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 ATA N° 79/2018

Aos  dez dias do mês de novembro de 2018 às dezesseis horas, no Salão Nobre do Gabinete
do Prefeito reuniu-se o CONSEPLAN em Sessão Ordinária de nº 61 para assuntos constantes
da convocação.
PRESENÇAS
Olivir Viezzer (CIC),  Rudimar José Menegotto (STR),  Juarez Mazzochi (SINDUSCON),  Carlos
Eduardo Mesquita Pedone (UCS), Cesar Augusto Tomé (OAB), Jorge Gelso Cassina (CREA),
Fernando  Gonçalves  Reis  (CDL),  Michel  Bregolin  (OBSERVATUR),  Silvia  Rafaela  Scapin
Nunes (CAU), Camila Sandri Sirena (SMAPA), Mirangela Rossi (SMU), Daniel Alexandre Nunes
(SMU),   Fernando  Antônio  Granjo  Mondadori  (SEPLAN),  Rosana  Aparecida   Guarese
(SEPLAN),  Larissa Raymundi  (PGM),   Patricia  Rasia (SEMMA),  Louise Maria da Rocha de
Aguiar (SEMMA),  Magda Regina Wormann (SMGF- SRM),   Rejane Bendo Pereira ( SRM),
Adair  José Bianchi (SMTTM),  Marlon Brustolin (SMC), Renata Aquino Carraro (SEMTUR) e
Sabrina   Crivellaro Becker  (SMOSP). Contou com a presença de Heloise Salvador (SMC),
Graziela Vanin, Mario Pezzi, Ana Nunes, Sandro Schiavon, Silvia Reolon Nodari, Horácio Forni,
Tarcisio Michelon.
PAUTA:
1-  AVISOS  DA PRESIDÊNCIA:  O  Presidente  Fernando  Antônio  Mondadori  agradece  a
presença de todos e avisa que há material na pasta para os Conselheiros levarem que são
material do Conselho das reuniões passadas.2-  APROVAÇÃO DA ATA  78/2018,  foi aprovada
por unanimidade dos Conselheiros presentes 3-  PROCESSOS:   PROCESSO 2018/23398,
ASSUNTO: PROJETO DE LEI- VIABILIZAR AMPLIAÇÃO FORO TRABALHISTA DE CAXIAS
DO  SUL,  REQUERENTE:  GABINETE  DO  PREFEITO.  Conselheira  da  PGM,  Larissa
Raymundi, relata e  Conselheiro  do  CREA,  Jorge  Gelso  Cassina,  revisa.  Presidente
Fernando  Antônio  Granjo  Mondadori: passo  a  palavra  para  os  representantes,  Sandro
Schiavon, Silvia Nodari e Ana Nunes.  Sra Ana Nunes: nós gostaríamos de agradecer muito a
possibilidade de estarmos aqui representando a Justiça do Trabalho do Rio Grande do Sul.  A
presidente ficou muito triste pois não pôde comparecer, o vice tentou também, mas como foi
difícil  marcar essa reunião, ficamos sabendo na quinta, e coube a mim trazer a palavra da
jurisdição. Nosso técnico principal veio para qualquer esclarecimento e tirar algumas dúvidas
sobre o nosso objetivo. Como  estou a doze anos em Caxias  posso passar o assunto e dizer
que já passei por três prefeitos sobre este projeto. Começou com o  Prefeito Sartori, na qual
veio representando a presidente atual Ministra do TST, Maria Elena Maumam, que na época
era presidente do TRT agora está no TST. Depois viemos, quando começamos a  ver como era
o Plano Diretor e o que nós precisávamos, com opções de orçamento, pois  se alteram  a cada
plurianual.  Quando chegamos na época do Prefeito Alceu Barbosa Velho veio a presidente
Beatriz Rech. Naquela época  conseguimos a concessão de uso, com futura possibilidade de
doação vinculada a efetivação do prédio. Caso não efetivado o prédio, obviamente, a gente
devolve ao município a área que tem ali perto da  polícia civil. Quando chegou a atual gestão,
já tínhamos esse documento. Foi confirmado como adequado aquela seção, com possibilidade
de doação pelo prefeito atual e nós viemos com uma angústia em razão do corte orçamentário
para os próximos vinte anos. Nós somos o último prédio que será construído, se for construído,
todos  os  outros  estão  em  finalização.  Se   não  conseguirmos  fazê-lo  agora  não  vamos
conseguir pelos próximos vinte anos.  Esse orçamento de três milhões foi possível reutilizar
esse ano, não deu tempo em razão das várias adequações do projeto e achei que agosto nós
conseguiríamos mas não foi possível e  ainda temos uma última oportunidade de acrescentar
valores para o ano que vem e ser executado ao longo de dois a três anos. E se não for no
próximo plurianual não teremos mais o prédio. O que mais nos preocupa, apesar da redução
dos processos trabalhistas, eu reitero, estou à doze anos em Caxias, não é perfil de Caxias do
Sul  e dos advogados da região ter  demandas malucas,  inexistentes,  investigativas.  O que
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aconteceu de 2013 pra cá é que,  todos vocês sabem, tivemos muita recuperação judicial,
muitas empresas de médio e pequeno porte quebraram, então da média dos últimos doze
anos, que até 2013 era cento e vinte ações por vara, dobrou para duzentos e quarenta, que
tem a ver com a quebra das empresas que vocês sentiram aqui  nos sistemas  de arrecadação
e de controle de entrada e saída.  Eu e a Dr. Marilene Sobroze estamos à doze anos aqui,. Nós
pedimos a avaliação do setor de informática e confirmou o meu sentir do dia-a-dia, a redução
de ações em Caxias do Sul pois não tem mais o que quebrar. Cento e vinte ações foram
acrescidas, por vara nos últimos três anos de rescisórias não pagas, que são, digamos assim,
o motivo de muitos suicídios e de empresários que tiveram a tristeza de dizer para os seus
herdeiros que não empreendam, por causa do jeito que está o caos tributário e as relações de
empreendedorismo. Isso tudo é sofrido pra todos nós, o que eu tenho aqui pra dizer pra vocês
é que a média de ações num contexto normal de economia  segue igual, a gente imagina e nos
dizem que vai ter retomada de crescimento a partir do ano que vem. Quanto à conjuntura que
nós temos, mesmo com redução de reclamatórias, volta a ser a mesma média que  tínhamos
até 2012 e 2013. O nosso prédio  é inadequado para atender a população, tem gabinete para
juiz,  tem sala de audiência, as secretarias estão se readequando porque aumentou o PJE,
diminuiu os processos físicos, conseguimos nos  adequar para o juiz atender o jurisdicionado,
mas, por exemplo,  várias vezes  tivemos auxílio de câmara de vereadores. Como demandas
que impactaram a cidade como Voges. Isso está projetado no novo prédio, espaço adequado
para a OAB, para a segurança das pessoas,  para banco, que hoje está tudo misturado. Eu
quando  fui  diretora  do  foro,   tomei  uma  atitude  de  tirar  de  dentro  do  prédio  aquele
autoatendimento  do  Banco  do  Brasil,  pra  vocês  terem uma noção,  eles  não  podem dizer
quando  que  eles  vão  repor  dinheiro  porque  é  uma  questão  de  segurança,  eles  irem
aleatoriamente, dava o acaso de  sempre irem pra lá com aquelas escopetas, com dinheiro
caindo pelo chão, no meio daquele monte de gente fazendo audiência. Eu surtava, porque se
um problema der lá a culpa é do TRT, da 4ª Região. A única coisa que eu podia fazer era tirar.
Estamos reduzindo um bom atendimento, o espaço não é adequado para jurisdicionado. Para
nós  não  vai  aumentar  nada,  o  novo  projeto  continua  com o mesmo tamanho  de  sala  de
gabinete,  de  sala  de  audiência,  acrescentarão  alguma  sala  de  audiência,  haverá  espaço
adequado para terceirizados que  não tem. É nesse sentido,  pra dar  maior atendimento e
conforto para o jurisdicionado pois a parte que nos compete que é a secretaria no novo projeto
tem a mesma metragem. É mais para atender  a comunidade.  A OAB  está com bastante
dificuldade lá,  e eu fico muito preocupada com segurança nas audiências públicas.  o Vice
Corregedor esteve semana passada em Caxias e  nos agraciou com um elogio. Disse que a
justiça do trabalho de Caxias tem um perfil de  antecipar problemas, quando entra uma, ou
duas, ou três demandas que parece que vai ser reiterada, a gente, chama pra evitar  comoção,
atrito,  confusão e a gente precisa desses espaços.  Esse espaço que vocês têm aqui,  não
temos lá e a gente tem isso como projeto também. São vários pequenos espaços necessários
para  executar e atender melhor. Com relação ao espaço de garagem que realmente é uma
questão de orçamento pois o custo de fazer um andar garagem é  ultra grande pelo espaço
que nós temos, ele vai ser usado mais para fazer a rampa, ele não acrescentaria tanta vaga
pra  adequar  ao  objetivo  do  Plano  Diretor.  Internamente,   teríamos  mais  que  o  dobro  da
capacidade que nós temos agora, pra nós como servidores,  estaria adequado, mas óbvio que
vocês tem um estudo que  é mais adequando ainda, mas é que com o orçamento que temos,
não tem como fazê-lo, mesmo botando um andar a mais, acho que não chegaria  a mais vinte,
e aí aumentaria mais  a altura do prédio, então  estamos com essa dificuldade, não tem como,
eu  já  tentei,  eu  fui  a  primeira  a  pensar  em  derrubar  o  prédio  antigo,  mas  a  lei  de
responsabilidade  fiscal  não  me  autoriza  porque  o  prédio  está  bem,   tem  a  manutenção
adequada,   está correto,   tem tudo o  que a legislação exige,  então,  o  que mais  que nós
poderíamos  acrescentar?  Sr.Sandro  Schiavon: Vamos  dar  melhores  condições,
principalmente  na  questão  de  acessibilidade.  O  nosso  prédio,  hoje,  apresenta  algumas
deficiências nesse sentido, é muito antigo. Também estarão incluídos nesse prédio novo, áreas
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envolvendo a sustentabilidade como o aproveitamento da água da chuva. O Tribunal já está
num movimento de aproveitamento da energia solar pra conversão em energia fotovoltaica.
Esse  movimento  já  tem  crescido  bastante  na  Justiça  do  Trabalho,  e  a  ideia  é  também
contemplar o Foro de Caxias com isso. E o principal,  é a questão da melhoria do atendimento
à sociedade, ao jurisdicionado, que vai ter um ambiente adequado. Ele já comparece ao foro
em uma situação de desconforto, de conflito  e ainda enfrentar instalações que não apresentam
um mínimo de condição de  aguardar uma audiência sentado, com um mínimo de conforto
naquela situação de estresse que ele já enfrenta,  entendemos que  esse foi um dos motivos
que trouxe o projeto a Caxias. É a nossa última oportunidade de colocar aí o Foro de Caxias
nas  condições   que  a  comunidade  merece.  Presidente  Fernando  Antônio  Granjo
Mondadori:   Qual  foi  a  principal  motivação  para  o  projeto  não estar  adequado ao Plano
Diretor? Foi simplesmente orçamento? Sr.Sandro Schiavon:  primeiro o espaço disponível pra
edificar esse prédio anexo é extremamente exíguo ali.  Temos seis varas instaladas no foro.
Para viabilizar, colocamos que cada vara  num andar, com as dimensões mínimas adequadas
às exigências do Conselho Superior da Justiça do Trabalho em termos de área, de secretaria,
de espaço público, banheiros acessíveis, área de espera  adequado ao público que frequenta
esse espaço.  Conseguíamos  projetar  a edificação com a área que atendesse parâmetros
mínimos do CSJT e aí ele nos estabeleceu uma dimensão de prédio. Com isso e considerando
o pé direito, adequando a cada andar,  nos leva a uma condição que eu teria que ter, pelo
menos, sete andares. Seria o andar da distribuição que é o atendimento ao público de primeira
chegada, do juridiscionado e depois os seis andares seguintes que seriam um para cada vara
do trabalho. Vamos fazer a sala de audiência no prédio antigo ou um andar com salas de
audiência. Prejudica muito o atendimento ao juridiscionado e também aos advogados, que as
vezes têm a audiências atendendo a mais de uma parte, tem que ir na secretaria, volta pra sala
de  audiência.  Experiências  já  passadas  pelo  tribunal  em  outros  foros  que  temos  essa
configuração por força de deficiência de espaço. Não faria sentido, hoje, nós projetarmos uma
edificação pro Foro prevendo uma situação que não é a ideal.  Então essa foi  a  premissa
básica,   constituir  o  prédio  em um andar  pra  cada  Vara,  com a dimensão mínima que a
resolução determina e colocamos isso no  espaço físico. Fizemos conforme o Plano Diretor, e
essa dimensão de prédio, já não coube ali em termos de altura. Para atender a questão da
altura máxima, teríamos que diminuir um pavimento. Diminuindo um pavimento não conseguiria
atender  todas  as  varas  nessa  configuração.  A questão  de  vagas  de  estacionamento,  se
procurou aproveitar o máximo possível do terreno, inclusive a previsão  do prédio atual da vara,
depois que se fizer a mudança pro prédio novo, o andar térreo lá que conecta com o atual
estacionamento,  vamos fazer vagas sobre pilotis. Vamos fazer uma reforma naquele prédio,
todo o aproveitamento daquele andar térreo pra conseguir chegar mais próximo do número de
vagas exigido pelo município. Então eu diria que a primeira  tem a ver com  a concepção do
projeto e a segunda questão que  o número de vagas é limitação física da área do terreno, que
não nos deixa mais nenhuma alternativa viável  de tentar implementar, a não ser  que se faça
um andar de estacionamento, que pela configuração do prédio,   é muito estreito e não é um
prédio muito grande com rampas de acesso, praticamente comprometeria muito o número de
vagas.  Além  de  caro,  não  valeria  a  pena  e   não  atingiríamos  ainda  o  número  exigido.
Conselheira  da  PGM,  Larissa  Raymundi:  uma  dúvida:  essas  vagas  projetadas  seriam
exclusivamente  para  magistrados  e  servidores  do  prédio?     Sra.  Silvia  Nodari:  para
advogados, deficientes físicos, ou seja as vagas obrigatórias . Por exemplo atualmente  não
temos vagas para gestantes,   não temos espaço físico, então quando vem  alguma advogada
grávida, com algum cidadão  não temos onde colocar. Esse prédio é  extremamente antigo,
acho que cinquenta ou sessenta anos. Foi criada pra duas varas e hoje  temos seis. Só tem um
elevador. Sr.Sandro Schiavon:  E a área de público também  é muito enxuta. Muito confinada.
Sra. Silvia Nodari: O cidadão atualmente  não está uma situação comod,a ele vai lá fica uma,
duas horas,  esperando uma audiência e  fica em pé e  não temos onde colocar cadeiras, não
tem espaço, esse é o objetivo da construção do prédio novo. Conselheiro da OAB, Cesar
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Augusto Tomé: Existe a possibilidade de  destinarem vagas a OAB? Por exemplo, o Foro
Central    de Porto Alegre tem ,  aqui em Caxias não.   Sr.Sandro Schiavon:  na justiça do
trabalho isso não é prática. Quem administra as vagas no Foro, é o diretor. Nós temos por
exemplo, situações em unidades do interior do estado, pela característica do público, aumentar
o número de vagas de acessibilidade, de idoso. Ficaria na direção do Foro. Em Porto Alegre  o
problema é  o tempo. Nem sempre o tempo de uma hora é suficiente para uma audiência. Um
outro movimento  que eu acho importante  colocar  é  que nós  temos alguns  prédios  com a
construção  em  andamento  no  interior  do  estado  e  já  está  tendo  um  movimento  de
compartilhamento de alguns espaços. Então por exemplo, no nosso prédio antigo, vai virar um
prédio  de  apoio  com  área  de  arquivo,  eventualmente  salas  de  conciliação.  Compartilhar
espaços com o eleitoral.  Agora o tribunal está em negociação com a Justiça Eleitoral para
cedência de espaços. Nós já temos em São Borja, cedendo espaços para a Justiça Federal. O
cidadão chega lá e faz as três coisas. É uma unidade. Avisando o tribunal que é um espaço
público com a  Justiça do Trabalho sendo a gestora daquele espaço. Temos com Ministério
Público do Trabalho, instalado dentro do prédio. E parece que é um modelo que também no
futuro pode vir  a contemplar a sociedade com essa concepção. Sra Ana Nunes: Antes de
chegarmos nesse projeto, de ir atrás do espaço, do estado, do município, tentamos opções de
prédios fora daquele  miolo e não atende o jurisdicionado nem a OAB, porque a federal, a
estadual, os ônibus são todos próximos ali. Seria um transtorno imenso para as pessoas irem
para outra região da cidade que  não  no entro. Estamos tentando fazer  o que dá com o que
temos. Conselheira da SEPLAN, Rosana A Guarese: temos uma dúvida. Tem as plantas mas
elas  não  têm  muita  informação  técnica  para  que   possamos  avaliar.  Tem  um  acesso  de
pedestre que é lá pela rua  Marquês. Você quer que o acesso principal seja por cima, isso?
Sr.Sandro  Schiavon:  É  no  nível  da  rua.  Nós  teremos  dois  subsolos.  O  prédio  prevê  7
andares. Térreo mais seis. Esse andar que chega pela rua Marquês, é no andar térreo. Então
acima deste  teremos mais seis pavimentos que são as seis vagas do trabalho e nesse andar
térreo a ideia é que tenhamos a distribuição, e salas de conciliação para facilitar o acesso ao
público. É uma coisa nova na Justiça do Trabalho, esses núcleos de conciliação.  Caxias vai
ser pioneiro porque nós acabamos de instalar uma sala lá no foro. Há uma tendência que isso
haja uma valorização e é por isso que seja nesse andar térreo de mais fácil acesso a todos, e
na parte de baixo nós teremos as áreas técnicas. Salas de terceirizados, de limpeza, vigilância,
salas de perícia. São dois andares a mais. O estacionamento não será neste prédio porque  é
muito  pequeno,  será  no  andar  do  prédio  antigo.  Conselheira  da  SEPLAN,  Rosana  A
Guarese:  não poderia o acesso do estacionamento ser por cima? E aí invés de abrir mão de
vagas e de alturas, se abriria mão de altura, e preservaria as vagas. De qualquer forma seria
menos. No que a gente conversou, a questão é deixar as pessoas sem as vagas nesse entorno
conturbado, mas não sei se é possível.  Sr.Sandro Schiavon:  eu sou diretor de engenharia,
não sou o arquiteto  que fez o projeto,  mas eu acompanhei  desde o início  o  projeto.  E a
principal  preocupação  em  relação  a  esse  acesso,  pela  rua  Marquês,  é  a  questão  da
acessibilidade  das  pessoas.   Sra.  Silvia  Nodari: O  jurisdicionado   vai  para  a  audiência
normalmente de ônibus, são trabalhadores. Então eles chegam pela Dezoito do Forte, eles
descem e vão.  Onde tem o acesso agora é dentro do parque. A nossa perspectiva foi  de
melhorar o acesso para o jurisdicionado.  Sra Ana Nunes; Eu me lembro que em uma das
reuniões,  foram chamados alguns secretários, e  foi referido, mas eu acho que foi informal,
que quanto menos a gente impactasse com o carro no parque, melhor para a prefeitura que
sempre tem carros ali,  circulando. Com essa configuração, eles entendiam que as pessoas
seriam largadas na frente, não pelo parque. Não necessariamente de carro, já que tem ônibus
ali. Iriam a pé,  Não como o acesso atual, que são várias descidas. Já tive vários funcionários
que ficaram com problema. Mas eu acho que foi informal essa questão do impacto ambiental
que  a  gente  reduziria  com  a  acessibilidade.  Três  funcionários  meus  já  viraram  o  pé  ali,
principalmente no inverno, porque aquilo é rampa. Às vezes o pessoal desce , torce o pé e já
fica de atestado. Conselheira  do CAU, Silvia Nunes:Foi informado que na última reunião nós
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tínhamos comentado sobre completar as plantas com algumas informações que esclarecessem
melhor os níveis, questão de representação gráfica. Sr.Sandro Schiavon: Na verdade, como
ainda não recebemos o sinal verde da prefeitura para avançar com o projeto, a próxima etapa
de projeto implica num custo elevado para o tribunal e nós precisamos terceirizar  o projeto
arquitetônico  definitivo.  O  tribunal  fez  esse  estudo  técnico  preliminar  de  localização  e  de
concepção do prédio. A próxima etapa, pretendiam seguir só a partir do momento que houver
sinal verde. Mas eventualmente se alguma peça que a gente precisar produzir para viabilizar a
gente faz um esforço.  Conselheira  do CAU, Silvia Nunes; Para confecção dessas plantas
também poderia ter as cotas de nível acompanhando, para  esclarecer. Conselheira do SMU,
Mirângela Rossi: eu tinha feito esse questionamento e trocamos e-mail algumas vezes. Como
entendi que eles tinham esse custo, e que na verdade eles não necessitavam aprovar o projeto
na íntegra, e em detalhes posterior a aprovação, se for o caso, então a gente acabou não
fazendo maiores exigências de detalhamento de projeto e manteve essa apresentação. Por
isso  eles  sentiram a  necessidade de  vir  presencialmente  e  esclarecer  alguns  detalhes.  O
projeto depois em detalhes vai ser apresentado e aprovado.  Sra.  Silvia Nodari  agradece a
oportunidade  de  estar  presente.  Conselheira  da  SEPLAN,  Rosana  A  Guarese: o  que
estávamos vendo é um pouquinho diferente do que eu tinha compreendido na outra reunião.
Vamos ter um acesso de veículos nessa proposta por baixo, pela Avenida da Vindima, e um
acesso principal por cima. Então vão ter duas situações de sobrecarga da Rua Marquês do
Herval, que  não tinha entendido da outra vez que vai ter ali o acesso, quem vai deixar alguém,
ou talvez se a pessoa não entender que não é por ali e  acessa por baixo. Fizemos essas
perguntas pra tentar ver se tinha alguma proposta que não fizesse rampa. Realmente  é difícil
você colocar uma rampa aqui nessa parte estreita,  então essas foram as perguntas que a
gente tentou colocar pra ver se tinha como fazer uma seção de altura que ficasse maior com
um pavimento a mais, mas que atendesse as vagas, que é a grande dificuldade. Conselheiro
da SMTTM, Adair José Bianchi: outra questão é  da relação com a altura. Como não tinha
referência de níveis e de cotas que mostrassem a relação do prédio com a Marquês do Herval,
também me surpreendeu  que o acesso principal vai ser pela Marquês do Herval ali no retorno
que vai pro colégio,  esse é o térreo, são mais seis andares  pra cima, e também  temos a lei
que impacta em prédios antigos,  temos o colégio que é do lado e  parecia que seria uma altura
total muito mais baixa em relação a rua do que na verdade vai ser.  Conselheira do SMU,
Mirângela Rossi:  os seis andares é a partir da Marquês. Na Marquês pra onde é hoje já são
dois. Conselheira da SEPLAN, Rosana A Guarese: O que  confunde é que atrás onde eles
vão construir sobe. Em relação a Vindima tem uma subida,  fica com aquela impressão do
prédio antigo e tem que ver que tá subindo e ainda vai subir dois andares pra cima disso. Não
tinha tido esse entendimento. Estamos colocando a questão das vagas de tentar de alguma
forma  atender,  porque  vai  ter  pessoas  ali  que  vão  usar.  Conselheira  da  PGM,  Larissa
Raimundy;  Na verdade, o prejuízo seria inicialmente  analisar a questão da sobrecarga nas
ruas que já estão exauridas pelo movimento dos colégios, do comércio  e dos outros serviços
públicos que tem ali,  o INSS já, e a outra questão que surge também é essa situação de
impacto no entorno que é preservado, o prédio do colégio.  Conselheiro do CREA,  Jorge
Gelso  Cassina:   existe  alguma  notícia,  junto  aos  conselheiros  que  fazem  parte  da
administração, sobre a inativação da delegacia de polícia que tem ali? Conselheiro da OAB,
Cesar Augusto Tomé: parece que será toda transferida lá para o Jardim América. Não quero
ser cooperativista com a OAB, mas o diretor do Fórum aqui de Caxias fez um projeto com
verbas próprias, fizeram  e guardaram. Um dia o Tribunal de Justiça Estadual viram que tinham
uma verba e saiu o Fórum novo da Justiça Estadual. Um prédio excelente, muito melhor do que
era antes, acessível, limpo e claro, O prédio do TRT  é um prédio extremamente antigo, pra
quem atua ali é desgastante, tem quatro salas de audiência em cada andar hoje, porque cada
vara tem dois. Tem dois juizados, cada juiz tem a sua vara com sua sala de audiência. Para
quem atua ali, é um ambiente pesado, estressante, em que todo mundo fica muito próximo e a
maioria   dos  casos  ali  é  uma situação  de litígio.  Quem já  foi  na  justiça  do  trabalho,  que
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reclamou e  tem reclamado  sabe que ali  é  um momento  delicado.  No Foro  da Justiça  do
Trabalho de Porto Alegre,  tem até um delimitador até a sala de audiência de uns dois metros e
meio para o  pessoal não conversar  na porta da sala,  porque é um burburinho,  você não
consegue conversar ali  fora. Aqui,  seguidamente o pessoal  perde a audiência porque  não
escuta, naquele sistema de som. O Plano Diretor tem que ser observado, a questão me parece
só que há um impasse ali e que haveria de achar  uma via alternativa pra poder sair esse
projeto. Presidente Fernando Antônio Granjo Mondadori: a questão é  a altura que foi 2,44
m a mais e vagas de estacionamento foram vinte e três a menos do que o que o Plano exige,
então seria de sessenta e oito para quarenta e cinco vagas.  Conselheiro da OAB, Cesar
Augusto Tomé:  Eu não sei como funciona em relação as vagas, cada justiça tem  a sua
administração. Por exemplo, na Justiça Estadual ninguém usa o estacionamento do Fórum,
somente magistrados e servidores. Claro que eles têm um número muito maior de servidores
do que a Justiça do Trabalho. Na Justiça Federal, ninguém usa o estacionamento, quem utiliza,
estaciona em via pública.  Sessenta e cinco vagas, metade disso aí ou mais vai virar depósito.
Até por uma questão de segurança, não compartilhar estacionamento é  por uma questão de
segurança. Eles têm essa questão de não ter acesso público  dos estacionamentos. Eu só vi
em Porto Alegre, no Foro Central, o único lugar em que tem lá dez vagas destinadas a OAB. É
como se fosse um sistema rotativo,  mas uso público não. Conselheira da SEPLAN, Rosana
A  Guarese: na  questão  de  segurança  você  faz  uma  separação,   delimita  espaços.
Conselheiro da OAB, Cesar Augusto Tomé: É uma alternativa. Por exemplo ali na Vindima,
hoje, virou um estacionamento não rotativo .  Conselheira da SEPLAN, Rosana A Guarese:
-Quando  você  diz  as  pessoas  não  usam  lá  dentro,  em  alguns  lugares,  elas  usam  fora.
Conselheiro da OAB, Cesar Augusto Tomé: estou falando agora quanto a OAB. Parece ser
uma coisa boa, mas ao mesmo tempo é ruim, porque a gente sabe que duas horas você não
consegue fazer nada e a audiência atrasa três, você está no meio da audiência, venceu o
parquímetro. Claro que tem hoje tem  aplicativo.Vai vir uma demanda da OAB possivelmente
pra prefeitura. Presidente Fernando Antônio Granjo Mondadori:  Hoje tem dezesseis vagas
e passaria a ter quarenta e cinco. Conselheira da PGM, Larissa Raymundi: acho importante
colocar uma outra questão que quando se trata de um empreendimento privado, obviamente
que aqui estamos falando de um setor especial  do município,  mas quando se trata de um
empreendimento  privado  o  município  flexibiliza  esses  parâmetros  mediante  uma  medida
mitigatória que é ajustada diretamente com o empreendedor, então  acho que o que temos  que
ver nessa situação, sobre o aspecto de espaço que eles não têm como chegar no número de
vagas que o nosso plano exige. O que temos que ver é se existe alguma forma de exigir uma
outra medida para tentar minimizar esse prejuízo. Até o Bianchi já tinha colocado que no local
do prédio é praticamente impossível mitigar porque ali não tem mais para onde correr. E mitigar
em outro local não vai adiantar porque não vai resolver o problema dali. Presidente Fernando
Antônio Granjo Mondadori:  existe a  limitação do orçamento,  se  o projeto  não acontecer
agora não vai acontecer mais, muito provavelmente. Na última reunião  não ponderamos sobre
essa questão dos limites orçamentários, mas se realmente ele gera algum impacto na questão
da Justiça, certamente ele não vai acontecer mesmo esse tipo de projeto. Então acho que isso
é relevante para  analisar se  dá prosseguimento aqui e abrimos uma votação ou alguma outra
sugestão?  Conselheiro  da  CDL,  Fernando  Gonçalves  Reis.Para   deixar  isso  bem
esclarecido, tem duas questões. Primeiro: a questão da interferência do prédio tombado. Existe
ou não existe? Outra questão:  Como que fica a questão de mobilidade na Rua Marquês do
Herval.  Presidente  Fernando  Antônio  Granjo  Mondadori:  Mas  não  está  tombado.
Conselheira da SEPLAN, Rosana A Guarese:  se pensaram em alguma medida mitigatória,
se ela fosse concentrada na Marquês, é o que vai mais impactar. A Dezoito e a Marquês são
problemáticas naquele ponto.    Conselheira da SEMMA,  Patricia Rasia: e  se a   medida
mitigatória fosse ali? Aqui é a Marquês do Herval, ela termina ali, e aqui é o prédio da Polícia.
Ai falando com o Bianchi, ele disse que tem como fazer. E se  conseguisse liberar o fluxo do
carro, com que ele não parasse? Que ele descesse, ali tem uma rua já. Só que ela é uma
 6-

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52



                                                 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL

                                          CONSELHO   MUNICIPAL     DE   
                                 PLANEJAMENTO   E    GESTÃO    TERRITORIAL        
                                                                                                                                                                 Ata 79/2018

escadaria. Conselheiro da OAB, Cesar Augusto Tomé:  você não tem uma área de manobra.
Na Avenida da Vindima você não tem como ampliar a rua.  Conselheiro da CDL, Fernando
Gonçalves  Reis.  Hoje  é  liberado  o  estacionamento  ali  naquela  quadra  da  Marquês.
Conselheiro da OAB, Cesar Augusto Tomé: Um certo horário é embarque e desembarque,
quase toda ela, por causa do colégio, e certo horário é parquímetro.  Conselheiro da CDL,
Fernando Gonçalves Reis: Se for corrigido o estacionamento por exemplo, e ela for uma via
só de acesso, largar as pessoas e sair de novo, isso é possível? Tira mais o número de vagas.
É  consenso   que  há  necessidade  de  melhoramento.   A questão  é  a  forma  de  viabilizar.
Conselheira da SEPLAN, Rosana A Guarese:Teria que ver o que tem ali hoje em relação ao
atendimento a escola.  Não sei  de cabeça.  Você tem questões que seria  diferente se não
tivesse. Conselheira da SEMMA, Patricia Rasia: acho que a intenção é mais que necessária,
somos nós que vamos dizer que daqui a vinte anos não vai acontecer. Porque o sistema já está
superado.  E o jurisdicionado que é  quem vai  lá  buscar.  Temos que ter  esse olhar  atento.
Presidente Fernando Antônio Granjo Mondadori: podemos  direcionar para fazer a votação.
O grande problema daqui  é  o  risco  da  perda de recurso.  Conselheira  da PGM,  Larissa
Raymundi: temos que aceitar  a  proposta de maneira  que flexibilize  o  uso dessas vagas.
Porque se  não colocarmos essa restrição, eles vão fazer uma vaga para gestante, uma vaga
para idoso e uma  para necessidade especial. E o resto vai ficar tudo para o pessoal da direção
do trabalho. Por exemplo, me permito discordar do meu colega, no Fórum de Caxias ele tem
vaga para o carro do município, que faz a carga dos processos, tem vaga para a SUSEPE que
faz o transporte dos apenados e  tem vagas para outros órgãos públicos. Ministério Público não
tem mais porque agora o prédio é do lado.  Mas a Procuradoria do Estado, também tem o
direito  de  utilizar  a  vaga  para  serviços,  não  para  advogados,  é  para  serviço,  dentro  da
garagem. O vigilante vai lá e abre com o controle, para o carro da prefeitura ou do estado
entrar. A Secretaria da Fazenda do Estado também acessa ali  por dentro.  Conselheiro do
SINDUSCON   Juarez  Mazzochi: a  OAB está  dizendo  que  os  nossos  tribunais  não  tem
estacionamento público, eu acho que segue na mesma linha. Uma coisa que temos que ter
muito claro, é o impacto de trânsito. Temos que ver o que nós temos que pedir para eles. Se o
acesso é por baixo ou por cima. Vai sobrar pra Secretaria de Transporte. Temos um lugar com
o colégio, com a Dezoito, então nós temos que pensar o que esse impacto vai ter. Deixar pela
Marquês  da  Herval,  o  que a  gente  pode  fazer?  Vai  ter  solução,  ou  a  gente  vai  ter  mais
complicação? Conselheira da PGM, Larissa Raymundi: Eles teriam que iniciar a obra até o
fim do ano. Mas essa questão do recurso eles até deram uma explicação. Eles pedem recurso
específico para essa obra, mas não pedem o valor. Ele vai ser realocado com outra finalidade.
Conselheira do SMU, Mirângela Rossi:  A questão do recurso  tem que entrar nesse novo
Plano. O recurso é 2019 para a construção do prédio até em 2020. Se isso não acontecer, não
acontece mais. A gente pode autorizar e pedir.  Conselheira da PGM, Larissa Raymundi:  O
problema  é  autorizar  e  depois  o  estudo  de  impacto  mostrar  uma  realidade  que  não  dá.
Presidente Fernando Antônio Granjo Mondadori: Condicionar a aprovação da Secretaria de
Trânsito do Estudo de Impacto. Conselheira da SEPLAN, Rosana A Guarese: no estudo de
impacto pode ter  medidas mitigatórias, e   vai ter um estudo para isso. É difícil  saber agora o
que vai impactar, o estudo mostra isso. Conselheira do SMU, Mirângela Rossi: A escola tem
na Dezoito e tem um pátio de estacionamento. Eles podiam abrir aquele portão e fazer as Vans
entrarem. Conselheira do CAU, Silvia Rafaela Scapin Nunes:  parece que como o prédio é
institucional,   tem  essas  condições  que  o  Conselheiro  colocou,  parece  que  há  uma
possibilidade  de flexibilizar,  e  aí   penso que o  estudo de impacto  de trânsito  poderia  ser
direcionado para mitigação em acessibilidade urbana, abrangendo tudo o que for preciso no
entorno  do  parque  até  o  patio  da   escola.  Então  a  compensação  poderia  ser  para
acessibilidade  de  pedestres  e  ciclistas  naquilo  que  não  for  possívelcompatibilizar. É  uma
demanda importante.  Conselheiro do SMTTM, Adair José Bianchi: Isso é o mínimo, para o
pedestre.  Não  vai   ter  muita  coisa  para  fazer.  Vai  impactar  com  certeza  a  Marquês  no
embarque e desembarque. Vai ter gente querendo entrar para estacionar ali mas não vai ter
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vaga.Conselheira não identificada:  Estão querendo construir  um andar  a mais,  mas isso
nada impede que ele possa construir um andar a menos e entrar com esse projeto de qualquer
maneira, eles estão querendo é realmente fazer o perfeito então, a gente tá preocupado aqui
se nós não aprovar, eles vão construir um andar a menos com menos vagas. Conselheiro da
OAB, Cesar Augusto Tomé: o ideal é mudar a entrada principal, deixar de ser da Vindima e
passar a ser na Marquês. Não é o estacionamento o problema, é chegar até lá. As grandes
empresas  não  vão  de  carro,  vão  de  motorista.  Conselheira  da  SMU  Mirângela  Rossi:
estamos aqui por uma discussão de excepcionalizar ou não essas duas situações em função
do que foi dito. É uma situação de condição de ambiente de  vagas. Eles talvez vão diminuir
aquelas  vagas  que   usam  na  Vindima.  Muito  servidor  usa  a  rua  pra  estacionar  e  vai
estacionando dentro, não é o suficiente? Não é, por isso estamos aqui. Entendo que o caso [e
aceitar  ou  não  aceitar,  as  condições  estão  postas,  eles  estão  precisando  melhorar  uma
situação de trabalho, de quem usufrui , e de quem trabalha ali nessa condição. Se daqui vinte
anos  precisar  fazer  uma outra  situação,  muito  provavelmente  eles  vão  ter  que  sair  daí  e
procurar um outro espaço e acabou o assunto. Temos que ser objetivos, ou a gente autoriza,
ou a gente não autoriza, a situação é essa. Conselheiro da CDL, Fernando Gonçalves Reis:
é possível uma aprovação que, por exemplo, condicionada a um estudo de impacto de trânsito.
Conselheira da PGM, Larissa Raymundi: é possível, mas  tem que ver se na prática, para a
finalidade que eles querem se vai garantir. Conselheira da SMU Mirângela Rossi:  não temos
o projeto detalhado, isso pode melhorar, podemos fazer  exigências pra melhorar. Não é um
projeto detalhado, ele não foi pensado e estudado nas minúcias, ele foi feito para uma proposta
e foi verificado  que do jeito que tá não atende. Daqui a pouco eles conseguem mais cinco
vagas nessa mexida ou  eles conseguem alguma outra situação, não se sabe, a gente também
vai competir ao poder público aqui e fazer as exigências necessárias.  Presidente Fernando
Antônio Granjo Mondadori:  aberta a votação, em aprovar o projeto como foi apresentado
no processo 2018/23398, com o vínculo de estudo de impacto de trânsito. Aprovado por
unanimidade  dos  Conselheiros  presentes.  PROCESSO  2018/12773  ASSUNTO:
CADASTRAMENTO  DE  ÁREA.  REQUERENTE:  MARIO  ANTÔNIO  PEZZI.  Conselheiro
Carlos Eduardo Mesquita Pedone, relata e Conselheira da SMU,  Mirangela Rossi, revisa.
Conselheira da SEPLAN, Rosana A Guarese: para explicar, no Plano Diretor de Vila Cristina
foi  feito  uma linha delimitando  o  perímetro  urbano  e  por  um problema de não  termos as
delimitações exatas  das matrículas  alguma parte das propriedades ficam fora desta linha.
Quando a pessoa vem cadastrar sua área    ela tem a situação de parte urbana e parte rural e
isto  causa problemas no cadastramento.  Neste  caso fica  pior  pois  esta  área que está  no
urbano é bem pequena e  não tem acesso por via pública.   Sra Graziela Vanin:  a Secretaria
da Receita deu como solução para o ITBI de cadastrar a área, foi aí que se verificou que era
encravado, não  fazia sentido ter aquele pedacinho de área no urbano. São agricultores e não
tem o menor interesse em fazer o cadastramento como urbano. A solução seria adequar a linha
do perímetro urbano para deixar toda área deles como rural .  Presidente Fernando Antônio
Granjo Mondador: agradeçe a presença dos representantes do processo e abre para debates.
Não tendo mais dúvidas coloca em votação e o assunto do PROCESSO 2018/12773, FOI
APROVADO  POR  UNANIMIDADE  DOS  CONSELHEIROS  PRESENTES.  PROCESSO
2015/48149.  ASSUNTO:  PARECER-  PASSARELA -  HOTEL  E  SHOPPING.  REquerente:
Incorporadora Tonello  Ltda  EPP.  Conselheiro  da  OAB,  César  Augusto  Tomé relata e
Conselheiro  da  SMTTM,  Adair  Bianchi,  revisa.   Sr  Horácio  Forni:  essa  passarela  vai
transportar   o  pessoal  que chega.  Esse loteamento está tendo bastante crescimento e vai
colaborar bastante com a comunidade.  a passarela vai ser um cartão de apresentação para
Caxias, já que está na entrada da cidade. Já fizemos o projeto condicente com que nos deu.
Agradeço a colaboração de vocês e de tudo o que a Prefeitura se dispôs a nos facilitar. Sr
Tarcisio Michelon,  da linha 40, Santa Justina. . Essa passarela vai ser importante  assim como
o Hotel,  tem 204 apartamentos e estamos com ele aberto, mesmo sem a passarela.  Caxias
do Sul, talvez não saiba, mas tem a mesma capacidade hoteleira que  Bento Gonçalves, 3000
 8-

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52



                                                 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL

                                          CONSELHO   MUNICIPAL     DE   
                                 PLANEJAMENTO   E    GESTÃO    TERRITORIAL        
                                                                                                                                                                 Ata 79/2018

leitos. Uma cidade 5 vezes maior. Nós acreditamos muito mais no futuro de Caxias do Sul. A
passarela é um elemento muito importante.  Nós temos exemplos em outras cidades como
Joinville e  outras  internacionais, de passarela que une o Shopping ao Centro de Convenções
do Hotel. É uma coisa que potencializa muito o desenvolvimento do turismo. E o turismo que
de certa maneira em Caxias ficou um pouquinho para trás. Nós precisamos lançar  mão de
todos  os  recursos  para  que se  recupere  esse  tempo  perdido.  Eu  gostaria  de  contribuir  a
SEPLAN com uma informação. Eu tenho uma amiga muito influente, na região de Gramado e
Canela, que é a Ane, dona da Brocker Turismo e disse que Gramado está com problema para
contratar  equipe para resolver o problema de engarrafamento. E a equipe que fez o estudo lá
em Gramado, chegou a conclusão que a solução  é começar a fazer o que Bento fez a anos
atrás. Mas hoje eu posso dizer, que não só Bento, mas todas as cidades dessa região, tem
interiores maravilhosos. E o turismo em Bento é todo voltado para o interior. Tanto é, que na
cidade,  o  Vale dos Vinhedos, Caminhos de Pedra, foram projetos que nós da rede Dall’Onder
dirigimos pessoalmente. Quero dizer que o potencial que lá existe, existe em todas as cidades.
Talvez muitos casos até maiores, como é o caso de Caxias do Sul, como temos em Flores da
Cunha ou no interior dessa região da Uva e Vinho,  muito forte  para  desenvolver o turismo. Só
que eu sou Engenheiro Mecânico e dediquei 38 anos da minha vida, para que  Bento aonde
hoje  está.  Até  lamentavelmente acho que está um pouco parado.  Agora  chegou a vez de
Caxias embalar. Nós agrademos muito esse Conselho, porque é um passo importante para
nós. Presidente Fernando Antônio Granjo Mondadori:  Como já foram observadas, já foram
feitas várias exigências pela Prefeitura,  mas estão a disposição,  para qualquer dúvida que
houver.  Basicamente, a passarela foi  proposta em um primeiro momento para ser somente
entre o Hotel e o Shopping Iguatemi, depois houve uma exigência para que ela tivesse acesso
ao público. Então hoje ela faz essa ligação também pública entre o Shopping e Hotel, e por fim
vai ter que gerar um projeto de lei para aprovação da Câmara. Então nós estamos aqui nessa
etapa, de aprovação do CONSEPLAN, em relação a esse tema, para que a gente possa dar o
seguimento.   Conselheira da SEPLAN, Rosana A Guarese: Quero dizer também, que lá no
começo,  o  parecer  da  COPLAN,  que  é  a  nossa  função,  que  foi  ratificando  os  pareceres
técnicos anteriores, e depois tem pareces da COPLAN. O que a gente fez? A gente pegou esse
volume grande e foi retomando o que foi pedido, para que nada ficasse para trás porque é um
monte de colocações de diversas áreas. Então nosso papel, do meio para o fim do processo foi
pegar  tudo  que  foi  pedido  para  cada  uma  das  áreas  e  ficar  cobrando  para  que  isso
acontecesse e realmente eles foram cumprindo as etapas de todos os pedidos que os técnicos
fizeram. Sr.  Tarcisio  Michelon.  Gostaria  de  fazer  uma  observação  final.  Essa  ideia,  do
shopping, hotel, centro de convenções, é uma cópia do centro de convenções e hotel de maior
sucesso no Brasil, que fica em Uberlândia. A união do Shopping com o Hotel, e com o centro
de convenções é o que há de top no Brasil.  Conselheira da SEPLAN, Rosana A Guarese:
Liga o Hotel  até em cima do estacionamento do Iguatemi. É que essa aqui é a foto antiga. Só
não está começada, a passarela porque depende desta aprovação. Essa é uma prancha do
projeto que foi aprovado pelo SMU. Já tem a aprovação deles. Todos os questionamentos e as
colocações do trânsito, teve bastante solicitações, todos os ajustes foram feitos também. Sr
Horácio Forni:  vamos pintar toda a parte da rua e o que está faltando em frente ao Shoppinh
e vai  ter  dois estacionamentos,  e vai  ficar  o retorno,  porque quando fizeram o loteamento
deixaram um pedaço, pra trás  acertamos a semana passada com o Bianchi, para nós fazer
para que fique uma coisa legal. Arrumar todos os canteiros para que fique  bonito. Presidente
Fernando Antônio  Granjo  Mondadori: Conselheiros,  alguma dúvida?  Podemos  ir  para  a
próxima  etapa  então.  Agradeço  a  presença  dos  representantes  e  ,  amanhã  já  teremos  a
resposta do Conselho. Passamos aos debates. Conselheiro da CIC, Olivir Viezzer:  Tem sido
muito  crítico  ao  longo  dos  processos  que  vinham  incompletos.  Quero  saudar  estes  dois
projetos  não o primeiro, mas o segundo e o terceiro, pela forma  redonda como  chegou aqui,
tranquila e que nos dão segurança de decisão. Quero parabenizar as pessoas envolvidas neste
processo. Conselheiro do CDL, Fernando Gonçalves Reis:  olhando o processo se percebe,
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que houve de parte da prefeitura, e dos técnicos da prefeitura uma preocupação muito grande,
que a passarela atendesse realmente todos os requisitos legais, previstos,  necessários pra
segurança. Acho que isso também é louvável, por outro lado, eu acho que a gente olhando o
volume  do  processo  e  o  quantas   secretarias  ele  passou  e  se  colocando  no  lugar  do
empreendedor,  se  percebe  o  quanto  é  difícil  ,  e  o  quanto  demora,  Acho  que  seria  muito
importante que nós ou a própria prefeitura pensasse numa forma de facilitar  o empreendedor,
porque de outra forma nós não vamos superar as dificuldades pelas quais nós passamos na
nossa cidade atualmente em relação as questões econômicas Todo nós sabemos disso ou se
cria formas de facilitar, de agilizar, de desburocratizar os processos, ou nós vamos ter muita
dificuldade de superar as dificuldades pelas quais nós estamos passando.  Conselheiro da
OAB, César Augusto Tomé: Tem um trecho aqui do parecer da PGM, são três linhas posso
que quero ler: “Ainda diante de com toda a documentação apresentadao município de Caxias
do Sul deveria adiantar essas  demandas e regulamentar a matéria da concessão do uso do
espaço aéreo evitando assim maiores  dúvida”. Conselheira da SEPLAN, Rosana A Guarese:
quero falar desse processo porque nós tomamos a frente , do meio pro fim. Não vou dizer que
não tem problemas da nossa parte, mas esse empreendedor também teve muitos problemas
para entregar o que era pedido, coisas simples, eles entregavam papéis que, não sei se você
leu ali, papéis sem nada, papéis sem nome, sem carimbo.  Eu reclamei com eles. Tem o lado
deles essa demora, eu quero aqui deixar claro. O requerente demorou muito, ele não atendia,
porque sempre a gente é culpado. É grande o processo mas eu chamei   e disse a ele que são
profissionais, não pode entregar dessa forma, nós somos profissionais, isso aqui vai ficar em
um processo, entrega uma coisa decente. Tem os dois lados, só pra deixar claro, que toda essa
demora foi por culpa também deles. Conselheira da SEMMA, Patricia Rasia, A gente tem um
projeto que a gente já  mandou,   para  o De desenvolvimento integrado,  algumas ações,  o
conselheiro da Viezzer né, ele sabe, alguns projetos vem por esse gabinete, vários secretários
se  reúnem  junto  com o  empreendedor,  então  a  gente  tem  esse  olhar  voltado  sim,  claro
algumas situações que já estavam em andamento seguiram esse andamento, mas algumas
outras  situações  novas,  tem  nos  procurado  através  deste  gabinete  de  desenvolvimento
integrado, e a gente senta né conselheiro? Vários secretários juntos e tenta achar uma solução
muito  antes  de  se  protocolar  projeto,  pedido  de  licença  na  SEMMA,  projeto  na  SMU,  na
SMOSP enfim, justamente pra poder achar uma solução antes de isso acontecer, justamente
pra  poder  assim  ó,  entrar  em paralelo  todas  as  secretarias  e  agilizar.   Se  houver  algum
processo que você acha que haja essa necessidade,  é só  chamar a gente através desse
gabinete de desenvolvimento integrado. Conselheiro da CDL, Fernando Gonçalves Reis: A
minha observação não foi no  sentido de criticar,  muito pelo contrário, até porque eu comecei
elogiando o trabalho de vocês,  que eu acho que o trabalho dos técnicos da prefeitura foi
perfeito, eu acho que o município precisa pensar em forma de agilizar né, isso é uma questão
processual, isso é uma questão de trâmite de processo, você criar processo para que seja mais
rápido.  Conselheiro  da  SMTTM,  Adair  Bianchi:   eu  vou  defender  a  Rosana,  porque
realmente, dezembro de 2015 foi o meu primeiro parecer aqui, se eles tivessem cumprido os
ajustes de projeto de lá, teria acelerado dois anos isso aqui,  acertaram o projeto agora em
outubro, Aquele termo de compromisso que eles anexaram, olha um hotel, da categoria deles,
da empresa deles e o shopping, eles tiveram a coragem de anexar o termo de compromisso
entre eles com metade das páginas só, e reiteraram dizendo que estava certo. Conselheira da
PGM,  Mirângela  Rossi:  essa  questão  de  desburocratização  através  do  Gabinete  de
Desenvolvimento  Integrado,  a própria SMU com a implantação da SMUWEB, junto com a
Sinduscon, tem trabalhado um monte pra agilizar os processos. Esse processo em específico,
de não ter os atendimentos das partes e  que  no fim  estavámos  ligando pessoalmente  e
pedindo  os  documentos  e  explicando,  porque  parecia  que  estava  havendo  uma  falha  de
comunicação. Realmente não temos um expediente específico, e é por isso que ele tá  redondo
e  demorou tanto. Pelas duas partes, porque como  não sabia exatamente como tratar,  fomos
solicitando entre as três secretarias o máximo de coisas possíveis pra não haver nenhuma
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lacuna,  mas claro,  a  gente  precisa usar  ,  esse expediente pra criar  um padrão dentro da
prefeitura.  E   temos  usado  exemplos  desses  processos  pra  avaliar  os  trâmites  entre  as
secretarias  e  discutir  o  que  pode  ser  melhorado  também.  Conselheira  da  PGM,  Larissa
Raymundi   Esse encaminhamento de uma legislação específica que trate da concessão de
uso do espaço aéreo  é interessante porque desburocratiza inclusive a questão do termo de
ajustamento, que muitas vezes a demora está ali. Pelo termo de ajustamento vai estimular as
obrigações recíprocas entre as partes e aí começa aquela discussão de que  a empresa vai ter
que fazer tal coisa, e aí é mais difícil, e o município vai ter que assumir a responsabilidade. Aí
também é complicado, então se tiver, se a gente consegue honrar essa legislação que trate
especificamente  dessas  regras,  já  consegue  agilizar  muito  porque  evita  algumas  etapas.
Conselheiro da CIC, Olivir Viezzer  estamos em uma época, em que está se tentando aprovar
o Plano Diretor, depois eu gostaria nos assuntos gerais, falar um pouquinho sobre o processo,
talvez fosse o caso, já que ainda não foi aprovado, de incluir essa questão das passarelas
como um artigo.  mas colocar quais  são os passos que deveria,  vamos dizer assim que o
empreendedor deveria seguir,  alguma coisa que pudesse dar um caminho pelo menos  no
plano diretor.  Conselheira da SEPLAN, Rosana A Guarese:  Isso exige um grande estudo,
não dá pra fazer assim sem estudo. Presidente Fernando Antônio Granjo Mondadori: Então
eu  posso  abrir  a  votação Processo  2018/1273,  projeto  da  passarela  com  o  termo  de
ajustamento,  o  encaminhamento  de  autorização  para  o  legislativo,  com  o  uso  da
passarela  para  público  em  geral.  Todos.  Foi  aprovado  por  unanimidade  dos
Conselheiros presentes.  4- ASSUNTOS GERAIS:  Conselheiro da CIC, Olivir Viezzer- Eu
gostaria de aproveitar para dizer que estamos ansioso pela aprovação do Plano Diretor, porque
acho que está na hora da Câmara de Vereadores, do Poder Executivo fazer um esforço no
sentido de tentar concensuar alguma coisa, enfim, aprovar o Plano Diretor porque o prejuízo
que as empresas estão tendo em querer se instalar ou se expandir e não poder. Quando tiver o
Plano Diretor já definido tudo isso pode se resolver. Enquanto CIC, a minha posição foi sempre
a  mesma,  de  que   nossas  necessidades  enquanto  empresas  de  Caxias  do  Sul  são  sim
atendidas  pelo   Plano  Diretor.   Existem  ajustes  necessários  que   sempre  vai  existir,
reconhecemos isso, mas acho que  deveria dar um passo além disso, no sentido de tentar
buscar, unir um pouco o Poder Executivo com o Legislativo. Não sei se não seria o caso, de
nós como Conselho, fazer uma moção, pra Câmara de Vereadores no sentido de pedir que
seja aprovado, essa é a minha proposição. Conselheira da SEMMA, Patricia Rasia  Quantas
reuniões foram feitas, assim no final a gente vinha segunda, terça, quarta, quinta e sexta pra
conseguir terminar no prazo. Eu acho importante também, eu sou de acordo com essa moção
enfim.  Conselheiro do CDL,  Fernando Gonçalves Reis:  Eu acho que deveria tomar uma
providência enquanto Conselho, se toda a cidade está sendo prejudicada  os empreendimentos
estão sendo prejudicados em todas as áreas eu acho que  precisa ter uma mobilização, porque
se realmente, se passou por aqui  a gente ouve, a impressão que  tem quando a gente escuta
algumas manifestações é de que o plano diretor é pra se jogar no lixo, não serve pra nada, não
tem nada de avanço. O que não é verdade. Conselheira da SEMMA, Patricia Rasia:  Dá a
sensação de que foi a Prefeitura que fez. O que eu escuto é que a Prefeitura fez um Plano
Diretor. E eu sempre defendo e digo que não. O conselho é composto por várias pessoas, não
é só a gente da Prefeitura. Tu vai explicando pras pessoas e elas têm dificuldade em entender.
Só para contar: depois que a gente apresentou vários secretários são chamados, tirar dúvidas,
falar de casos específicos. Quando a gente pensou no Plano Diretor, a gente não pensou em
casos específicos,  casos  específicos voltam para  o CONSEPLAN,  como a gente  fez essa
avaliação da zona rural, como a gente está fazendo no TRT. Então eu acho que assim, quando
a gente pensou de fato em Plano Diretor, a gente pensou numa cidade como um todo. Parece
até um desrespeito porque a gente falou, estudou, veio aqui, concensou. Muitas vezes a gente
teve  dúvidas,  voltou,  enfim,  acho  importante.  Conselheira  do  SMU,  Mirangela   Rossi;A
pretensão deles, pelo que eu ouvi uma conversa, é entre Abril e Maio. Já passou mais de um
ano.  Presidente  Fernando A G Mondadori:  Se me permitirem quero   esclarecer  alguns
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pontos.  O jornal  trata  do  ponto  de  vista  dele,  às  vezes  não  é  nem da  Câmara,  nem da
Prefeitura,  e   isso  gera  muita  desinformação.  O  que  tem  acontecido  de  fato?  Nós  como
Prefeitura, nos colocamos à disposição sempre para todos os vereadores, para comissão, para
todo mundo, Sempre nos colocamos à disposiçãopara trazer suas  dúvidas, para que a gente
possa trabalhar  e ver a melhor forma de fazer as emendas que vocês demandam. Nós fizemos
isso com a maioria dos vereadores que apresentaram essas emendas,  e eles  como  não
fazem  parte  da  comissão   estão  aguardando  a  CEDUTH,  que  vai  fazer  essa  primeira
aprovação  para  que   possam  de  fato  se  manifestar.  Isso  a  gente  fez,  sem  considerar  a
comissão . Fizemos isso para todos os vereadores. E aí repentinamente, o Plano Diretor voltou
para nós, em final de Maio para fazer uma série de considerações, com todo um material, e
que 70% dele nem tinha relação com o Plano Diretor, ou seja, veio um material totalmente
poluído, que em alguns casos, nem pertinente ao Plano Diretor. E dentro disso nós fizemos
toda  uma  limpeza  dessas  informações,  com  ementa,  com  proposta,  tinha  de  tudo  e
devolvemos para a Câmara de Vereadores. Eu acho que foi no , final de Setembro, colocando
o que é pertinente ou não. O que não tem pertinência nenhuma com plano,  pode descartar.
Isso foi final de setembro, início de outubro, e de lá para cá a gente não viu avanço. E aí nós
fizemos algumas reuniões com CREA, com SINDUSCON, UCS para a gente tentar ver  o que a
Câmara está precisando.  e dar uma mexida neles. E aí posso dizer abertamente o que chega
para nós, que nós temos um contato forte com a Câmara. Não existe nenhuma pressa deles,
eles  estão jogando com um negócio.  Eu  não sei  a  razão,  não tem como saber  qual  é  a
motivação  disso,  mas  o  fato  é  que  o  negócio  está  andando.  Fizemos  uma  reunião,  em
conjunto, com os vereadores. Eu particularmente por todo o trabalho que foi feito aqui, e por
todo  o  trabalho  que  foi  feito  dentro  da  COPLAN,  coloquei  às  claras  para  a  Câmara  de
Vereadores, que eles precisam começar, a trabalhar. Porque para mim não existe outro termo.
O termo é trabalhar. É pegar o Plano Diretor, começar a pegar e aqui ó, isso aqui eu preciso
votar,  discutir, enfim, fazer aquele trabalho que fizemos no ano passado aqui no Conselho que
foi chamar todos que vieram aqui, e algumas pessoas pegavam a proposta de Plano Diretor na
noite de sexta-feira para trabalhar no sábado de manhã, domingo, para estar aqui na segunda-
feira. Eu acho que todos os Conselheiros fizeram isso. Então até em respeito a todos esse
trabalho, e o Plano Diretor está lá a um ano, então se vocês observarem o que tem hoje dentro
da Câmara de Vereadores, vocês não vão ver conteúdo  a mais que acrescente. Então não tem
nada.  Então eu sou favorável  a fazermos isso,  a  moção do conselho que existam ações,
porque a gente precisa de ação. Se existe uma coisa que eu sou contra, ou a favor, é que fique
claro. Então hoje o que a gente sabe: de fato, fora dos documentos que vem é que que eles
dizem que são a favor ou contra. Isso a gente só vê via jornal. Não existe conteúdo dentro do
processo ou uma proposta, porque sem isso é impossível a gente discutir de forma resolutiva.
A gente vai ficar naquele, ah eu acho isso, eu acho aquilo e tal, e na verdade não é por aí que
a gente  tem que ir,  a  gente  tem que ir  com propostas.   Se houver  uma necessidade de
discussão, nós sempre nos colocamos à disposição, sempre. Só que não existe nada palpável.
Conselheiro da CIC, Olivir Viezzer:   participei de, pelo menos, dois planos anteriores, e a
experiência  mostra  que  se  não  houver  um  projeto  de  lei,  avalizado  pelo  executivo,  o
substitutivo, facilita muito essa aprovação. Temos a Geni Pettefi, temos outra ocasião que foi o
Edson Nespolo,  mas enfim, pessoas que dizem, não agora nós vamos trabalhar, com esse
objetivo, aprovado. E aí acredito que deve ter algum vereador do executivo, puxando, sendo o
puxador dessa história.  Conselheira da SEPLAN, Rosana A. Guarese:  Só para esclarecer
então que as necessidades ou as dificuldades que eles tinham de compreender todo aquele
material, tanto o plano que a gente mandou, quanto os que eles receberam  de pedidos, da
comunidade acrescentaram a este projeto de lei, e nos encaminharam. Veio para a COPLAN,
como  o  secretário  falou,  nós  suprimos.  Estivemos  lá  em  reunião,  pessoalmente  e  nos
colocamos à disposição.  As dúvidas para entender  o que as pessoas pediam,  e algumas
emendas  feitas,  nós  estávamos  lá  pessoalmente,  na  segunda  ou  terceira  reunião,  eles
entenderam que era mais produtivo que mandassem o projeto de lei  para nós.  Então nós
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pegamos  um  por  um  e  minuciosamente  todos  os  pedidos  daquele  processo  enorme  e
respondemos assim. O que ele pediu? Ele pediu isso, colocamos em um mapa. O que significa
o pedido? O que isso tem em relação com o projeto de lei ou não tem? Tudo  muito esmiuçado.
Não tem como ter  dúvida.  É uma questão de tomada de decisão,  e mesmo assim nesse
momento nós nos colocamos  a disposição novamente para qualquer dúvida de ordem técnica.
O que é complicado é chegar lá numa reunião enquanto técnico, que é a minha função, e ouvir
tem que mudar. Mas por quê? Porque tem que mudar, não tem embasamento, e nós temos
todo o embasamento. Está colocado, fizemos um caderno com essas respostas, e também foi
uma cópia para o promotor no Ministério Público. Foi uma cópia para a Câmara, com todo
detalhamento de cada item, qual é o embasamento, que gerou o projeto de lei. Subsídios para
tomada de decisão, acredito que deva ter. Conselheiro do STR  Rudimar Menegotto: Eu só
queria  colocar  aqui,  porque  o  colega  levantou  sobre  isso,  eu  até  queria  fazer  esse
questionamento porque está tendo uma cobrança das pessoas, e teve um interesse sobre esse
plano, que saia logo. Tudo precisa ser e ter o seu tempo. Mas nós aqui fizemos um trabalho
intensivo, aqui trabalhando direto, saindo  um dia  e voltando no dia seguinte, e as coisas estão
ai paradas. E se a previsão é la para maio, abril, não dá, tem que chamar o Presidente da
Câmara aqui numa reunião e  sugerir que venham,  porque  se ouve algumas coisas lá fora
que o Plano Diretor é da Prefeitura. Mas nós aqui não somos nada? Alguém tem que vir ver
aqui, as pessoas, as entidades que estavam envolvidas na discussão do Plano Diretor. Talvez
como sugestão para uma próxima reunião, chamar o Presidente da Câmara para dizer  por que
as coisas não andam? Conselheiro do CDL,Fernando Gonçalves Reis: A impressão que a
gente  tem é  que  o  Plano  Diretor   está  sendo  avaliado  meramente  como um instrumento
político.  Nós  que  estamos  aqui  sabemos  que  não  é  isso.  Os  técnicos  da  prefeitura
desenvolveram e propuseram todas as sugestões, então na verdade antes de ser uma questão
política,   é  uma  questão  técnica,  pensando  o  que  é  melhor  para  o  desenvolvimento  do
município. Tem coisas para melhorar, tem que ser uma coisa mais pragmática, mais objetiva,
não jogada ao vento a informação. Conselheira da SEMMA, Patricia Rasia: questões muito
particulares porque fomos chamado como secretários para ver sobre a empresa x, a empresa
y, porque  não saiu a licença, foi um constrangimento.  O que temos é uma lei que vale pra
todos,  não é só o Plano Diretor  dentro da  área ambiental.  Também nos causou um certo
constrangimento que nos chamaram pra uma reunião, eu fui, levei meu corpo técnico e jurídico,
para  explicar dentro do Plano Diretor uma questão ambiental que não tinha nada que ver com
ele. As situações, as exceções a gente avalia aqui. Eu tentava explicar que  o Plano Diretor não
foi construído pela prefeitura, que é o que a gente escuta,   eu acho que é até um pouco de
desrespeito, eu bato nessa tecla porque  acho que fizemos  um trabalho tão bacana, todo
mundo  junto,  alguns  saíram  tão  satisfeitos   desse  trabalho  em  conjunto  entre  executivo,
sociedade civil organizada, empresários, enfim, todos que estão aqui trabalhando, foi assim,
essa mesa que não tinha espaço pra tanta gente e que sentavam também atrás. Conselheira
da PGM, Larissa Raymundi:  gostaria de dar uma sugestão alternativa,  até que  poderíamos
formular um convite pro presidente do legislativo, pra ele comparecer a uma reunião, mas o
convite  pode  ser  aceito  ou  recusado  né,  então  talvez   seria  o  caso  de  nós  termos  uma
comissão  dentro  do  conselho   formado  por  entidades,  os  técnicos  e  nos  habilitarmos  a
participar de uma reunião da Comissão de Desenvolvimento Urbano pra tratar especificamente
desse assunto, porque talvez, só o presidente do legislativo aqui não vá ter o efeito de nós
irmos  até  a  comissão  para  fazer  uma  exposição  sobre  a  necessidade  dessa  aprovação.
Conselheiro do CREA, Jorge Gelso Cassina: a Câmara de Vereadores é de uma pobreza no
sentido político, ela é varejista, isso não tem nada de ofensivo para o comércio varejista,  eles
atendem às demandas dos seus cabos eleitorais, dos seus conhecidos, Nós Caxias do Sul,
estamos  sofrendo  as  consequências  dessa  pobreza,  com  330  mil  eleitores.  Não  somos
capazes de eleger um deputado federal, nós temos o mais varejista dos vereadores, e tem
elogiar,  se elegeu deputado estadual. Metade dos componentes da  Câmara de Vereadores,
concorreu a deputado federal ou  estadual pra marcar território pensando na próxima eleição.
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Então  infelizmente  eu  não seai  se  adiantaria  trazer   o  presidente  da  Câmara  Presidente
Fernando Granjo Mondadori:Talvez se a gente fizer uma comissão do Conselho então que
pudesse  ir  lá,  tentar  conversar  com  o  Ceduth.  Sugerindo  uma  comissão  colocaria  CIC,
SINDUSCON,  todos tem importância aqui,  só temos que ter o cuidado de não colocar todos,
UCS, o CREA e o CAU.  Acho que tem que ser uma comissão extremamente técnica. CDL,
Sindicato Rural, CAU e a Secretaria de Planejamento estaria presente  Quem vai presidir a
comissão então, fica o vice-presidente do conselho. Mandar um ofício direto para a Câmara
qual vai ser o objetivo dessa comissão junto à Câmara? Eu acho que isso é importante ficar
bem  claro.  Repetindo  o  que  os  conselheiros  disseram  para  colocar  no  documento:  Pedir
agilidade e aprovação com urgência do Plano Diretor. De modo que a gente possa dar a maior
seleridade na apreciação e que tenha transparência.   Mandaria  para  o CEDUTH que é a
comissão  que  está  com a  responsabilidade  do  plano.  Lembrando  que  dia  13  entram em
recesso.  A Comissão ficou formada por CIC,  UCS,  CDL,  Sindicato dos Trabalhadores
Rurais,  CREA e CAU. Conselheira  do SMU, Mirangela  Rossi;  Eles  já  informaram que
apesar do recesso oficial  vão estar trabalhado internamente na discussão do plano. Inclusive a
questão  da  passarela,  eles  já  informaram  que  se  tivesse  necessidade  de  fazer  uma
extraordinária lá para aprovar, eles estariam disponíveis. Também  queria informar que faleceu
a esposa do João Alberto Marchioro que foi  Conselheiro do CAU em 2017,  hoje e está sendo
velada no memorial São José. Presidente Fernando Granjo Mondadori: Quanto aos horários
das reuniões para conseguir o Salão Nobre a tarde é mais complicado, já tivemos  reunião pela
manhã. Pode ser de manhã? Às 9 horas então da manhã? Ficou combinado segunda feira 10
horas. ENCERRAMENTO Nada mais havendo a tratar, o Presidente Fernando Antônio Granjo
Mondadori 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  Fernando
Antônio Granjo Mondadori
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