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Aos dezesseis dias  do mês de setembro de  2013, às dezessete horas, na Sala de
reuniões da CENLIC,  reuniu-se o CONSEPLAN  em Sessão Ordinária de nº 32, para
assuntos constantes da convocação.
PRESENÇAS
Olivir  Viezzer  (CIC),   Rudimar  José Menegotto  (STR),  Orildes  Tres  (SINDUSCON),
Pablo Uez (SEAAQ), Carlos Eduardo Mesquita Pedone (UCS), Graziela Cardoso Vanin
(  OAB),   Nadia  Tannous  (CREA),  Nadia  Zampieri  Trentin  (CREA),  Oscar  Ângelo
Panozzo (CDL), Pedro de Alcântara  Bittencourt César (OBSERVATUR), João Alberto
Marchioro  (CAU),  José  Taiarol  (SMAPA),  Fábio  Scopel  Vanin  (SMU),Juares  Biasio
(SAMAE), Larissa  Raymundi (PGM), Andressa Pianegonda (SEMMA),  Gilmar Santa
Catharina (SMGF), Adair José Bianchi (SMTTM),  Adiló Angelo Didomenico SMOSP).
Com a presença de Tarciso Viero da COPLAN-SEPLAN, Natil Bado,  Bernardete Isabel
Branchini, Sergio  Silva e Cesar Schumacher.
PAUTA:  O   Presidente  Fábio  Scopel  Vanin,  agradece  a  presença  de  todos.
Informações da presidência .   Informa que dentro das pastas há uma cópia da Lei
Complementar 438 de 30 de agosto de 2013 que descaracteriza trecho de rua prevista
no Plano Diretor Municipal, cujo processo passou neste Conselho. Temos a nomeação
dos representantes do CAU, João Alberto  Marchioro  e  Paulo  Iroquez Bertussi.  Ata
39/2013  foi  aprovada  por  unanimidade  dos   Conselhei ros  presentes.  O
Presidente  Fábio  Scopel  Vanin,  pede aos  Conselheiros  a  inversão  da pauta.  Há
concordância.  PROCESSO  Nº:2013020517  REQUERENTE:  SR  COMÉRCIO  E
INDÚSTRIA DE ESQUADRIAS LTDA ASSUNTO:   PARECER.  A  Conselheira  da
OAB,  Graziela  Cardoso  Vanin ,  relata  o  processo  e  a  Conselheira  da  SEMMA,
Andressa Pianegonda  revisa.  O Sr. Sergio Silva , representante da SR Comércio e
Indústria de Esquadrias coloca que  este terreno foi colocado como interesse público e
sabemos que ao seu redor  há várias áreas públicas, inclusive com doação feita pela
Marcopolo então estamos  defendendo nosso interesse pois faz muita diferença   para
nossa empresa o qual queremos expandir  estamos há dez anos  com o terreno e
estamos impossibilitados  em usar  para  colocar  nossa  nova  empresa  no  local.  Isto
geraria mais empregos e mais receita.  Cesar Schumacher diz que  comercializando
lotes que poderiam ser feitos no local, poderia ter uma avaliação de 600 mil  para  6
milhões de reais , isto teria que ser  considerado pois há um investimento muito grande
para ampliar. O  Presidente Fábio Scopel Vanin coloca em discussão. O Conselheiro
do CAU, João Alberto Marchioro , pergunta sobre a manifestação da COPLAN sobre
o  assunto.  A  Conselheira  da  OAB,  Graziela  Cardoso  Vanin ,  lê  o  parecer  da
COPLAN.  O   Presidente  Fábio  Scopel  Vanin  coloca  em  votação  e  ,  por
unanimidade    dos  Conselheiros  presentes,  o  Conselh o  sugere    o
ACOLHIMENTO  DO PEDIDO DE DESCARACTERIZAÇÃO do grav ame que incide
no   lote  02 da quadra 4654, anteriormente lote 15 2, da quadra 2090, constante do
Mapa de Zoneamento Urbano- Anexo 10 da LC 290/07, c omo previsão de área
pública.  PROCESSO Nº:2012050010 REQUERENTE: NIKI COMÉRCIO DE APARAS
LTDA ASSUNTO:  LICENÇA DE OPERAÇÃO DE REGULARIZAÇÃO . A Conselheira
da SEMTUR, Adriana de Lucena Francisco, não pode estar presente para o relato.  A
Conselheira  do  SINDUSCON,  Orildes  Tres ,  lê  o  relato  feito  pela  Conselheira  da
SEMTUR e  faz a revisão do processo. A Sra Bernardete Isabel Branchini  diz  que
esta área  possui só um pedacinho que é turística, o restante não é. Não vejo nada de
turismo ai, a não ser na frente da igreja, não no final da rua que é onde estamos.  Não
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tenho vizinhos. Não vejo porque estaria prejudicando alguém  Quando estava no centro
eu poderia dizer que estava prejudicando, agora que estou  na colônia, vem dizer que
estou incomodando. Já tinha renovado a licença da FEPAM quando estava ali embaixo.
Já estava pago. Fiz uma transferência de endereço e fiquei prejudicada. Trabalho com
reciclagem  e  todo  material   fica  dentro  do  pavilhão.  Não  tenho  nada  no  solo.
Compramos uma  máquina, que chegou só agora, que tem a capacidade de 50 sacos
por dia. Não vou ter estoque no local. A Conselheira do SINDUSCON, Orildes Tres ,
pergunta sobre a linha de alta tensão se passa ao lado.  A Sra Bernardete  Isabel
Branchini  diz que foi deixado os 15 metros. A RGE foi no local e viu. Inclusive tive que
puxar a luz de lá da rua e fazer toda a instalação, até o depósito. Paguei tudo, a RGE
não me ajudou. Acabei de fazer isto faz poucos dias. O projeto do pavilhão está na
prefeitura. O Sr. Natil Bado diz que o pavilhão foi feito com projeto, tem planta e tudo
mas não tem aprovação. Está interligado com este loteamento que não aparece na
imagem.  Hoje  está   tudo  loteado  e  queira  ou  não  queira  tem  que  ter  o
desmembramento disto  tudo. Está na  prefeitura para ser resolvido. É um conjunto de
problemas.  A Conselheira do SINDUSCON, Orildes Tres  pergunta porque foi feita a
construção antes da aprovação do projeto na prefeitura?  A Sra Bernardete  Isabel
Branchini, coloca que  ali era minha chácara. Comprei em 2009 e tínhamos ela como
lazer.  Quando estávamos  no antigo local,  que estava caindo, pedi  ao Sartori  para
arrumar  e  ele  pediu  para    desocupar.  Era      atrás  da  Gedoz que  era  do  lado
Calcagnoto.  Então  construí  na  minha  área.  Com engenheiro.  Só  não  vim aqui.  Já
estava com projeto desde  2009 para desmembramento da área  e não  tem jeito de
aprovar isto. Enquanto não aprovarem o desmembramento não tem como aprovar isto
ai.  O  Conselheiro  do  CAU,João  Alberto  Marchioro,  pergunta  se  a matrícula  do
imóvel é de uma área individualizada  ou é  uma fração ideal dentro de um todo maior?
E onde está  a casa aprovada em 2011?  A Conselheira do SINDUSCON, Orildes
Tres diz que segundo a SMU, foi aprovado por habite legal após  ter sido edificada e
depois foi dado o Habite-se. Em nome de Idalina Bergoni Bergozza  A Sra Bernardete
Isabel  Branchini   diz  que  é  uma  vizinha  da  minha  área.  A  Conselheira  do
SIMDUSCON, Orildes Tres  diz que   então a gleba está  toda com problemas. Toda
esta área  é quadra 2744 e o lote 3 refere esta  casa aprovada.  A Sra Bernardete
Isabel Branchini  diz que dentro desta área tem pavilhão construído. A Conselheira do
SINDUSCON, Orildes Tres, coloca que  a matrícula do imóvel que está no processo é
de uma área rural de 13 hectares e de outra área  de 2,09 hectares. Tem a solicitação
de LO mas não tem a licença.   Pedimos que  fosse anexado a matrícula do imóvel mas
não foi.  A Sra Bernardete Isabel Branchini diz que vocês podem vir me visitar pois
está  tudo  organizado,  preciso  da  liberação  para  continuar  trabalhando.  Vamos
regularizar  tudo.   Estava  tudo  com o  Spiandorelo.  O Conselheiro  do  CAU,  João
Alberto  Marchioro,   coloca  que   a  função  do  Conselho   é  orientar  o  caminho
necessário  para os procedimentos.  Todos nós representamos entidades de fora  da
prefeitura, onde nossos partícipes são massacrados  dia a dia com regramento, muitas
vezes difíceis e complicados. Sendo assim, não poderia como conselheiro, ter outro
caminho, que não fosse aquele que lá fora, nossas entidades  tem a obrigação de
seguir, ou seja, cumpra-se a lei. Vimos que nesse  caso, parece haver uma omissão do
poder público, no sentido de  que as casas e construções são todas invisíveis pois
estão lá, mas  no ponto de vista legal não estão. Olhe  a aventura que este pessoal faz,
ao  botar   seu  patrimônio,  seu  investimento,  fruto  de  seu  trabalho  em construções
aventureiras como esta,  em que a área é  toda partilhada de modo ideal e ninguém é
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dono de uma parte específica.  No entanto as construções são  físicas e não é 10
metros quadrados,  é residência  de 200 e de  9000 metros quadrados de área. Então
temos que dizer, para  a parte que reivindica, qual é a melhor forma de fazer, que não é
assim. Está na mão do engenheiro. Porque o engenheiro não está  aí? Deveria ser
enquadrado em ética, se viesse  aqui, pois é um procedimento inadequado. Em nossa
categoria os profissionais  deveriam se respeitar.  Isto em relação aos profissionais,
agora a senhora estaria entendendo que aqui, num passe de mágica deixaria de ter
prejuízo, quando o maior prejuízo que ela tem é  não  ter sido informada da maneira
adequada de  proceder.  Daria   um voto  de  confiança  se,  por  ventura,  tivesse   um
protocolo  e  se  tivesse  tramitando  na  casa  no  sentido  de  buscar  o  procedimento
adequado  de  processo  de  desmembramento.  O  que  não  acredito  que  tenha.
Precisamos mostrar claramente  que não somos juízes de nada. Existe procedimentos
que tem que ser universais, todos devem seguir e que os profissionais  venham aqui
mostrar o que estão fazendo ai fora. Sugiro também que os processos sejam muito
mais instruídos, que os pareceres dos  órgãos técnicos  que dominam o conhecimento
sempre foram altamente relevantes para  formar opinião para aqueles que vem aqui
eventualmente  participar  Com   parecer  adequado,  fundamentado  e  a  opinião  dos
colegas é fundamental para formar juízo com fundamento. Este processo deveria ser
melhor discutido. A Conselheira do SINDUSCON, Orildes Tres  diz que este processo
já veio para cá,  no  parecer da COPLAN, que vou ler e na manifestação da requerente,
onde ela manifestou que  estava  querendo regularizar esta área e a prefeitura não
levou adiante o processo. Poderíamos solicitar a ela anexar ao processo, protocolo ou
algo que comprove este processo. O Conselheiro do STR, Rudimar José Menegotto
pergunta  se  esta  érea  está  dentro  de  uma ZIT.   A Conselheira  do  SINDUSCON,
Orildes Tres,  responde que sim.  O Conselheiro da CIC, Olivir  Viezzer ,  diz que é
legitima  a   pretensão  da  pessoa  que   foi  enganada,  mas  o  loteador  deve  ser
enquadrado. Não é possível parcelar 3 hectares sem doar nada .  O  Presidente Fábio
Scopel  Vanin,  sugiro como  encaminhamento  trazer  a  matrícula  do  imóvel,  mas
também, o título de propriedade que ela possui. Talvez o desmembramento não  vai ser
proposto  pela  requerente  deverá  ser  proposto  pelo  proprietário  da  gleba.  A
Conselheira do SINDUSCON, Orildes Tres,  coloca que o parecer da COPLAN coloca
que esta atividade e prioritariamente em área industrial. Lê o parecer da COPLAN. Tem
parecer  de uma  engenheira  química que não tem problema quanto  a  questão de
resíduos, tem parecer do trânsito que não tem impacto de trânsito. O Conselheiro do
CAU, João Alberto Marchioro,  pergunta qual é a atividade proposta? A Conselheira
do SINDUSCON, Orildes Tres,  diz que   a solicitação é de comércio atacadista de
resíduos de papel e papelão.  O Conselheiro do CAU, João Alberto Marchioro,  diz
que isto se enquadra em comércio e o porte é grande . O  Presidente Fábio Scopel
Vanin, diz que como encaminhamento,mandaremos para a Secretaria Municipal de
Urbanismo   solicitando  se  há  algum processo de  par celamento  do  solo  em
tramitação. Se pela atividade licenciada, a LO ante rior tem como regularizar este
prédio baseado no Plano Diretor Municipal. Qual dev eria ser o procedimento para
uma questão como esta? Solicitar para o proprietári o a matrícula atualizada do
lote  onde  está  a  construção.  Este  encaminhamento  fo i  aprovado  por
unanimidade dos  Conselheiros  presentes .  Dependendo da  resposta  que vier  da
Secretaria de Urbanismo poderíamos tomar uma decisão de que a licença ambiental
poderia  ser emitida se for tudo o, condicionante com os procedimentos que devem ser
tomados para não prender mais  o processo, tendo em vista que é regularização  e
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que  pode  emitir  licença  ambiental,  fica  vinculado  a  uma  futura  regularização.  O
Presidente coloca para os  requerentes que faltam alguns documentos para votação. O
processo  vai voltar a SMU para verificar se há algum parcelamento  na área, se há
loteamento ou parcelamento, verificar se  é possível uma edificação ser aprovada pelo
seu tamanho  e pela atividade  que é desenvolvida naquela localidade e também será
solicitado    a  vocês  matrícula  atualizada  do  imóvel,  pois  pela  documentação
apresentada  no  processo  não  há  documento  que  comprove   que  vocês  são
proprietários. E que os requerentes coloquem no processo, qualquer  documentação
que comprove a abertura de processo quanto a parcelamento ou aprovação de projeto.
Assuntos  gerais: Foi encaminhado por e-mail a  Lei Complementar 14 293 de 29 de
agosto de 2013 que cria a Região Metropolitana da Serra Gaúcha, para  conhecimento.
O Conselheiro da UCS, Carlos Eduardo Pedone,   coloca que  os trabalhos que estão
sendo  realizados  pela  SEPLAN e  COPLAN sobre  a   atualização  do  Plano  diretor
Municipal  poderiam   constar  na  pauta  para  que  possamos  tomar  conhecimento  e
debater.
ENCERRAMENTO Nada mais havendo a tratar, o  Presidente Fábio Scopel Vanin 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 Fábio Scopel Vanin
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