolvimento daquela região nobre da Cidade e, para isso, não podemos aceitar a inércia e a 
omissão dos atores responsáveis pela viabilização do crescimento econômico de Canoas e do bem 
estar de nossa comunidade.  
 
O tempo perdido é irreparável! Todos temos de agir! 
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