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                                            ATA N° 37 /2013
Aos treze dias  do mês de maio de  2013, às dezessete horas, na Sala de reuniões da
CENLIC   reuniu-se o CONSEPLAN  em Sessão Ordinária de nº 29, para assuntos
constantes da convocação.
PRESENÇAS
Olivir  Viezzer  (CIC),   Rodrigo  Romanini  (CIC),  Pablo  Uez  (SEAAQ),  Gabriela  de
Almeida Paim (DCE/UCS), Carlos Eduardo Mesquita Pedone (UCS), Sislaine Rossa
Simonetto  (OAB),  Graziela  cardoso  vamim  (OAB),  Nadia  Tonnous  (CREA),  Nadia
zampieri Trentin (CREA), Oscar Angelo Panozzo (CDL), Pedro de Alcântara Bittencourt
César (OBSERVATUR),   Paulo  Roberto  Viegas (SMH),    Araí  Horn (SMAPA),  José
Taiarol (SMAPA), Fábio Scopel Vanin (SMU), Édio Elói Frizzo (SAMAE), Juarez Biasio
(SAMAE),  Gilberto Boschetti (SEPLAN), Sandra Mara Echamende de Brum (SEPLAN),
Larissa  Raymundi(PGM),  Gilmar Santa Catharina (SMGF),  Paulo Roberto Dahmer
(SRM),   Zulmir  Baroni  Filho  (SMTTM),   Èrico  Borges  Machado (SMC),  Adriana  de
Lucena Francisco (SEMTUR)  Contou com a presença de Katiuscia Z. Mattiello.
PAUTA: O Presidente Fábio Scopel Vanin  abre a sessão agradecendo a presença de
todos. Primeiro item da pauta: Informações da Presidência.  Temos  O Decreto 16 376
de 01 de abril de 2013,  que nomeia Oscar Ângelo Panozzo, titular do CDL e o Decreto
16 447 de 24 de abril de 2013, nomeia  Gabriela de Almeida Paim, titular do DCE/UCS
e Allana Ariel Wilmsen Dalla Santa, como suplente. Foi enviado ofícios, a DCE/UCS e
já temos os novos  conselheiros, ao Gabinete sobre a inclusão do CAU e Secretaria
Municipal de Obras cuja  minuta de lei já está na Câmara de Vereadores e ofício à
SEPLAN sobre o assunto  das Leis,   Zit  Golf  Clube e   sobre a  Rua Emilio  Ataliba
Fingher. Também informar que no dia 06 de maio ocorreu a Audiência Pública sobre o
Trem Regional, que é uma temática importante para o planejamento. Segundo  item da
pauta:  Ata 36/2013 que foi aprovada pelos Conselheiros pre sentes, com exceção
do  Conselheiro do SAMAE, Édio Eloi Frizzo,  que se  abstém de votar pois além de
não estar presente, muitas questões que foram colocadas envolvem um processo na
qual fui autor como vereador e não concordo com o que está ali dito. Terceiro  item da
pauta:  Processos. O Presidente Fábio Scopel  Vanin,  pede inversão da ordem dos
processos  devido a presença da representante da Agrocaxias Comercial Agrícola Ltda,
Advogada Katiuscia Z. Mattiello. Os Conselheiros concordam. Processo: 2012040883-
Requerente:  Agrocaxias  Comercial  Agrícola  Ltda.  Ass unto:Incorporação  ao
perímetro Urbano. O Conselheiro da SEAAQ, Pablo Uez , relata e a Conselheira da
SEPLAN, Sandra M. E de Brum,  revisa.  A Advogada  Katiuscia Z. Mattiello  coloca
que  este assunto iniciou em 2012  e tentamos protocolar no registro de imóveis  pois o
cliente  queria  aprovar  um  projeto   e  o  registro  impugnou,  solicitando  alguns
documentos  complementares,   como  uma  planta  expedida  pela  prefeitura  onde
marcasse  o  perímetro urbano, pois teríamos  que  separar em dois títulos, um do
perímetro urbano e outro rural. Também pediram uma documentação do INCRA,  e na
época  iria demorar muito pois estavam atrasados com os processos. Então optamos
por    incluir toda a gleba no perímetro urbano para o cliente poder ter a aprovação do
projeto. A metade já está dentro do perímetro seria só a parte dos fundos do lote.  Esta
seria  a  melhor  maneira  pois  esta  gleba  atende  a  legislação  para  ser  incluída  no
perímetro urbano.  O Conselheiro da SEAAQ, Pablo Uez,  relator, vota  a favor da
anexação ao perímetro urbano tendo em vista que no Plano Diretor temos apenas uma
diretriz de zoneamento  e a função deste Conselho é de  gestionar estes pequenos
ajustes.  A Conselheira  da  SEPLAN,  Sandra  M.  E  de  Brum,   vota,  com  a
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concordância  do  Conselheiro  titular  da  SEPLAN,  a  favor  da  inclusão  da  área  ao
perímetro urbano para que a gleba não fique metade no perímetro urbano e metade na
área rural. E, também, no futuro deverá haver  ajustes nestes imóveis que ficaram com
parte em zona rural. Em votação, foi aprovado por unanimidade dos Conselheiros
presentes  a  inclusão  da  área  da  Agrocaxias  Comercia l  Agrícola  Ltda,  ao
perímetro urbano .   Sem abstenções e sem votos contrários.  Processo:  246/2011-
Requerente:  Câmara  de  Vereadores-  Assunto:Projeto  d e  Lei  Complementar
34/2011- Altera a redação do art. 43 da LC 290 de 2 4/09/2007 que intitui o PDM-
Relator:  SMTTM  e  Revisor:  OAB Processo:114/2012-  Requerente:  Câmara  de
Vereadores- Assunto: Altera o índice de aproveitame nto (IA) nas Zonas ZR3 nas
áreas especificadas fora do 3º Anel Perimetral, con stante da Tabela 1, Anexos 1 e
10 da LC 290 de 24/09/2007 (PDM) Relator: CIC e  Revisor: SAMAE.  A Conselheira
da SEPLAN, Sandra Mara E de Brum, coloca que,   a Câmara de Vereadores  nos
informou que, ao encerrar o ano legislativo de 2012 arquivaram estes dois processos.
Ficaria na opção do Conselho em fazer a  análise ou não. Pode ser que  os vereadores
queiram  reabrir o processo, mas por enquanto eles estão arquivados. A Conselheira
da OAB, Sislaine Rossa Simonetto coloca que,  como está arquivado para quem tem
interesse  no projeto  e nós  não temos como definir  se  terá  ou não andamento,  e
quando isto ocorrer se alguma situação for modificada este Conselho deveria  fazer a
análise e votação quando houver a reativação do processo. Talvez tenham fatos novos.
O Presidente Fábio Scopel Vanin  ,  pergunta se é consenso dos Conselheiros que
não se faça análise e que este processo vá  a Câmar a Municipal e se for reativado
pela Câmara de Vereadores que ele volte ao Conselho  para  emitir o parecer. Este
encaminhamento foi  aprovado por unanimidade dos Co nselheiros presentes . O
Conselheiro Édio Elói  Frizzo  coloca que sobre os dois  processos,   o  parecer  do
Conselho deve ser fundamentado no que dispõe o regimento interno da Câmara que
determina  ao final da legislatura, o arquivamento de todos os processos. O Conselho
entende a devolução dos mesmos, sem a análise de mérito, o que será feito se a parte
interessada retomar o  processo.  Meu despacho como revisor  do SAMAE num dos
processos foi nesta ordem. O Presidente Fábio Scopel Vanin, coloca que a próxi ma
reunião será dia 03 de junho
ENCERRAMENTO Nada mais havendo a tratar,  o Presidente Fábio Scopel Vanin   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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