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                                                     ATA N° 53 /2015
Aos vinte e dois  dias do mês de junho de 2015 às dezessete horas, no Salão Nobre do
Gabinete do Prefeito reuniu-se o CONSEPLAN  em Sessão Extraordinária de nº 11,
para assuntos constantes da convocação.
PRESENÇAS
Oliver  Viezzer,  (CIC),  Rafael  Rihl  Tregansin  (SINDUSCON),  Alexandre  Susin
(SINDUSCON), Ivaldo Trentin (SEAAQ),  Graziela Vanin (OAB), Nadia Zampieri Trentin
(CREA),  Paulo  Roberto  Viegas  (SMH),  José  Taiarol  (SMAPA),  Fabio  Scopel  Vanin
(SMU), Juarez Biazio (SAMAE), Gilberto A. Boschetti (SEPLAN), Sandra M E de Brum
(SEPLAN),  Vitório  Giordano  Costa  (PGM),  Gilmar  Santa  Catharina(SMGF),  Paulo
Roberto Dahmer (SRM),  Manoel José Souza Marrachinho (SMTTM), Rubia Ana Mossi
Frizzo (SMC),   Érico Borges Machado (SMC),  e Sabrina Crivelaro Becker (SMOSP)
Contou  com  a  presença  de  Rosana  Guarese  (SEPLAN),  Tarciso  Viero  (SEPLAN),
Gerson M vargas (SEPLAN), Claudete Bortoluz (AMOB Vila Cristina), Carlos Ramon
(Subprefeito de Vila Cristina), José Luiz Stein, Matias Sirtoli, Arnildo Schildt, Milton C.
Sikelero, Geferson Junior Uez (representantes da Comunidade de Vila Cristina).
PAUTA: O  Vice-Presidente Paulo Roberto Dahmer, agradece a presença de todos,
informando que o presidente O Conselheiro da UCS. Pedone justificou sua ausência na
reunião,1-INFORMAÇÕES DA PRESIDÊNCIA. 2- ATA Nº 52/2015 foi aprovada  por
unanimidade, dos conselheiros presentes havendo três abstenções pelo motivo
de que os Conselheiros  não estavam na última sessão.  3-  PLANO DIRETOR
SUSTENTÁVEL DE VILA CRISTINA-  O Vice-Presidente  Paulo Roberto  Dahmer,
coloca que hoje vamos apreciar o Plano Diretor de Vila Cristina com apresentação da
Secretaria  Municipal  de  Planejamento-SEPLAN,  através  de  seu  secretário  Gilberto
Boschetti e técnicos da secretaria.  O Conselheiro da SEPLAN, Gilberto Boschetti,
coloca  que  desde o ano passado temos trabalhado no assunto e feito reuniões com a
comunidade, fazendo diagnósticos e estudos naquele distrito. É importante a atenção
deste Conselho para o que foi levantado, qual a intenção e as principais diretrizes que
a SEPLAN, a comunidade e o Poder Público Municipal  está propondo para aquele
Distrito. O Vice-Presidente Paulo Roberto Dahmer, diz: quero registrar e agradecer a
presença  do  subprefeito  e  moradores  de  Vila  Cristina  que  estão  presentes  nesta
reunião.  É  uma  satisfação  que  vocês  acompanhem o  trabalho.  A Conselheira  da
SEPLAN, Sandra M E de Brum, coloca que viemos apresentar a proposta do Plano
Diretor de Desenvolvimento Sustentável do Distrito de Vila Cristina em atendimento aos
artigos 125 a 128, sobre os Planos Diretores Distritais da Lei Complementar 290 de
2007-PDM. O trabalho vem sendo desenvolvido a quase um ano pela COPLAN, com
conversas  com  diversas  secretarias  afins  e  também  com  a  comunidade  do  local.
Tivemos uma grande audiência pública,  em novembro de 2014 e nela foi formada uma
comissão de entidades representativas da Comunidade e técnicos do município. Esta
comissão vem se reunindo periodicamente discutindo o trabalho. Também contamos
com  a  participação  e  trabalho  do  Subprefeito  Ramon.  Cabe  realçar  que  os
representantes  da  comunidade  desempenharam  um  papel  fundamental  neste
processo, sendo uma parceria importante e estando presente em todas as reuniões
organizadas, trazendo contribuições para a montagem da proposta. Vamos apresentar
a elaboração do Plano. Vocês tem em mãos a minuta de lei  que gostaríamos que
apreciassem  em  suas  entidades  e  retornassem  com  contribuições,  se  tiver.  Este
documento  foi  consensuado  com este  grupo  de  trabalho  formado  pela   SEPLAN-
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COPLAN, a comunidade e a subprefeitura.  A Arq Rosana A. Guarese da SEPLAN,
coloca que as pessoas que estão aqui, são os que participaram da comissão. O que
vou apresentar, eles já conhecem, com a diferença de que cada item do diagnóstico
agora   estará  vinculado  ao  Art  de  Lei  correspondente.  Apresenta  o  Plano  de
Desenvolvimento Sustentável  de Vila  Cristina (  material  anexo).  O Vice-Presidente
Paulo  Roberto  Dahmer,   agradece  o  trabalho,  a  apresentação  da  COPLAN  e  a
participação da comunidade. Faço a proposta de estabelecer um prazo para que as
entidades possam se manifestar  sobre o trabalho.  Na próxima reunião ordinária se
aprecie este assunto,  aconteça debate,  se necessário  ^podemos fazer  a votação e
encaminhe para a Câmara de Vereadores.   O Conselheiro da SEPLAN, Gilberto
Boschetti,  ratifica o agradecimento a equipe da COPLAN que produziu este material a
Arq Sandra, Arq Rosana, Eng. Vargas, Mari Clara, Tecla, enfim, como vocês puderam
perceber,  o  trabalho  é  bastante  simples  tendo  uma  linguagem que  a  comunidade
entende  e  se  aproprie  do  plano.  Esta  foi  uma   preocupação  que  tivemos  na
comunidade, quando da audiência pública, no ano passado. Que o Plano mostrasse,
da melhor  forma,  o  que a  comunidade  deseja  para o  futuro  de Vila  Cristiana pois
quanto mais a legislação se aproxima dos interesses das pessoas que lá moram, maior
a possibilidade dele se consolidar e dar certo. Quero agradecer o Subprefeito Ramom
pela participação e mobilização da comunidade. Este é um dos pontos fortes. Estão
engajadas para preservar o local e permitir que lá aconteça atividades que preservem a
paisagem, a natureza e o potencial turístico. Quero dizer que foi bastante debatido e
consensuado,  nos  limites,  zoneamento  e  parâmetros  de  edificação.  Que  os
Conselheiros e suas entidades analisem a nossa proposta e venham agregar eventuais
sugestões  e  recomendações,  sempre  lembrando  que  foi  bastante  debatido  com  a
comunidade local. O Subprefeito Carlos Ramon  coloca que  faltou a localização da
Capela São Cristóvão de Santo Antônio e a Capela de Caravágio . Quero agradecer a
Arq Rosana e ao Secretário Boschetti por conhecer um pouco mais a nossa localidade.
Andamos nas estradas e passamos em todos os pontos do distrito. Já conhecíamos
mas cada vez que íamos parece que existia algo novo. Quero colocar a  importância de
se fomentar o turismo no nosso  distrito.  A lugares maravilhosos que muitas vezes
vamos buscar em outros estados e temos aqui ao lado da nossa casa. Lugares como a
Toca  dos  bugres  que  a  maioria  daqui  não  conhece  e  que  está  sendo  depredado.
Teríamos que ter a força do poder público para ajudar aquela família para cuidar deste
patrimônio. È considerada pelo IPHAN como a maior caverna naquele formato no Rio
Grande do Sul e está dentro de  Caxias e dentro de Vila cristina.  A Sra Claudete
Bortoluz coloca  que  pela  associação  de  moradores,  somos  muito  atuante  e  por
estarmos bem distante  do  centro  temos dificuldade  de  ser  atendidos  nas  diversas
demandas  junto   ao  Poder  Público.  Agora  temos  uma  luta  por  uma  creche.  Foi
colocado, que a população vem diminuindo e envelhecendo. Talvez pela falta de um
lugar,  onde  os  casais  jovens  possam deixar  os  seus  filhos,  procuram  mais  áreas
centrais  da  cidade  onde  possam  trabalhar.  Estamos,  junto  ao  Ministério  Público,
buscando uma creche para Vila Cristina pois até então não conseguimos por outras
vias.  É uma luta que estamos tendo a bastante tempo. Talvez colocando tudo isto
dentro  da  lei  conseguimos   que  as  nossas  demandas  sejam atendidas  com mais
facilidade.  O Conselheiro da PGM Vitório Giordano Costa diz: não sei se este é o
momento, mas como Vila Cristina é distante e talvez sofra com a questão que vou
colocar.  Nossa  lei  veda  construção  de  empresas  distintas  da  transformação  de
produtos agrícolas na zona rural. Nestas localidades, se não podem se instalar, vão
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para as cidades vizinhas que podem ter este tipo de indústria. Como exemplo, uma
indústria  de  janelas  que  estava  em Galópolis,  iria  sair  dali,  pois  foi  vedada  a sua
ampliação. Ela só ficou, pois como ela já estava instalada tinha o direito de ficar e
também de ampliar. Só por isso ela não foi para o Município de  Feliz. Não sei se este
possa  ser  o  momento de quebrar  esta  lei,  neste  assunto.  Todos  os Municípios  da
região permitem empresas na área rural, Caxias do Sul é a única que proíbe e com isto
muitas empresas foram para outras cidades e com certeza, muitas que poderiam ficar
na área rural de Vila Cristina terão que sair. Talvez este seria o momento de levantar
esta questão. O Conselheiro da SMU Fábio Scopel Vanin, diz: quero parabenizar a
Secretaria de Planejamento junto com os demais órgão do município pelos estudos
apresentados   demonstrando  ter  uma  base  e  conseguiram  captar  bastante  os
interesses da comunidade que é o mais importante. Minha preocupação é o que fica na
competência da Secretaria do Urbanismo que é a implementação da política urbana de
colocar em prática todas as normas. Temos em tramitação, o projeto  urbanístico para
cadastramento dos lotes e demais edificações que já existem lá. Como podemos ver
aqui, boa parte das matrículas são do todo e não individualizadas e se neste projeto
que  já  está  praticamente  concluído,  falta  só  uma  situação  a  ser  encaminhado  a
Secretaria do Meio Ambiente por causa do problema na regularização das edificações,
tendo em vista as APPs, que aqui é um problema muito grave. Se foi contemplado ou
não na definição disso e ver em conjunto se há alguma adequação ou algum outro
artigo  para  ser  incluído  para  possibilitar  a  aprovação  da  planta  urbanística    que
possivelmente  vai  ter  que  ser  feita  por  lei.  Esta  situação  vai  se  dar  quando  da
aprovação do Plano ou alguma outra norma. Muitas vezes a gente aprova um plano
diretor e se cria uma expectativa de toda a população, de que seu lote ou edificação vai
ser regularizada e isto acaba não se materializando na prática. Isto é só para vemos
esta situação em conjunto. O Conselheiro da SMTTM, Manoel S Marrachinho diz:
quero me congratular com a comunidade que vê num processo de reconhecimento e
aprovação, uma demanda antiga e importante para aquela comunidade. É muito bom
para o Poder Público quando a comunidade se mobiliza e vem par e passo com a
administração Municipal concretizar um sonho. Congratular com o Secretário Boschetti
e com os técnicos da secretaria pela qualidade do trabalho produzido e aproveitar este
momento  para  perguntar  sobre  a  mobilidade.  Os  AFs  aqui  apresentados  são   os
mesmos do PDM da área urbana? E os conceitos gerais da lei é que o alinhamento na
rodovia  seja concedido pelo DNIT? A Arq Rosana  Guarese, responde que sim e que,
respeita o que o DNIT e  o DNER indica para as rodovias. O Conselheiro da SMTTM,
Manoel S Marrachinho diz:  infelizmente a BR 116  é um problema sério de mobilidade
para a cidade. É uma via extremamente estreita com caixa de 30 metros e com a
tendência que a densificação da zona urbana do distrito aconteça em torno dela é
importante  que  de  alguma  forma,  garantindo  o  direito  dos  proprietários  de  bem
utilizarem seus imóveis,  também se pense que se atenda a questão do recuo pois
numa faixa de domínio de 30 metros no Perímetro Urbano de Caxias do Sul, se verifica
que não há proposta urbanística possível de ser implantada. Se o alinhamento é pelo
DNIT então  haverá  enquadramentos  que  a  lei  prevê.  A Conselheira  da  SEPLAN,
Sandra M E de Brum,  diz: na questão da mobilidade,  foram propostos  aparelhos
viários, principalmente na intenção de potencializar a urbanização próximo ao posto de
combustível e se criar um núcleo urbano. No Anexo 6 e no texto da lei, temos previsão
de passarelas  e redutor. Alguma forma de ter segurança. A  Arq Rosana Guarese, diz:
também temos proposta de uma via paralela a BR 116 na parte sul onde foi possível
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devido  a  topografia. O  Vice-Presidente  Paulo  Roberto  Dahmer,  coloca  que   na
próxima sessão, provavelmente poderemos votar e encaminhar ao Prefeito e a Câmara
de Vereadores. Quero agradecer a presença da CIC, Sinduscon, OAB, SEAAQ CREA,
SMH, SMAPA, SMU, SAMAE, SEPLAN, PGM SMGF, SRM, SMTTM, SMC e SMOSP e
os moradores de Vila Cristina
ENCERRAMENTO Nada  mais  havendo  a  tratar,  o  vice  Presidente  Paulo  Roberto
Dahmer agradece a presença de todos e encerra a sessão. E para constar eu, Mari
Clara  Vanoni,  lavro  a  presente  ata,  que  vai  ser  assinada  por  mim  e  pelo  Vice-
Presidente Paulo Roberto Dahmer.
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