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Aos três dias  do mês de setembro de  2012, às dezessete horas, na Salão Nobre do
Gabinete do Prefeito   reuniu-se o CONSEPLAN  em Sessão Ordinária de nº 24, para
assuntos constantes da convocação.
PRESENÇAS
Olivir Viezzer (CIC), Rodrigo Romanini (CIC), Rudimar Menegotto (STR),  Orildes Tres
(SINDUSCON),  Pablo  Uez  (SEAAQ),  Ivaldo  Trentin  (SEAAQ),  Carlos  Eduardo
Mesquita  Pedone (UCS),  Sislaine Rossa Simonetto (OAB),  Nadia Tannous (CREA),
Nadia  Zampieri  Trentin (CREA),  Wanderlei  Gonzatto (CDL),  José Taiarol  (SMAPA),
Gerson  Antônio  Panarotto  (SAMAE),  Jorge  C.  Spinelli  Dutra  (SEPLAN),   Adivandro
Rech (PGM), Ozório Alcides Rocha (SRM),  Adair José Bianchi (SMTTM), João Wianey
Tonus (SMC) e Enzo Calabró da Silva  (SEMTUR) Contou com a presença da Arq.
Sandra Mara E de Brum (COPLAN/ SEPLAN) e do Vereador Édio Eloi Frizzo.
PAUTA:   A Presidente Sislaine Rossa Simonetto  agradece a presença de todos.
Primeiro  Item:  AVISOS  DA  PRESIDÊNCIA .  Conselheiros  que  justificaram:  Paulo
Dahmer (SMH), João Batista Mosele (SMH) e Gilmar Santa Catarina (SMGF). Segundo
Item:  ATA 30/2012  foi  aprovada  por  unanimidade  dos  Consel heiros  presentes.
Terceiro  Item: DISCUSSÃO SOBRE  PROCESSO E PROJETO DE LEI REFERENT E
AO ZONEAMENTO URBANO (ANEXO 10)- PDM. A Presidente Sislaine Simoneto ,
coloca que foi enviado material sobre o assunto por e-mail.  Como faltou a segunda
folha do parecer da COPLAN, faz a sua leitura. O Vereador  Édio Eloi Frizzo.  Coloca
que em 2007 teve a oportunidade, como vereador, de ser o relator do Plano Diretor
Municipal na Câmara. Na época fizemos  uma ampla discussão sobre o projeto  que foi
para lá e a partir  de discussões que fizemos com a comunidade, sindicatos, entidades
representativas, saiu o projeto. Uma das discussões que ficou aberta, especialmente
com a Engenheira Margarete Bender, que coordenava toda esta discussão a nível de
executivo,  foi  a  proposta  que  ela  apresentou que  após o  terceiro  anel  perimetral,
mesmo em zona residencial 3-ZR3, reduzir o índice de  2.4, que já existia em algumas
regiões por exemplo o Bairro Eldorado, adotando uma restrição global para toda parte
que ficava  atrás do terceiro  anel  perimetral.  Toda a região  ZR3 que fica  fora do
terceiro anel teve a anuência  do índice de 1.2, sem critério nenhum, a não ser que
estava fora do terceiro anel. O caso mais típico é do Bairro  Eldorado que pelo Plano
Físico Urbano já tinha índice 2.4. A partir  do  momento que nos procuraram, a mim, ao
Vereador Mauro e o Vereador Daneluz,  fizemos uma reunião com um grande número
de  empreendedores  desta  região  e  nos  colocaram  a  dificuldade,  que  eu  entendo
correta,  porque nós   vivemos um momento único na  questão  de financiamento  na
habitação  do  Brasil  que  é  o  programa  Minha  Casa  Minha  Vida.  Não  falo
especificamente   de  um  a  três  salários  mínimos,  pois  este  é  um  programa  que
basicamente depende de subsídios do Município, como doação de terrenos e redução
de taxas para as empresas que atuam nesta área. Falo especificamente de 4 a 10
salários. O que aconteceu com este programa? Praticamente todas  as construções se
concentraram na  região  do  Desvio  Rizzo.  Provavelmente  mais  de  60% do  que  se
construiu,  de  quase  7000  imóveis  deste  período,   do  Minha  Casa  Minha  vida,  se
concentraram uma grande parcela, provavelmente, muito mais de 50%, na região do
Desvio  Rizzo.  É  só  os  conselheiros  passarem  nesta   região  que  irão  ver  que,
efetivamente  se  concentrou  ali.  Porque?  Porque  ali  o  preço  do  terreno  ainda  era
acessível. Ainda se encontrava, à dois ou três anos atrás, terrenos ao preço de oitenta
ou noventa mil reais. Hoje na região do desvio Rizzo não se encontra terrenos, em
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loteamentos aprovados, por  cento e vinte mil reais. Isto torna praticamente proibitivo a
aquisição de imóvel nesta região. Torna muito difícil a construção, principalmente para
aqueles imóveis até cento e trinta mil reais que é o limite que o Minha Casa Minha Vida
permite. Nós entendemos que a política que se adotou à 5 anos atrás e sempre se
entendeu o Plano Diretor Municipal um instrumento dinâmico do ponto de vista de se
adequar a vida da  cidade sem cometer ilegalidades, sem ferir o meio ambiente. De
fato, a partir do momento que se esgotou a área urbana anterior ao terceiro anel e que
hoje não se  adquire um terreno por menos de cento e cinquenta mil ou 200 mil reais.
nós estamos perdendo um momento único da vida nacional de resolver este gargalo do
problema de habitação. Até conversava com  Conselheiro  Viezzer, e ele me colocou o
argumento de que  se colocar 2.4 vai aumentar o preço do terreno. Provavelmente
aumente de 70 para 80 ou 90 mil reais, mas não vai chegar a 120, 150 ou 180 mil reais.
O projeto que apresentamos é extremamente criterioso, pois pegamos uma região que
já está toda impactada, que é a região de Ana Rech, que não pega a ZI- Zona de
Indústria,  não  pega  Ana  Rech  que  está  preservada  de  altura  de  10  metros  nas
construções e libera a parte em amarelo. Não libera Parada Cristal, onde tem restrição
da BR 116 que é ZR1- Não pega  onde tem a restrição das pedreiras libera a parte da
região do santa Fé , no Loteamento São Luís e Loteamento Santo Antônio e libera
outra área onde hoje está se concentrando  a instalação  de novos loteamentos que é a
Região de São Giácomo, preserva  com a redução de 1.2 e mantém toda a região de
N. Sra. da Saúde, Linha 40,  mantém e também não entra na Região de Forqueta.
Libera uma parte  que tem restrição onde tem ZR3 de índice  1.2 e pode voltar a
construir com índice 2.4. Esta é a ideia do que se levantou, e de fato, como sou da
base do governo, acho que as alterações que  estão para ir  para a Câmara há 4 anos
e que  não  foram até  agora não podem ser  só pontuais,  acho que  tem que  haver
restrições para liberar algumas questões do ponto de vista do Plano Diretor que  não
pode ser  tão  restritivo.  Pode se  adequar.  Então  este  é  o  objetivo  do  projeto.  Tem
pessoas que levantam que este projeto, eventualmente poderia ter vício de origem em
razão que a iniciativa é de vereador. Não é o meu entendimento e nem de um grande
número  de  pessoas  e  de  pareceres,  inclusive  de  que  esta  iniciativa,  no  nosso
entendimento  de  alterar  o  Plano  Diretor  Municipal,  inclusive  no  Zoneamento  é
concorrente tanto do Poder Executivo como do Poder  Legislativo. Entendemos que
não estamos trabalhando com projeto que tenha vícios  e ao mesmo tempo não é
ousado, pois restringe a maior parte  daquilo que está em ZR3 a possível expansão na
linha 40, onde se trabalha a ideia  de alterar a legislação de condomínio e de induzir os
Condomínios  Residenciais  para  esta   região  e  portanto  o  índice  de  1.2,
automaticamente  ele se adequaria a legislação de condomínios e ao mesmo tempo, se
libera,  pelo menos uma parte da zona  ZR3 que hoje está de 1.2 . Voltando ao que era
antes que é de 2.4. temos prédios construídos com 2.4 que não estão aprovados  e que
agora não podem se  legalizar em razão de que se alterou o índice para 1.2. O que
poderia,  a  nível  da  proposta  que   apresentamos,  é  discutir  que  este  tamanho  de
liberação  é  suficiente  ou  é  demais  mas  que  existe  a  demanda  represada.  É  um
momento único e temos que aproveitar do ponto de vista nacional e convicção até pela
história que estes financiamentos durem por mais 2, 3 ou 4 anos. Não tem como se
jogar mais para frente. O Governo Federal não vai ter fôlego para  sustentar um projeto
destes, principalmente a partir do momento que  pelo histórico anterior do BNH,  as
prestações passam a não ser pagas, vira  uma discussão judicial. Então temos que
aproveitar este momento importante da construção civil em Caxias do Sul, inclusive a
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nível  de emprego, pois a construção civil  está gerando um número fantástico  para
nossa cidade.  Se liberar esta área ao status anterior, principalmente nesta região de
São  Giácomo  que  agora  é  Bairro  e  tem  loteamento  aprovado  com  400  terrenos,
próximo ao Amalcabúrio.  O Conselheiro da PGM, Adivandro Rech ,  coloca que no
Anexo  9 do Plano Diretor Municipal,  temos as Regiões Administrativas e no Anexo 10,
temos  o Zoneamento. Cruzando os dois temos todas as informações. A área ZR3 que
será aumentado o índice é ZR3, em amarelo mais claro, fora do terceiro anel que é ao
norte da Rota do Sol,   o novo contorno sul.  O Vereador Édio Eloi Frizzo  coloca que o
projeto pega a região de Ana Rech dos dois lados da BR em direção ao Bairro Parada
Cristal, na região do Bairro  Santa Fé, pega a direita da RS 122,  e a Região do São
Giácomo.  Na  discussão  do  Plano  Diretor  quando  estabelecemos  estas  zonas
industriais  e  do  porquê  de  ZR3,  a  ideia  foi  focada  para  que  as  pessoas  que
trabalhassem  nestas  empresas  morassem  próximo.  O  Conselheiro  da  PGM,
Adivandro Rech , coloca que fez uma modelagem, para ilustrar o assunto. Não sei se
está  correto  mas  em vias de  30m de largura,  poderíamos construir  nestas áreas,
prédios de  mais de 20 andares.  Uma via de 30 m com afastamento mínimo de 4
metros, vezes 1.5 que é o índice é igual a 52 metros . Dividindo por 3 que é a altura de
cada pavimento é igual a  17 andares.  A Conselheira do Sinduscon Orildes Tres,
pergunta qual é a intenção deste projeto?  O Vereador Édio Eloi Frizzo   diz que é
liberar parte da área que foi restringida ZR3- Zona Residencial 3 e que  abaixo do
terceiro anel perimetral o seu índice é todo  2.4   acima  do terceiro anel perimetral, a
Rota do Sol, que voltasse em parte a ter 2.4 principalmente na Região de Ana Rech,
na Região do Santa Fé e na Região  do São Giácomo que foi incorporado o perímetro
urbano no Plano Diretor Municipal de 2007 que  agora é Bairro  São Giácomo que
fosse liberada esta área, preservando toda  a Região de Forqueta, Linha 40, atrás do
N. Sra. da Saúde com vocação mesmo,   ZR3 para Condomínios Horizontais  Não vejo
nenhum problema, pois desde o Plano Físico Urbano se passou adotar o conceito de
restringir  altura.  Temos a largura da rua,  e vincular ao  tamanho do terreno. Isto é
qualidade de vida. Coloca um condomínio vertical, vai ter ao redor a possibilidade de
colocar equipamentos de lazer, área de  preservação e  incorporar a estas áreas as
APPs, Áreas de Preservação Permanentes A regra tem sido 8 ou 10 andares, porque
não pode 20 andares? A regra  geral tem sido 4 andares para não colocar elevador.
Temos um cálculo de sete mil imóveis construídos. Destes, Minha  Casa Minha Vida,
zero a  três salários não passam de 500 imóveis provavelmente. São seis mil imóveis
que estão na faixa de  4 a 10 salários, onde se pega  na primeira faixa, o financiamento
de cento e trinta mil reais. Hoje com este valor não se encontra mais terrenos na cidade
com valor, nesta  área de ZR3, com  2.4 , valor inferior a cento e vinte mil reais. Na
Região do  Desvio Rizzo, no loteamento São Lucas da Rodobrás o preço do terreno
com vegetação e inclinação é em média  cento e vinte mil reais. Na Região  de Ana
Rech,  no Bairro Eldorado, no Plano Físico Urbano já era  índice de 2.4, na área que
não está em Bacia de Captação e na região do Santa Fé incorpora  os loteamentos
novos, Jardim da Colina, Santo Antônio e toda região que está próximo a represa da
Maestra que depois tem restrição e  voltaria a ter o índice de 2.4 que foi alterado com
restrição para 1.2. Na realidade houve um certo favorecimento que é uma situação
nova, todo um entendimento que tivemos pelo menos na região do São Giácomo. Até
em razão da proximidade  com a  Zona Industrial de Forqueta e do Desvio Rizzo  para
onde estão se mudando um grande número de empresas. E pegar a faixa do São
Giácomo e liberar o índice de 2.4. 
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A Conselheira  do  Sinduscon  Orildes  Tres,  diz  que  se  ampliar  o  índice,  haverá
aumento do valor do terreno  O Vereador Édio Eloi Frizzo,  diz que quando se discutiu
a ampliação do perímetro urbano era de baixar o preço do terreno, na medida da oferta.
Ampliamos o perímetro também com a ideia de  ampliar a oferta e baixar o preço.  A
Conselheira do Sinduscon Orildes Tres,  diz que não, pois quando isto foi pensado
quanto Plano Diretor Municipal estas regiões,  fora do terceiro anel para 1.2  foi na
questão de serviços urbanos e atender aquela população. Não tinha como abrir  toda a
malha  viária  para  fora  do  terceiro  anel  e  atender  a  população  como deveria.   Foi
previsto em cima da densidade que existia e analisado em cima disto.  O Vereador
Édio Eloi Frizzo,  coloca que, quando fui diretor do SAMAE, levei água até a Parada
Cristal.  A Conselheira do Sinduscon Orildes Tres, diz que,  não é só água, precisa
de  escola, infraestrutura e  posto de saúde. São infraestruturas,  que na época foi
analisado pela  densidade que existia. Penso que o valor do terreno não foi analisado.
O Vereador Édio Eloi Frizzo, diz que na Câmara isto foi analisado. Na Região de Ana
Rech já tem um projeto de construção de uma UBS, no loteamento em Parada Cristal.
O Conselheiro da CIC, Olivir Viezzer, diz  que, como estou dentro do assunto Minha
Casa Minha Vida, vou colocar algumas situações constatadas. Vou começar a falar
sobre o Bairro Jardim Eldorado. Na ocasião, comprei um terreno e o índice era 2.4.
Houve mudança do Plano Diretor Municipal, demorou muito para liberar o projeto e tive
que  comprar  um terreno  ao  lado  para  poder  fazer  o  mesmo projeto  que  eu  tinha
previsto, porém o novo plano trouxe junto consigo a necessidade de se  construir uma
vaga de  estacionamento para cada unidade e este é o fator limitante,   a vaga de
estacionamento, e não o índice de aproveitamento. Este não  é normalmente esgotado.
No meu caso, lá, usei índice 0.9 e poderia ter usado até 1.2. Não consegui chegar a
1.2, pois teria que fazer mais vagas de estacionamento em pavimentos e cairia fora do
programa Minha Casa Minha Vida. Neste programa, o que interessa  são vagas de
estacionamento descobertas, pois são estas  que o cliente pode ter dentro dos cento e
trinta mil reais . As cobertas não estão dentro deste valor. Não passa na avaliação da
Caixa Econômica Federal. Não é este o critério. No Loteamento Morada  dos Alpes,
como ele era  antigo,  ficou no  índice de 2.4.  Os terrenos que eu tinha no Parque
Oásis não estavam neste zoneamento, estavam em 1.2   Na ocasião me queixei que
erem só os meus e como resposta me disseram que não eram só os meus, tinham
mais. Fui ver com a Engenheira Margarete Bender na Prefeitura Municipal e na ocasião
colocou que aquela zona tinha uma contribuição negativa muito grande para o Bairro
São José com   os alagamentos,  que sem construção estavam ocorrendo e com a
densificação iria aumentar enormemente. Este argumento foi suficiente e coerente. Fui
construir no índice 1.2, no Minha Casa Minha Vida, faixas 1 e 2,  que são  os imóveis
até cento e trinta mil. A faixa 3 é mais que este valor. Construí um PAR, condomínio de
casas e outros imóveis nesta área de 1.2. Passei para o índice de 2.4 que é na Morada
dos Alpes e fiz o cálculo  Então, Morada dos Alpes I, Morada dos Alpes II, Morada dos
Alpes III, Morada dos Alpes IV, é  um quarteirão inteiro e o índice efetivo utilizado foi
1.15. O fator limitante é o número de garagens  Não dá para construir um centímetro a
mais.  Portanto,  cai  por  terra   este  argumento.  Segundo  ponto.   Fui  analisar  os
programas   da  faixa  um,  no  Campos  da  Serra  e  os  programas  do  PAR.  Hoje  o
programa da faixa  um, está com o benefício de redução de vagas de estacionamento.
Mas a prefeitura está eliminando isto. Hoje está  exigindo uma vaga por cada  moradia.
Nos Campos da Serra V, VI e VII já tem que se enquadrar nesta nova regra. Portanto
chegamos  ao  índice  de  aproveitamento  de  0,9.  Então  os  terrenos  da   prefeitura,
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incentivo para baixa renda, estes terrenos da faixa um são para quem ganha até três
salários mínimos. Estes, não conseguimos  mais que índice de 0,9. Na antiga  regra no
Campos da Serra I, II, II e IV, conseguimos de 0,9 a 1,1. nem um deles chegou a 1.2.
Temos  que aprofundar estes estudos e não fazer um leilão de quem dá mais, de quem
pode e quem não pode. Acho que este  Conselho tem um compromisso muito sério que
é garantir o crescimento estável da cidade mas que não haja grandes desequilíbrio ao
longo da história e de seu desenvolvimento. Fiz uma pequena observação que gostaria
de ler. O déficit habitacional do município, em torno de 9000 moradias, se situa na faixa
um e parte da faixa  dois, menos de  três mil e seiscentos reais de renda familiar. Nesta
faixa temos 9000, que é o nosso déficit habitacional. Fora desta faixa não temos mais
déficit,  temos excesso  de  oferta.  Hoje,  todos   os empreendimentos  que lançaram
imóveis  fora  desta  faixa  não estão vendendo.  O próprio  mercado se encarrega de
regrar esta questão. As  pessoas na ânsia de valorizar  o terreno pensam que isto vai
resolver alguma coisa. Na verdade estou provando que  não é assim. O aumento de
índice tem um único vetor, que é aumentar o valor dos terrenos. Este é o vetor que eu,
com a pequena experiência que eu tenho,  identifico neste caso no Programa Minha
Casa Minha  Vida.  Nos  dois  casos,   o  índice  construtivo,  não  ultrapassa   o  índice
proposto pelo Plano Diretor  Urbano de 1.2, devido as vagas de estacionamentos. Este
é o condicionante. Ou o Poder Público muda as regras e ao invés de  ter uma vaga de
estacionamento para cada unidade, faz  50% de vagas, ai sim  poderíamos aumentar o
índice ou cai por terra qualquer tipo de pretensão de aumento de índice . Portanto esta
exposição de motivos da Câmara de Vereadores para  mudança de índice que  teria
como meta a diminuição de déficit habitacional, não se sustenta na prática. Tão pouco
diminuiria o valor de aquisição dos terrenos,  pois o aumento de capacidade construtiva
vai  na contramão da desvalorização dos lotes.  O Conselheiro da PGM  Adivandro
Rech,  diz que estamos fazendo  uma proposta de alteração do índice construtivo de
determinadas  áreas  da  cidade.  Entendo  que  é  necessário  fazer  alterações.  Teve
injustiças que foram cometidas. Sabemos de muitas e sabemos que há necessidade de
fazer  alterações,  pois  alguns  pontos  da  cidade  estão  se  desenvolvendo
excessivamente  em  relação  aos  equipamentos  que  tem,  outros  estão  com
equipamentos sobrando e o Município tem que tomar algumas atitudes para que  seja
fomentado  mais nestas regiões.  Agora, quando se trata de planejamento, sempre fico
com receio quando vem qualquer proposta de uma alteração sem modelagem. Quando
temos um aumento de índice construtivo, isto denota  que efeitos, que reflexos? Vai
aumentar a  altura, vai densificar, vai ficar mais caro ou não? Se trabalha sempre com a
pior  possibilidade,  de  todo  mundo  construir  o  máximo  possível.  E  dentro  desta
modelagem se verifica onde exatamente deve ser alterado. Acredito que tenha que ser
alterado,  tem  várias  regiões  que   deveríamos  alterar   o  quanto  antes,  mas  com
modelagem. Com este  tipo de trabalho,  verificar  se  é  mesmo necessário  modificar
naquela região,  Qual é o impacto que vai causar este aumento? Quanto tempo se
prevê que vai impactar? E assim por diante. Assim se faz um planejamento e não um
banco imobiliário de  alterar aqui ou lá e depois verificar que  erramos. Bom,  mas não
sabiam? Não houve planejamento ou  estamos pintando o mapa e alterando de acordo
com qualquer solicitação? Se na época que foi  montado o Plano Diretor Municipal,
acredito  que  o  Município  não tenha conseguido  fazer   a  modelagem toda,  que  foi
também mais  por intuição e algumas destas não estavam certas.  Percebemos isto e é
o momento para corrigir.  Realmente estamos atrasados  nisto, mas tenho medo de
fazer qualquer correção tratando como um todo. Deve-se verificar cada situação. Esta
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situação  da  Região  do  São  Giácomo,  qual  é  o  alcance  de  la?  em Ana  Rech  ,  a
comunidade  de lá  quer  a  densificação  desta  forma,  ou existia  desde   a  época  da
realização do plano diretor  uma ideia de um planejamento focado no turismo?  Se for
isto, não dá para autorizar esta alteração neste nível. Não sou contra as alterações mas
temos que verificar porque vão ser feitas  e se  tem modelagem para serem feitas.
Sabemos quais  são os reflexos disto ou não? São as perguntas que se faz neste
momento.  O  Vereador  Édio  Eloi  Frizzo   coloca  que  tem  o  maior  respeito  pelos
conselheiros, mas ouso discordar abertamente  da intervenção do  Conselheiro Viezzer,
porque eu entendo, que  principalmente estes financiamentos  acima de três  até dez
salários mínimos, só vão se viabilizar no ponto de vista  de quem tem poder aquisitivo,
poder  adquirir  apartamentos  ou  terrenos  para  construir  suas  casa  se  efetivamente
chegar  na  renda  deles.   Chegamos  a  perguntar  ,neste  novo  loteamento  em  São
Giácomo ,em que valor o pessoal estava pensando em trabalhar os preço dos terrenos.
Nos falaram sessenta, setenta mil reais. Segundo os capitalista é a lei da oferta e da
procura  vivemos num regime capitalista e o que impera nesta questão  é a  lei da
oferta e da procura. Oferta maior reduz o preço, na minha lógica.  O Conselheiro da
CIC,  Olivir  Viezzer  diz que  o aumento do índice  construtivo  aumenta o preço.  O
Vereador Édio Eloi Frizzo, diz que não vai chegar nunca ao patamar  de um terreno
hoje  colocado a disposição neste projeto na  Região do  Desvio Rizzo que é acima dos
cento e vinte mil reais . Também não estamos falando da área turística de Ana Rech
estamos falando na área da Marcopolo.  O Conselheiro da CIC, Olivir Viezzer ,  diz
que entrei com um projeto hoje  na prefeitura. Está sendo solicitado, a infraestrutura
externa ao Condomínio, por conta  do Minha  Casa Minha Vida e isto está acabando
com o programa. O  pobre  não pode arcar com toda a infraestrutura, onde moram
pobres e ricos no mesmo espaço. O que  está acontecendo é que o pobre está levando
a rede de  água, de esgoto, sem fazer o tratamento. O que  está acontecendo? O valor
que era pago para fazer o tratamento, o SAMAE nos pede de contrapartida.  Quando o
Vereador Frizzo foi diretor do SAMAE, na época, o Sinduscon foi o primeiro a apoiar a
criação  da  taxa  de  coleta  e  afastamento  de  esgoto  para  gerar  condições  de
implantação  do  sistema  de  tratamento  cloacal  de   Caxias  do  Sul  e  tendo  como
promessa  o   tratamento  de  esgoto.  Os  prédios  não  iriam  mais  necessitar  fazer  o
tratamento de esgoto, pois teriam as estações de tratamento. Quero  deixar bem claro
que o problema está em produzir uma unidade habitacional por cento e trinta mil reais.
Se estou falando de 40 m², cento e  vinte mil reais é o preço da construção e não é
viável  pagar 10 mil  reais pela cota do terreno. Já não construo. Soma-se a isto  a
creche,  o impacto de trânsito, o SAMAE que pede para  reembolsar o valor  que não
seria gasto e o esporte e lazer  pede para fazer uma academia. Esta  comissão do
Minha Casa Minha Vida virou um palanque de leilão, onde cada secretaria pede  o que
quer. Nós não podemos mascarar o programa como se uma mudança de índice iria
melhorar isto.  Pelo contrário ela vai na contramão de tudo isto. A Presidente Sislaine
Rossa Simonetto,   diz que precisamos ver o reflexo das alterações dentro do Plano
Diretor Municipal, sem um prévio estudo e as consequências disto. Não sou técnica,
mas pelo que lembro da área de São Giácomo, temos bastante região de encostas. Na
área do Santa Fé e também em Ana Rech. Acho que  quem é técnico poderia puxar
uma reflexão de qual é o impacto de termos um índice maior de aproveitamento nestas
área?. Numa maior densidade como ficaria o escoamento e o sistema viário destas
regiões? Como ficaria o solo, quanto ao encharcamento?  Os técnicos que  fazem parte
do Conselho teriam mais condições de  puxar um raciocínio, que acho importante para
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decidir   sobre  isto  e  pensar  nas consequências.  O Conselheiro  da UCS,   Carlos
Eduardo Mesquita Pedone, coloca que, em nenhum momento foi falado no Plano de
Habitação e Interesse Social de Caxias do Sul-PLHIS. Caxias do Sul,  investiu num
plano que foi feito de forma rápida junto a Universidade de Caxias do Sul,  e desta
discussão que vi hoje e nem na reunião passada, em nenhum momento o PLHIS foi
citado. Temos  áreas, as ZEIS 2, que são previsão de reserva fundiária, aí sim seria
regular o preço do terreno com outros instrumentos. Toda a  densificação e os vazios
urbanos  desta  área central  desonera o poder público,  pois  toda  vez que vamos
trabalhar com a periferia estamos onerando  o Poder público em várias questões. Eu
não  conheço  parâmetros  da  Comissão  do  Minha  Casa  Minha  Vida,  mas  como  o
Conselheiro Viezzer, está colocando, isto acaba  com que cada  secretaria utilize este
momento   para  resolver  os  seus  problemas.  Eu  também acho  que  está   indo  na
contramão daquilo  que se pede em termos de Cidade.  Acho que são  duas coisas
importantes, a marcação do zoneamento das  ZEIS-2 que regularia o preço do terreno
e utilizar o que foi desenvolvido nas estratégias, dentro do PLHIS Caxias. Podemos
retomar  este  documento.  A  prefeitura  investiu  e  em  nenhum  momento  ele  está
pautando esta discussão.  Como não pude participar da última reunião, trouxe a tona
agora  e  acho  que  seria  importante  colocar  o   assunto.  O  Conselheiro  da  PGM,
Adivandro Rech , diz que, não é contra a proposta de  alteração, só tenho receio de
alterar, sem ter noção clara do que vai acontecer.  O Vereados Édio Eloi Frizzo,  diz
que  concorda com a ideia de fazer modelagem para que os conselheiros tenham mais
clareza para decidir esta questão. A COPLAN poderia apresentar esta modelagem. A
Conselheira  do  SINDUSCON,  Orildes  Tres,  coloca  que  é  importante  termos esta
leitura  e  estes  dados  para  poder  analisar.   Temos  que  ver  que   para  fazer  estas
modelagem precisa ser técnico, e não  é um nem dois que consegue fazer isto. O
Município não tem. Me parece que cabe ao nosso Conselho,  para não termos que
enfrentar este tipo de situação, de  quando em quando, temos que ter técnicos dentro
da COPLAN para poder  prever, ver o que a Cidade precisa para amanhã e não apagar
incêndios quando vem. Me parece  que cabe uma resolução nossa,  solicitando ao
Executivo a contratação imediata, ou deslocamento de técnicos de outros setores  para
dentro  do  COPLAN,  para  que  possamos  fazer  análise.  Não   é  nós,  como
conselheiros ,que vamos poder fazer este levantamento São técnicos que poderão  nos
apresentar este tipo de proposta e ai sim os Conselheiros poderão avaliar.  Mas  se
estas propostas não estão aqui na mesa é porque não tem.  Temos este  levantamento
feito? E porque não temos? A Arq Sandra M E de Brum da COPLAN , diz  que  tem
que  ter  um estudo  e  não  temos.   A Conselheira  do  SINDUSCON,  Orildes  Tres,
pergunta se não houve uma lei para contratação de técnicos na COPLAN para este
fim? Porque não se  coloca estes profissionais a trabalhar, para  poder planejar Caxias?
Cabe uma resolução solicitando ao Prefeito profissionais para fazer estes estudos. Não
conseguimos sequer fazer os Planos Distritais. Fizemos um até hoje, o de Fazenda
Souza. Tem que sentar e trabalhar e tem que  ser técnico da área. Temos que solicitar
que isto aconteça senão fica se discutindo e a COPLAN para  poder preparar material
para a próxima reunião.  O Vereador Édio Eloi Frizzo   pede licença, agradece pela
oportunidade e  diz que vai sair da reunião.  O Conselheiro da CIC, Olivir Viezzer,
coloca  para  o  Vereador  Frizzo  que  este   sempre  discutiu  a  fundo  esta  questão  e
quando  fui enfático no sentido de dizer que nós não temos  condições suficiente para
decidir, estamos  indo na contramão. Que se faça os estudos e que depois, a luz desse
estudos se defina a melhor maneira.  O Vereador Édio Eloi Frizzo diz que há 5 anos,
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a Câmara está  esperando  as  modificações do  Plano  Diretor   Municipal  e  estamos
discutindo isto lá, a Câmara de Vereadores tem poder legítimo para que possa alterar o
Plano  Diretor  Municipal,  ouvindo  a  comunidade.   Agradece  e  se  despede.  O
Conselheiro da CIC, Olivir Viezzer,  diz que,  eu como especulador imobiliário, não
posso dizer que sou contra o aumento de índice de construção.  Agora,  quando se fala
de Minha Casa Minha Vida , ali que é o problema.  O Conselheiro da PGM, Adivandro
Rech,  diz que estes estudos devem ser feitos o quanto antes, sob pena de inviabilizar
alguns  pontos  da  cidade  ,  fazendo   estudos  e  verificações   o  quanto  antes.  A
Presidente Sislaine Rossa Simoneto   diz que pelo que se vê, o Conselho está com a
tendência de que se faça um estudo para estas alterações . A sugestão é que sejam
feitos estudos para as alterações nas Zonas ZR3.  A Conselheira do SINDUSCON,
Orildes Tres,  pergunta se até a próxima reunião teríamos estes dados para  poder
sobrepor e ter uma alteração técnica para isto?  A Arq. Sandra M. E. De Brum da
COPLAN, diz que em  Ana Rech, o estudo do contorno leste  vai ser muito importante.
A Conselheira  do  SINDUSCON,  Orildes  Tres,  acha  que  não  vai  ter  tempo.  O
Conselheiro da PGM, Adivandro Rech,  diz  que temos noção de alguns pontos da
cidade  que  pode  ser  feita  estas  alterações  ,  pode-se  melhorar  os  índices.  O
Conselheiro  da  CIC,  Olivir  Viezzer,  diz  que,  em 40  anos  nesta  estrada,  a  gente
aprende alguma coisa e eu sou uma pessoa  que sempre construí nos bairros e sempre
tive problemas, pois  não  adianta aumentar o índice, não vai vender. O Conselheiro
Gonzatto ,que é corretor  de imóveis,  poderia dar  sua opinião sobre  esta  questão,
Adianta  aumentar  o  índice  de  aproveitamento,  num bairro,   longe  do  centro?  Não
adianta. Quando comecei a construir na Perimetral Norte, não tinha nada em volta e
tive muitos problemas, não vende. Exagerando na comparação, as pessoas querem
morar em cima da catedral. E se puder morar dentro da igreja melhor. Não adianta
aumentar o índice de aproveitamento lá no São Giácomo, quando o empreendedor
construir lá, ele vai quebrar pois  não vai vender. É muito longe eles não vão comprar.
Está tudo conspirando para que tenhamos prudência.  Tenho uma opinião a respeito
dos projetos que vem da Câmara de Vereadores. Acredito que primeiro tem que ouvir o
Conselho  do  Plano  Diretor  para  depois  votar  um  projeto.  Pois  se  nós  somos  os
guardiões do Plano Diretor, a gente tem esta função, caso  contrário deve se destituir
todos e liquidar o Conselho. Se não serve  para nada, para que estar aqui para decidir.
Não estou criticando os Vereadores,  eles estão  na sua função legítima de propor.
Talvez  a gente  deva  se antecipar  a  estas proposições e caminhar  na frente  das
demandas.  É  o  que  se  está  colocando  aqui.  Mas  para  isto  precisa  ter  técnicos,
trabalhos e estrutura. Na verdade estamos  falando de uma outra Caxias, para daqui a
30, 40 anos.  O Conselheiro do CDL, Wanderlei Gonzatto,   diz que o Conselheiro
Viezzer foi muito feliz e matemático na análise que fez. Quando vai fazer uma avaliação
de  um  bem  imóvel,  o  primeiro  item  que  se  usa  para  avaliar  o  valor  é  o  índice
construtivo. Se vai ser executado, na  totalidade ou não, é fator secundário.  O primeiro
efeito matemático é a elevação dos imóveis nestas regiões. Penso também, que nós,
neste país, fazemos uma constituição e logo em seguida criamos uma  PEC, Proposta
de  Emenda  Constitucional,   para  alterar  uma  constituição.  Não  consolidamos,  não
amadurecemos, não ajudamos a  construir o que era intenção do legislador. Então a
intenção  era uma e acabamos distorcendo, porque nós não  ajudamos a construir a
intenção ou o objetivo. Acho que pelo momento que estamos, que  é um momento
político,  e  pode   envolver  inúmeros  interesses,  além de  interesses  eminentemente
técnicos,  penso  que  é  muito  prudente,  antes  de se  introduzir  uma mudança  deste
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tamanho e em função  de tudo que foi colocado, o Conselho mostrar maturidade de
avaliar esta questão. O Conselheiro da UCS,  Carlos Eduardo Mesquita Pedo ne diz
que, a minha linha de  raciocínio é mais ou menos esta. A gente sempre toma a medida
de  mexer  em  parâmetros  urbanísticos  como  sendo  um   remédio  e  o  parâmetro
urbanístico  é  sempre  feito  no  fim  do  processo.  Tenho  ideia   que,  fazendo  um
levantamento da ociosidade de alguns equipamentos, quer seja na  área de saúde,
educação  ou  lazer,  podemos  encontrar  alguns  nichos  de  aproveitamento  que  não
onerem o poder público. Acho que a preocupação toda é inviabilizar o Município a partir
deste tipo de ação. Certamente nestas situações, o Município vai ter que correr atrás
de uma série de  questões, como luz, água e esgoto. Isto é o mínimo. São pelo menos
sete  parâmetros  que se fala em zonas consolidadas e estes  quatro que o Vereador
citou são os básicos . Temos outras questões de acesso a áreas públicas de lazer e
acho que  o  caminho é  totalmente inverso  do que está sendo colocado.  Mexer  em
parâmetros urbanísticos  do ponto de vista de nossa atividade é o final do processo.
Não começa por aí. O Conselheiro da SEPLAN Jorge S. Dutra, coloca que  esta é a
intenção de encaminhar o processo para o Conselho e por esta polêmica toda que
estamos vivenciando e participando. O processo  que chegou para nós conforme a
Câmara  de  Vereadores  colocou,  nunca  houve  demanda  neste  nível.  Tivemos
demandas  de  mexer  em largura  de  rua,  tirar  um  cantinho   caracterização  de  um
corredor  comercial,  questão  de dúvidas  de  zoneamento  nos  lados das  ruas.  Estas
foram as demandas que chegam  a COPLAN e na SEPLAN. Estas demandas como  o
processo anterior do Corredor do Corredor Comercial no Bairro Santa Lúcia , outro na
questão de exigências na área de  estacionamentos, definir parâmetros  nos espaços
de estacionamento, mas como este,  a nível de mexer do fim para  o começo, mexer
nos parâmetros urbanísticos,  quando tem todo o  restante  para ser  avaliado.  Isto é
recente, este protocolo é do mês de maio e achamos  prudente começar a discussão
dentro  do  Conselho.  Temos  uma  certa  deficiência  na  parte  técnica  operacional
disponibilidade. De poder avançar nos estudos  que a gente entende que podemos
fazer, mas a exemplo que o Conselheiro Viezzer falou, em  40 anos de experiência ,
algumas coisas a gente sabe e o  pessoal que está na COPLAN não são inexperientes,
são pessoas que tem 15 , 20 anos de prefeitura. Toda discussão que foi feita na época
do Plano Diretor Municipal  que foi definido é que, os parâmetros que estão colocados
na Lei seriam  de preservar  estas áreas com características rurais, que tem toda seu
cenário e vivência  de sua estrutura ainda de uso do solo. Senão daqui a pouco a
cidade vai invadir a colônia e não tem estrutura para isto. Não é só água, luz e esgoto.
Tem todo  o restante,  como  condições de habitação. Outra  parte  é que  temos a
questão de Ana Rech. É a mais complexa que temos para poder disciplinar. Ela tem
uma vocação turística, a questão das bacias  e  o Contorno Leste-Sul que a previsão é
de continuar até a BR 116 em Parada Cristal. O lugar que vai passar em Ana Rech não
sabemos,  pois  temos  que  contratar  serviço  especializado  Fizemos  estudo   e  está
pronto desde a RS 122 até Santo Homobom na Rota do Sol. Mas este segmento não
está pronto e é uma diretriz que deve ser feita para poder organizar  o território e
resolver o problema da BR 116. Este trabalho é de mais folego e a gente não consegue
em 30 dias.  Na questão da Região do  São Giácomo,  hoje é a região que mais tem
pedidos  de  parcelamentos.  Felizmente  é  uma área   pequena  em relação  a  outras
áreas. Ana Rech é que teria a maior área atingida pelo Projeto de Lei.   Não é um
estudo que se consiga fazer a curto prazo. Outros aspectos  que  foram colocados é a
questão das ZEIS, que não foi contemplado aqui. A Região de  São Giácomo tem áreas
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com este problema, as área  de interesse social.  Área na região do  Santa Fé da
mesma forma tem a questão de áreas de proteção de  encostas e  o Bioma da Mata
Atlântica. Este é  só um panorama de tudo o que está interferindo na definição desta
três  áreas  que  está  no  projeto.  Então  eu  proporia  um  encaminhamento.  De  que
tivéssemos um tempo  para os estudos, trazer de volta para o Conselho, recolher todas
estas   análises  que  o  Conselheiro  Viezzer  está  trazendo  e  colocada  também  a
representação  da  UCS.  O Conselheiro   Gonzato  também colocou  com precisão  a
questão  dos   parâmetros,  que  vai  influenciar  no  valor  do  imóvel.  A  questão  de
identificação dos vazios urbanos, com toda a estrutura ao redor que temos fora desta
área.  Mesmo fora  do terceiro  anel  já   temos áreas com vazios urbanos,   que tem
infraestrutura e que potencialmente a cidade ficaria com mais  facilidade e infelizmente
não temos este mapeamento todo. Este é o cenário que temos para ser  discutido e
avaliado, dizer se é bom, ruim ou dar alternativas. Não dá só para pintar o mapa. A
questão do Minha Casa Minha Vida deve  ser avaliado. Poderíamos excepcionalizar
algumas áreas  via legislação. A Conselheira do SINDUSCON, Orildes Tres, diz que
se a intenção que o Vereador Frizzo colocou, que  prédios estavam sendo edificados e
com a mudança do Plano Diretor Municipal não foi aprovado, não é questão   de direito
adquirido, mas de bom senso, já está edificado, calcula o que isto é em relação ao que
estava,  o que é custo para o município e regulariza. Paga a diferença e pronto. Trata
pontualmente  e  pronto.   Tem  muita  coisa  no  centro  de  Caxias  do  sul  que  foi
regularizada,  porque  não  vamos  regularizar  isto.  Foi  mudado  a  sua  função  e  iria
atrapalhar muito mais estes espaços, então regulariza estas atividades que estão mal e
deixa o resto da cidade quieta. O Conselheiro da PGM, Adivandro Rech, coloca que ,
para acrescentar, dentro do processo legislativo tem uma emenda  aditiva, artigo 2º que
diz:  “Prédios existentes, quando da  emissão do levantamento aerofotogramétrico de
1998,  mesmo estando  em Zona  Industrial  -Z1  poderão  ser  regularizados,  obtendo
índice  correspondente a da ZR da presente Lei”. Parece que aí já tem outro objetivo. A
Conselheira do SINDUSCON, Orildes Tres, diz que  parece que esta  alteração toda
que vamos fazer é para resolver estes problemas e aproveita e libera o resto já que
estamos fazendo.  Vamos regularizar  estes problemas.  Tem custo? Tem. É obvio,  o
Município vai receber, mas dá para resolver. O Conselheiro da CIC, Olivir Viezzer, diz
que todas as secretarias, planejamento, urbanismo, SAMAE podem dar seu parecer e
aí  o   Conselho  fica  muito  tranquilo  para  decidir.  A  Presidente  Sislaine  Rossa
Simoneto,   diz  temos duas proposições: encaminhar   para  que o Conselho sugira
que vá para estudos técnicos e  que se faça  estudos para depois relatar o processo. A
Conselheira  do  SINDUSCON,  Orildes  Tres,  diz  que  é  importante  conhecermos o
PHLIs Caxias. A Presidente Sislaine Rossa Simoneto diz que   podemos pedir para
anexar uma cópia do PLHIS ao processo e  mandar par a os conselheiros para
conhecimento.  A Conselheira  do SINDUSCON,  Orildes T res,  também, dizer  que
este  conselho  encaminhe para  o  setor  competente  para que  promova  as devidas
análises  e  este  encaminha  ao  Conselho  novamente  para  sugerir  a  avaliação  do
processo.  O Conselheiro  da  SEPLAN,  Jorge  C.S.Dutra,   diz  que  quem tem que
responder para a Câmara é o Executivo. Nós encaminhamos para o Conselho  para
colher  sua manifestação  para depois encaminhar para a Câmara de Vereadores.  O
Conselheiro da PGM, Adivandro Rech,   diz que  não tem como fazer este tipo de
alteração sem estudos e não vamos solicitar estudos para depois encaminhar para a
Câmara  de  Vereadores.  Não  vejo  necessidade  disto.  Podemos  informar  que  o
Conselho entende que da forma que está, com o que tem na exposição de motivos não
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atinge  o  objetivo  e  não  entendemos   que  seja  adequado  alterar  o  Plano  Diretor
Municipal  sem  estudos  mais  detalhados.  Esta  seria  a  decisão  do  Conselho.  A
Conselheira  do  SINDUSCON,  Orildes  Tres,  coloca  que caberia  este
encaminhamento do Conselho até para que,  se alguém pegar o processo, vai entender
porque  o  Conselho  não  se  manifestou  ainda.  Vão  dizer  que  “mandamos  para  o
Conselho e eles não fazem nada”. Não, a gente faz. Tanto  faz que entende que tem
que  ter  uma  análise  maior.  Me  parece  que   dentro  do  processo  isto  deve  estar
registrado.   Para  que  não  seja  interpretado  que  ele  não  analisou.  A Presidente
Sislaine Rossa Simoneto  diz que como sugestão, vamos nomear  um relator e um
revisor,  na próxima reunião vamos  votar este andamento para  que o processo seja
encaminhado ao Executivo para estudos e com estes e as possibilidades de alterações
retorne  para  análise  do  Conselho  com  dados  técnicos.  O  Conselheiro  da  PGM,
Adivandro  Rech,  diz  que   é  importante  salientar  que  eu  tinha  efetivamente
entendimento totalmente contrário e o Conselheiro  Viezzer me  convenceu e gostaria
de ter acesso as informações  colocadas.  O Conselheiro da CIC, Olivir Viezzer  diz
que  estes dados são dados  de projetos É uma análise matemática. Não tem valores é
só uma análise. Está disponível  a todos.  A Presidente Sislaine Rossa Simoneto
coloca em votação o encaminhamento vamos nomear  um relator e um revisor,  na
próxima  reunião  vamos   votar  para   que  o  processo  s eja  encaminhado  ao
Executivo para estudos, e com estes e as possibilid ades de alterações,  retornem
para  análise  do  Conselho  com  dados  técnicos.  O  repr esentante  da  CIC  será
indicado  como  relator  e  como  revisor  o  representant e  do  SAMAE.  Este
encaminhamento foi aprovado por unanimidade dos Con selheiros presentes. A
secretária enviará por e-mail os dados fornecidos p elo Conselheiro Viezzer e o
PLHIs  Caxias.  Quarto  Item:  ASSUNTOS  GERAIS.  A Presidente  Sislaine  Rossa
Simoneto,  coloca que na nominata do Conselho consta o Sindicato dos Metalúrgicos
que  não  apresentaram  conselheiros  e  o  DCE  que  não  comparecem  as  reuniões.
Nosso estatuto no Art. 11, prevê que o não comparecimento sem motivos  justificados
por  três  sessões  consecutivas  ou  seis  alternadas  implica  na  perda   do  respectivo
mandato e do direito a recondução. Cabe a presidência decidir sobre a justificativa das
faltas e também  comunicar o Prefeito as faltas dos membros da entidade. Como isto já
foi feito,  a minha sugestão é comunicar o Prefeito, conceder os  20 dias que o nosso
estatuto interno prevê  e então  fazer a ressalva de que faça uma análise ou perderão o
assento no Conselho.  Vamos comunicar o Prefeito por escrito e este fará a advertência
de que perderão o assento e esta entidade será substituída. A entidade terá 20 dias
para fazer a nomeação de um representante ou perderão o assento.  A perda deve ser
declarada pelo prefeito.   A Conselheira do SINDUSCON, Orildes Tres,  acha, que
devemos alterar o regimento para que deixe de ser o Prefeito a comunicar a perda do
mandato.  A  Presidente  Sislaine  Rossa  Simoneto,  diz  que   podemos  propor  a
alteração do regimento ou tentar  mais uma vez,  com as entidade. Se alguém tiver
conhecidos  nas entidades e conversar para ver se há interesse  em permanecer no
Conselho,  ajudaria  esta  definição.  O  que  me  compete  é  seguir  o  Regimento.  A
Conselheira  do  SINDUSCON,  Orildes  Tres,  diz  que  para  alteração  de  regimento
devemos marcar uma reunião específica para isto.   A Presidente Sislaine Rossa
Simoneto,  coloca  que   a  alteração  do  regimento  deve  ser  por  Decreto.   Vamos
solicitar  estudos  de  alteração  do  Regimento  Interno .  Eu  e  o  Conselheiro
Adivandro vamos estudar e quando tivermos sugestão para isto  marcamos uma
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reunião para votação. Enquanto isto faremos  mais u ma notificação para o DCE e
para o Sindicato dos Metalúrgicos.  
ENCERRAMENTO Nada mais havendo a tratar, A Presidente Sislaine Rossa Simonetto
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 pela  Presidente Sislaine
Rossa Simonetto.
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