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                                            ATA N° 45 /2014
Aos quatorze dias   do mês de julho 2014 às dezesete horas,  no Salão Nobre do
Gabinete do Prefeito reuniu-se o CONSEPLAN  em Sessão Ordinária de nº 37, para
assuntos constantes da convocação.
PRESENÇAS
Olivir Viezzer (CIC), Rafael Tregansin (SINDUSCON), Alexandre Susin (SINDUSCON),
Pablo Uez (SEAAQ), Carlos Eduardo Mesquita Pedone (UCS), Graziela Cardoso Vanin
(  OAB),   Nadia  Tonnous  (CREA),  Nadia  Zampieri  Trentin  (CREA),   Oscar  ângelo
Panozzo (CDL),  Paulo Roberto Viegas (SMH), José Taiarol (SMAPA), Sandra M E de
Brum (SEPLAN),  Larissa  Raymundi (PGM), Gilmar Santa Catharina (SMGF),   Inês
Natalia  Colombo  Bartelle  (SRM),  Érico  Borges  Machado  (SMC)  e  Maria  Helena
Madalosso  (SEMTUR).  Contou  com  a  presença  de  Fabio  Manica  (SINDUSCON),
Adelar  Galiotto,  Ivonir  P  Margarezi  Epp,  Arq.  Marta  D  Vieira(SMED)  e  Arq.  Carla
Stenzer(SMED)

PAUTA: O  Presidente Carlos Eduardo Mesquita Pedone, agradece a presença de
todos. 1-Informações da Presidência.  Temos um ofício que vamos encaminhar para
apreciação  do   Prefeito  sobre  a  situação  do  Sindicato  dos  Metalúrgicos   neste
Conselho. Estamos distribuindo o Plano Diretor de Fazenda Souza para auxiliar  na
discussão  do  Processo  que  está   na  pauta.  2-  Ata   44/2014   foi  aprovada  por
unanimidade  dos  Conselheiros  presentes.  3-Processos  Nº  201414875.
Requerente: Ivonir P Margarezzi.  Assunto: Parecer. O Conselheiro da SRM, Inês
Natalia Colombo Bartelle, relata  o processo e o Conselheiro do CDL, Oscar Ângelo
Panozzo, revisa. O Sr  Ivonir P Margarezi, diz que tem a empresa instalada no Bairro
Diamantino, e querendo ampliá-la encontrou este pavilhão que  era uma vinícola e está
sendo depredado por falta de uso. Tenho  licença ambiental para esta atividade  no
local que estou e gostaria de  instalar ali.  O Sr Adelar Galiotto diz que comprou este
pavilhão  num  leilão  para  instalar  também  ali  uma  vinícola.  Mas  como  isto  não
aconteceu,  gostaria  de  dar  um  uso  para  evitar  as  depredações.  Como  existe  a
necessidade do Sr Ivonir  de usá-lo  para instalar sua empresa seria muito bom se
houvesse esta concordância. O Presidente Carlos Eduardo Mesquita Pedone coloca
o assunto em discussão. A Arq. Sandra diz que ele não tem licença ambiental neste
local ele precisa da aprovação do Conselho pois o seu acesso está no raio de proteção
do bem cultural Capela de São Roque mas o acesso e o pavilhão  está sobre a Zona
de  Expansão  Urbana  2,  ZEU2,  corredores  que  levam  a  Zona  Especial  do  Novo
Aeroporto- ZENA. Ele fornece peitoris para  atender a construção civil. Terá épocas que
terá bastante demanda e vai ter tráfego de caminhões passando pela frente da capela. 
Por  maioria  dos  Conselheiros  presentes  ,  considerando  que  o  acesso  e  o
pavilhão está sobre a Zona de Expansão Urbana 2, ZEU2, corredores que levam a
Zona Especial do Novo Aeroporto – ZENA; RESOLVE, SUGERIR  que a atividade
pode ser implantada no local, desde que autorizada pela Secretaria Municipal do
Meio Ambiente - SEMMA e recomendar a pavimentação do acesso até o pavilhão,
com  vistas  a  minimizar  os  impactos  de  tráfego  a  ser  gerado  pelo
empreendimento,  no  raio  de  proteção  do  bem  cultural  Capela  São  Roque.
Processo Nº 201402679. Requerente:Gabinete do Prefeito. Assunto:  Parecer. O
Conselheiro do SINDUSCON Rafael Tregansin, relata o processo e o  Conselheiro
da SMGF, Gilmar santa Catharina,  o revisa. A  Arq  Carla Stenzer, coloca que é uma
escola de Educação  Infantil no loteamento Luxor e como o lote está em zona de águas
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tivemos a permissão do SAMAE. Temos que ver o parecer deste Conselho para ver se
esta implantação pode ser feita  pois tem a questão de que este equipamento não pode
ser contemplado  em zona residencial. Em relação ao  complexo da Zona Norte que
também  está  em  zona  de  águas  em  toda  sua  totalidade,  estamos   pedindo
excepcionalidade para que esta obra possa ser feita  até para atender uma demanda
de 300 vagas de crianças para esta região. A  Arq. Marta D Vieira diz que  neste local
a obra será feita a fundo perdido no valor de um milhão e meio  do FNDE. É um projeto
padrão e a dificuldade que temos aqui em Caxias é  que  este projeto exige uma área
mínima de 40 m por 70 m onde a  contrapartida do Município é entregar este terreno
pronto, plano e não pode ter desníveis.  Temos muita dificuldade de encontrar este tipo
de área nesta região.  Nesta área o custo do Município é bem baixo em relação ao
custo total da obra e o SAMAE não impõe impecílios para a construção  parte sobre a
borda da Zona das Águas.  O SAMAE já está  encaminhando a questão de uso e
comodato  pois  temos que mostrar ao FNDE que a área é do Município. Estamos
pedindo uma excepcionalização para construção de uma escola dentro do zoneamento
que hoje não é permitido. O Conselheiro da SMGF Gilmar Santa Catharina  diz que
é um conjunto de 8 escolas de Educação Infantil que vem com um projeto padrão  do
Governo  Federal  via  Fundo  Nacional  de  Desenvolvimento  da  Educação   e  a
contrapartida do Município é um terreno em condições de  receber a obra. A empresa
que  irá executar esta obra é uma empresa selecionada  numa ata de registros de
preços  pelo  Governo  Federal.  Temos  a  obrigação  de  entregar  o  terreno  nivelado,
compactado  e  com  grau  técnico  para  a  execução  da  obra.  Já  liberamos  uma
anteriormente,  cuja contrapartida nossa foi superior a 700 mil reais e   exigia todo um
trabalho de nivelamento, mas é uma demanda que está  sendo reprimida, hoje estamos
atendendo por ordem judicial a aquisição de vagas na rede privada. Há uma demanda
superior a 20 escolas desse porte e estaríamos atendendo uma condição necessária e
a verba é liberada para áreas específicas. Ou acontece ou não acontece. Se não for
liberado  não  acontece  ali  e  não  acontece  a  escola.  Ela  é  focada  na  área,  Estes
recursos vem com janela curta de tempo e o Município não dispões de muitas áreas
em condições  para  atender  naquele  momento,  então  se  busca  onde  tem a  maior
demanda   onde  elas  são  realmente  importantes   pois  colocando  escolas  muito
afastadas temos maior gasto em transporte escolar.  O Presidente Carlos Eduardo
Mesquita Pedone diz que  há dois aspectos muito importante, um deles já   estamos
abordando que é este assunto dos ajustes do Plano Diretor, outro aspecto é que não
tem o parecer da COPLAN neste processo. Antes de abrir para discussão teremos que
ver  se temos tempo hábil para este parecer da Coplan ser colocado no processo.  Arq.
Marta D Vieira diz que a partir de sexta feira temos 90 dias para arrumar o terreno. A
Conselheira da SEPLAN  Sandra M E de Brum,  coloca que hoje, a lei não permite
escolas de educação infantil, mas nos ajustes vamos incluir em todas as zonas. A  Arq
Carla  Stenzer  coloca  que  o  mapeamento  foi  feito  pela  demanda  pedagógica  da
Secretaria  Municipal  de  Educação   e  pela  demanda  deste  local.  Este  terreno  foi
escolhido  para  a  região e  se ele  não  for  aprovado a  escola  não  vai  acontecer. O
Presidente Carlos Eduardo Mesquita Pedone diz que são duas questões, uma é
relativa a zona de águas que já tem o parecer do SAMAE e outra sobre a   ZR1 que
não permite este tipo de atividade. Pergunta se o parecer da Coplan seria rápido?  A
Conselheira da SEPLAN Sandra M E de Brum   diz que sim pois vai ser encima do
que estamos colocando aqui. O Conselheiro da CIC, Olivir Viezzer  diz que  podemos
aconselhar de juntar o parecer da COPLAN  e as escolas  nas zonas especiais  é
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importante que  elas atendam a localidade. O Presidente Carlos Eduardo Mesquita
Pedone coloca  em votação  e  foi  aprovado  por  unanimidade  dos  Conselheiros
presentes   que,   considerando  a  demanda  pedagógica feita  pela  Secretaria
Municipal  da  Educação,  da  necessidade  de  escola  Infantil  nesta  área;
considerando que   a verba para a obra só  virá se for para esta  edificação;
resolve    SUGERIR  a lei de excepcionalização de atividade para a construção da
Escola de Educação Infantil neste local e aconselha juntar ao processo o Parecer
da COPLAN. 3-  Ajustes do Plano Diretor Municipal - O presidente Carlos Eduardo
Mesquita  Pedone.  Coloca  que  fizemos  a  reunião  no  dia  19  de  maio  onde  foi
apresentado os ajustes do Plano Diretor  pela COPLAN/SEPLAN, no dia 13 de junho o
SINDUSCON entregou suas propostas. Formalmente  não recebemos nenhuma outra
contribuição.  Pedimos  se  as  entidades  possuem  análise  destas  contribuições.  O
Conselheiro  do  SINDUSCON,  Rafael  Tregansin  diz  que  ficamos  em  dúvida  se
iríamos apresentar ou não, mas podemos fazer isto. Podemos fazer uma leitura do
texto.  O Presidente Carlos Eduardo Mesquita Pedone  pergunta se as entidades já
fizeram discussão  sobre  o  material  disponibilizado.  O  Conselheiro  da  CIC,  Olivir
Viezzer, diz que a CIC está junto com o SINDUSCON. O Conselheiro do CDL, Oscar
Ângelo Panozzo diz que também estamos  alinhados ao Sinduscon.  O Conselheiro
da SEAAQ Pablo  Uez, diz que estamos encaminhando esta semana. Já houve esta
discussão na última reunião e vamos abrir ao grande grupo. Já temos contribuições,
mas não queríamos trazer opiniões só da diretoria, então esperamos abrir ao grande
grupo,  são  quase  600  profissionais.  Na  próxima  reunião  isto  estará  formatado.  A
Conselheira da SEPLAN Sandra M E de Brum  diz que este  documento que foi
apresentado já veio de concenso  de várias  secretarias. Estamos trabalhando ainda na
segunda parte que é menor, como a questão do interesse turístico da 2ª légua, em
Galópolis  a  questão  de  altura  e  que  vamos  trazer   ao  conselho.  As  maiores
modificações já foram colocadas aqui e temos uma certa expectativa  pois gostaríamos
que fosse agilizado para poder encaminhar para a Câmara.  Depois  vem o período
eleitoral  e fica complicado.  Gostaríamos que até  agosto isto já  estivesse pronto.  O
Presidente Carlos Eduardo Mesquita  Pedone  diz que a UCS também abriu uma
discussão sobre o assunto.  O Presidente Carlos Eduardo Mesquita Pedone  diz,
sugiro  que  somente  depois  da  apresentação  deste  material  enviado   pelo
Sinduscon e de outras entidades que apresentarem poderá ser enviado a todos
os Conselheiros. Para isto poderemos fazer uma  reunião extraordinária  dia 28
de julho, para apresentação da propostas vindas das entidades. Esta sugestão
foi aprovada por unanimidade dos Conselheiros presentes. 4-Assuntos Gerais  O
Conselheiro  da  SEAAQ,  Pablo  Uez, coloca  que  quanto  a  questão  da  Região
Metropolitana da Serra com a criação de um instituto que irá gerenciar esta região no
ponto de vista do planejamento territorial. Gostaria de saber se existe algum movimento
para isto. O Presidente Carlos Eduardo Mesquita Pedone  coloca que a Metroplan
esta  tomando  a  frente  deste  assunto  em  reuniões  semanais  com  a  Aglomeração
Urbana do Estado  que é constituída  por  lei  e  tem  no seu conselho  deliberativo,
prefeitos,  vice  prefeitos,  presidente  de Câmara e   existe  um comitê  técnico  que  é
formado  por  secretários  de  planejamento  dos  municípios  e  tem  agenda  semanal.
Também há secretários de diversas áreas, pois tem a questão do fundo. Então existe
um movimento já neste sentido. O que podemos fazer é  provocar uma apresentação
deste trabalho aqui no Conselho. Ficou estabelecido incluir na pauta das reuniões
o  assunto  da   Região  Metropolitana  da  Serra  inclusive  convidar  o  deputado
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Vinícius Ribeiro,  o Sr  Oscar Echer o  Sr  Adamole e  fazer  um seminário  para
colocar a situação.
ENCERRAMENTO Nada  mais  havendo  a  tratar,  o   Presidente  Carlos  Eduardo
Mesquita Pedone 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
Presidente Carlos Eduardo Mesquita Pedone.
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