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                                            ATA N° 46 /2014
Aos vinte e oito do mês de julho 2014 às dezesete horas, no Salão Nobre do Gabinete
do  Prefeito  reuniu-se  o  CONSEPLAN   em  Sessão  Extraordinária  de  nº  09,  para
assuntos constantes da convocação.
PRESENÇAS
Olivir  Viezzer  (CIC),  Rodrigo  Romanini  (CIC),  Rudimar  Menegotto  (STR),  Rafael
Tregansin  (SINDUSCON),   Pablo  Uez (SEAAQ),  Carlos  Eduardo  Mesquita  Pedone
(UCS), Sislaine Simonetto ( OAB),  Nadia Tonnous (CREA), Nadia Zampieri  Trentin
(CREA),   Pedro  de  Alcântara  Bittencourt  César  (OBSERVATUR),  João  Alberto
Marchioro (CAU), Renato José Ferreiro de Oliveira (SMH), Fábio Scopel Vanin (SMU),
Juarez Biazio ( SAMAE), Sandra M E de Brum (SEPLAN), Larissa  Raymundi (PGM),
Werter Vieira (SMGF), Rúbia Ana Mossi Frizzo (SMC), Érico Borges Machado (SMC) e
Adiló  Angelo  Didomenico  (SMOSP)).  Contou  com   a  presença  de  Fabio  Manica
(SINDUSCON), Silvia Nunes, IAB Núcleo Caxias e Julia Dutra, estagiária de arquitetura
SEPLAN.
PAUTA: O  Presidente Carlos Eduardo Mesquita Pedone, agradece a presença de
todos. 1-Informações  da  Presidência.  Conselheiros  que  justificaram  ausência,
SMAG  Araí  Horn  e  José  Taiarol.  Estamos   enviando  por  e-mail  comunicados  do
Conselho do Idoso. Destacar a Presença da Arq Silvia Nunes do IAB e a nomeação
para   do  OBSERVATUR dos Conselheiros  Pedro  Alcântara  Bitencourt  Cesar  como
titular  e   Michel  Bregolin    como  suplente  2-  Ata   45/2014   foi  aprovada  por
unanimidade dos  Conselheiros presentes.  O Conselheiro  do  CAU,  João Alberto
Marchioro  se  abstém  pois  não  estava  presente  3-   Ajustes  do  Plano  Diretor
Municipal  -  O  Presidente  Carlos Eduardo Mesquita  Pedone  diz que tivemos a
oportunidade de receber em 19 de maio o Eng. Gilberto Bosquetti, o Arq Tarciso Viero e
a Arq Sandra Brum da SEPLAM/COPLAN neste Conselho para apresentar os ajustes
que  estão  sendo  propostos   no  Plano  Diretor  Municipal  -   PDM  e   foi  feita  uma
apresentação. As entidades levaram  para analisar e trazer sugestões. No dia 14 de
julho fizemos uma reunião  com objetivo de  analisar dois processos e como tínhamos
recebido do SINDUSCON um documento com sugestões , este vai ser apresentado
hoje. As outras entidades também tiveram oportunidade de se manifestar uma vez que
o governo está trabalhando internamente.  A Conselheira da SEPLAN, Sandra E de
Brum, coloca que estamos  representando o Secretário Gilberto Boschetti que está em
férias   e  o   Secretário  em exercício,  Edson  Nespolo,  soube  da  reunião,  sabe  da
importância, gostaria de estar presente mas já havia  compromisso agendado para esta
hora. Pediu para encaminhar  a ele a síntese das apresentações pois quer analisar.O
Arq Fabio Manica do  SINDUSCON faz a apresentação de suas colocações. (material
anexo  a  ata).  O Conselheiro  da  SMOSP,  Adiló  Didomenico,  diz  que  quanto  ao
aproveitamento  da  água,  estamos  propondo  não  apenas  o  aproveitamento  mas  a
captação  da  água   com  a   retenção  em  um  determinado  tempo  para  evitar  os
alagamentos. Concordamos com a proposta dos 10%, mas a questão de aproveitar ou
não  a  água  é  interesse  do  proprietário.  O  nosso  foco  é  tirar  uma  área  de
permeabilização e transformar ela em  área de  retenção da pancada da chuva. Já
temos cálculo para estes  projetos. Se abre mão de uma área de permeabilização em
troca de  uma medida que no nosso entender  é mais  eficiente  para  combate  dos
alagamentos. Até  porque, estas área de permeabilização, com o passar do tempo vão
vedando e fica  muito  pequena.  Ela  é  mais  pró-forma do que de efetivo  resultado.
Quanto a ideia de garagens acima  também somos favorável devido as infiltrações de
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água das chuvas. O Conselheiro da CIC Olivir Viezzer, coloca que, sobre a captação
de chuva existe uma lei que nunca foi regulamentada e se criou outra em cima desta .
A lei é no sentido  de reservar a água da chuva num determinado tempo, para que não
contribuir  de imediato no sistema de drenagens.  E por  conta disto,   tinha o custo.
Constava na lei,  que quem aderisse a este sistema  teria um benefício em índices
construtivos.  O Conselheiro da SMOSP, Adiló Didomenico  diz que é dentro desta
linha  que  estamos  colocando  este  assunto.  Apenas  mudando  os  cálculos.  O
Conselheiro da SEAAQ, Pablo Uez, diz que  não trouxe uma apresentação e devido a
problemas não consegui  formalizar o documento. Vou colocar alguns tópicos que a
SEAAQ propõe. Foi unânime  o posicionamento da SEAAQ em externar o sentimento
de que  as adequações ora propostas deveriam ter uma profundidade maior, deveriam
ser  de  cunho  estruturante  do  Plano  Diretor,  face  as  novas  realidades  que  se
apresentam no município, inclusive  a questão da região metropolitana. No entender da
SEAAQ elas são acanhadas. Neste  primeiro momento,  este estudo deveria ser feito
com  maior  profundidade  e  abrangência,  a  fim  de  que  tenhamos  diretrizes  de
desenvolvimento mais claras de que os artigos  do PDM busquem os objetivos destas
diretrizes. Falando dos  artigos da proposta que foi analisada  com os interessados  da
SEAAQ,  estes  sentiram falta  de  um documento  que   descrevesse  o  porque   das
alterações  que  foi  muito  bem  explanada  pela  Arq.  Sandra  mas  careceu  de   um
documento que viesse embasar os motivos  e o porque desta proposta, a fim de  que
possamos   comparar  com as  diretrizes  iniciais  do  Plano  Diretor  e  ver  se  o  rumo
continua  acertado.  Temos  alguns  apontamentos  em  alguns  artigos,  como  na
classificação   SC4,  atividade  denominada  de  atividade  de  economia  criativa  onde
aparece a palavra entretenimento, gostaríamos de uma definição do que se entende
por entretenimento, pois esta definição cabe muitas colocações. O art. 30 b inclui em
atividades CS4 comércio e serviços e na tabela  dá uma explanação do que se dá no
CS4.  Ficamos  em  dúvida  no  que  caberia  em  entretenimento.  A Conselheira  da
SEPLAN, Sandra E de Brum, diz que vimos que o Plano Diretor Municipal necessitava
de pequenos  ajustes. Nesta proposta não mexe em nada  da parte  estrutural do Plano
Diretor Municipal. Um estudo mais aprofundado, talvez com grandes alterações, vai ser
quando for feita a revisão do PDM,  em 2017. Não estamos fazendo agora, pois foi
contratado pelo Município uma empresa que vai  fazer um novo aerofotogramétrico,
tanto da área urbana  como na rural.  Ali  teremos novos dados, novas imagens de
satélite e novo levantamento da hidrografia do município. Vamos ter dados técnicos
bastante precisos, , inclusive que vai mudar a questão do zoneamento. Vai ser revistas
as ZOC drenagens as ZOC declividades  e deve haver  uma mudança maior. Agora são
pequenos ajustes. O objetivo destes ajustes é porque na redação do PDM surgiram
dúvidas principalmente na questão dos parâmetros. A Atividade CS4 já consta no Plano
Diretor de Fazenda Souza e poderia ser incentivo para esta atividade. É a economia
criativa pois não estavam enquadrada em nenhuma parte do PDM. Estas  atividades
criativas culturais estão voltadas a artes, como eventos. Vamos trazer a definição.  O
Conselheiro da SEAAQ, Pablo Uez,  diz que  em se tratando de aproveitamento de
terrenos com desníveis, onde eu tenha que fazer uma rampa para acessar a minha
área que a efetiva construção se dê a partir do topo desta rampa. A Conselheira da
SEPLAN, Sandra E de Brum diz que  a partir dos Planos Diretores dos distritos, cada
um é específico. Por exemplo, em Fazenda Souza é uma medida. Pode ser que em
outro distrito tenha diferença pelo entendimento da comunidade. Hoje como ficou muito
aberto  no  PDM e a  sede dos distritos  tem o mesmo regramento  da sede urbana.
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Teremos que proteger estas áreas. Vimos  em Fazenda Souza quando da construção
de  um prédio  de  4  andares  que  já  houve   impacto   visual  por  esta  altura,  então
enquanto não houver Planos Diretores em todos os Distritos,   para proteger, ficasse 10
metros.  Para  não desvirtuar o desenho urbano que já tem nas sedes distritais.  O
Conselheiro da SEAAQ, Pablo Uez, em relação ao inciso 5º, que fala sobre os pisos
para impermeabilidade, nós teríamos a sugestão se substituir o “concregrama” que é o
termo comercial  de uma empresa, pelo termo técnico e que se abrisse para outros
produtos  que  atendessem a  tecnologia  que  está  vindo  ai.  No  artigo  que  fala  das
aferições do Plano Diretor, a SEAAQ  entende que deve passar pelo Conselho para
que  possa  ter  uma  divulgação  e  monitoramento  e   estas  informações  para  as
entidades. Foram estas as discussões que a SEAAQ teve em torno das alterações do
Plano  e  gostaríamos  se  possível,   viesse um documento  com as  justificativas  das
alterações propostas.  O Conseheiro do CAU, João Alberto Marchioro  coloca que
sua entidade concorda com as colocações do Conselheiro Pablo e só para esclarecer,
médio porte é até 3000 m². Concordamos com escolas infantil e pedimos para  verificar
a questão de  hospital de médio porte. Sou morador numa zona onde  tem um hospital
e este impactou todo bairro Jardim América. Eu participei em uma época em que os
hospitais de Caxias eram só os tradicionais, Delmese, Pompéia e Saúde. Não tinha o
do Círculo e nem o da Unimed. Na época se dizia que ninguém iria construir um novo
hospital pelo grande custo de investimentos. Mesma coisa as escolas, que hoje me
sinto corresponsável de ter sugerido, naquela infeliz ideia, de que já que as escolas
Carmo, São Carlos e São José, onde seus investimentos centenários chegaram antes
da  cidade,  qualificando  suas  instalações,  qualificam  a  vida  de  nossos  filhos  e  de
nossos amigos, desqualificaram a cidade. Quem é que tem dúvida, hoje, do impacto
que aquelas escolas tem com a licença  livre e sem nenhum regramento. O colégio São
Carlos com todas estas  regalias fez uma edificação fora da lei e depois teve que pagar
para ter aquele prédio cor de rosa . Faço este depoimento, lamentando, pois a gente às
vezes  marca  bobeira.  Com relação  aos  hospitais,  com o  pensamento  de  que  não
haveriam novos, surgiram outros, mas também, hoje, temos o desprazer de ter o pólo
do Hospital Pompéia, que é o que tem salvado a cidade está há muito tempo causando
um grande impacto. Temos que ver com cuidado o que significa isto. Primeira coisa
seria tirar médio e grande porte e ter um bom estudo de impacto. No caso do Hospital
Medianeira é bem difícil transitar por ali. Temos que ter muita cautela quanto a estes
assuntos. O Conselheiro da CIC, Rodrigo Romanini, diz que estivemos reunidos com
a  SEAAQ, CREA e CAU e nossa posição é esta. Entendemos que o Plano Diretor
deva ter um debate mais amplo e não apenas ajustes. Entendemos que deva se estar
conversando com a mobilidade urbana,   o  plano  diretor  cicloviário  e  com possível
planejamento estratégico municipal. Ele não pode ser estanque. Isto está acontecendo
e  temos que preparar a cidade para o que vem adiante. Outra coisa é as justificativas,
sentimos a necessidade de entender o porque  daquilo. Cada alteração deve ter uma
justificativa  da SEPLAN  para verificar o  alinhamento.  Não se sabe onde se quer
chegar   pois  estas  justificativas  podem ser   colocadas  de  forma  inocente  que  ao
interpretar a lei  para aplicação, vale o que está escrito. Entendemos que a redação
deva ser perfeita. A nossa primeira preocupação é uma revisão ampla. Se isto não é
possível  nós  estudamos  e   fizemos  varias  proposições.  Queremos   deixar  isto
registrado e achamos importante para a cidade saber para onde ela vai, qual é a sua
vocação e que  o Plano Diretor deva estar alinhado com  todo este futuro da cidade. O
Conselheiro da SEAAQ, Pablo Uez, diz que  houve uma  sugestão  a respeito da taxa
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de  ocupação.   Incluir  escadas  e  rampas  destinadas  a  saídas  de  emergências
contemplando as novas normas de incêndio em adequações que sejam necessárias.
Vai ficar num impasse  pois às vezes temos que respeitar a legislação estadual e às
vezes tem que desrespeitar a municipal, quanto a taxa de ocupação. Temos que ter um
instrumento legal para se permitir esta adequação de uma forma geral ou irrestrita a
nível estadual e municipal também. O  Presidente Carlos Eduardo Mesquita Pedone,
diz  que  temos  ainda  a  oportunidade  de  outras  entidades  poder  se  manifestar   e
também o município. Este assunto veio  para o Conselho devido a um pedido para que
se abrisse esta janela  para discussão. Este é um ganho de estarmos discutindo antes
de receber o assunto pronto. Por outro lado existe a data de 2017 para revisão, com
estes novos documentos como o  novo aero  que vão dar condições de  embasar. Tem
os planos distritas, o de Vila Cristina está em andamento e bem lembrado a questão da
Região Metropolitana da Serra Gaúcha que  também tem que ser pensado para 2017.
A Conselheira da SEPLAN, Sandra E de Brum  diz que de posse destes documentos
faremos uma análise técnica, vamos entregar a SEAAQ as justificativas e traremos
algums outros assuntos que até já foram discutidas aqui  e alguns outros ajustes que a
gente acha importante. Traremos para finalizar o documento.  O  Presidente Carlos
Eduardo Mesquita  Pedone    A Coplan traria  um último lote  de  propostas  vamos
discutir e concluir as propostas. 
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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