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                                            ATA N° 48 /2014
Aos oito dias  do mês de dezembro de 2014 às dezessete horas, no Salão Nobre do
Gabinete do Prefeito reuniu-se o CONSEPLAN  em Sessão Ordinária de nº 39, para
assuntos constantes da convocação.
PRESENÇAS
Jussara  Roncatto  (UAB),  Rafael  Tregansin  (SINDUSCON),  Alexandre  Susin
(SINDUSCON),  Pablo  Uez  (SEAAQ),  Ivaldo  Trentin  (SEAAQ),  Carlos  Eduardo
Mesquita Pedone (UCS), Sislaine Simonetto ( OAB),  Nadia Zampieri Trentin (CREA),
Pedro de Alcântara Bittencourt César (OBSERVATUR), Paulo Roberto Viegas(SMH),
José Taiarol (SMAPA), Fábio Scopel Vanin (SMU), Juarez Biasio ( SAMAE),  Sandra M
E de Brum (SEPLAN), Larissa  Raymundi (PGM), Gilmar Santa Catharina (SMGF),
Paulo R Dahmer (  SRM) Manoel  José Souza Marrachinho (SMTTM),  Érico Borges
Machado  (SMC)  e  Adiló  Angelo  Didomenico  (SMOSP).  Tarciso  Viero
(SEPLAN/COPLAN)  Fabrício  Kalgaro  (NEOPLAN),  Carlos  Luis  Lorandi(NEOPLAN),
Marco  Zaro  (NEOPLAN),   Roberto  Michelin  (SINDUSCON),  Juliano  Schaenel
(SINDUSCON0 e Fabio Mânica (SINDUSCON).
PAUTA: O  Presidente Carlos Eduardo Mesquita Pedone, agradece a presença de
todos. 1-INFORMAÇÕES  DA  PRESIDÊNCIA.  ATA  Nº  46/2014  E  47/2014  foram
aprovadas  por unanimidade,  com abstenção da UAB que não estava presente
nas  reuniões.  PROCESSO;  Nº  2013037393   REQUERENTE  NEOPLAN
URBANIZAÇÕES LTDA ASSUNTO: PARECER . Este processo retorna ao Conselho
depois de um pedido de vistas. A Conselheira da OAB, Sislaine Simonetto relata e o
Conselheiro da SMU, Fábio Scopel Vanin, revisa. O Conselheiro da SMOSP Adiló
Didomenico,   diz: estive  no  local  e  o  problema  é  mais  sério  do  que  parece.  A
Secretaria mantém a sua posição pela não canalização, pois ao lado deste córrego tem
uma nascente.  Se nós continuarmos tubulando este tipo de situação, daqui a alguns
anos ninguém mais vai conseguir dar conta de fazer a manutenção das redes pluviais.
Minha sugestão é uma visita técnica. Tem problema na  estação de tratamento, não
está  cumprindo  a  sua  função  como  deveria  ser  de  100  %.  Quando  cheguei  na
prefeitura achei que seria bom canalizar tudo e hoje vivendo o dia a dia da Secretaria,
vi que o maior erro que se cometeu ao longo da história foi fechar as galerias, seja pelo
processo de oxigenação da água, mas principalmente a dificuldade de  manutenção. A
cidade não para de crescer. A nossa legislação tem brecha, no momento que cobre,
pode construir em cima, tem que ser adequada a nossa legislação antes de começar a
autorizar. Deve estabelecer critérios de afastamento destas redes que não são claros.
Infelizmente  a nossa legislação  é   absurda.  Aberto o  córrego tem que afastar  30
metros, fechado pode construir em cima. Sugiro uma visita em grupo. O Conselheiro
do SAMAE Juarez Biazio,  diz; estive no local com o Adiló e conversamos. Acredito
que  deve  haver  uma  visita  técnica  na  estação  de  tratamento.  Em  todos  estes
tratamentos  feitos,  principalmente  estes  microtratamentos,  é  obrigado   fazer  uma
cortina  vegetal.  Esta  área,  onde  vai  haver  este  fechamento  provavelmente  vai  ser
desmatado.  É  uma  depressão,  existe  esta  vertente  e  a  saída  da   estação  de
tratamento. As casas ficam abaixo do tratamento de esgoto. Se cortar esta proteção
verde que tem ali, vai ter muito mais cheiro. O odor é insuportável se não tem uma
cortina vegetal.  No Bairro Sanvitto,  tivemos que fazer toda uma proteção verde ao
redor dos tanques onde é feito o tratamento. Em todas as estações isto  é exigido. A
ideia da visita técnica é interessante.  O Conselheiro da SMU Fabio S Vanin,  diz;
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concordo com o que foi colocado, mas me preocupa o fato de que este processo já
esteve em discussão na reunião passada, já foi para vistas e pelo que pude verificar,
na  revisão,  manteve  o  parecer  anterior  e  agora  a  gente  vem  com  outro
encaminhamento  para  adiar  a  votação.  Entendo  que  precisamos  ter  mais  cuidado
neste tipo de análise, para  não ficar fazendo o pessoal, que é requerente ficar vindo
aqui todo mês e a gente não toma decisão nenhuma. Cada reunião  se adia por um
novo motivo. Se for esta a decisão soberana do Conselho, obviamente é uma questão
democrática,  estou  de  acordo  mas  não  acho  uma  forma  correta  de  conduzir  um
processo. O Conselheiro da SMOSP Adiló Didomenico, diz: é uma área de proteção
e com a última deliberação do DEFAP que  hoje teríamos que recorrer a ele e duvido
que  vão autorizar a canalização. Fomos lá, pois fomos alertados pelo nosso pessoal
de  campo de  que   iríamos  cometer  um erro  muito  grave  canalizando.  Hoje  tenho
certeza, não há razão para  canalização fechada ou aberta,  pois é um córrego, é um
talvegue natural da água. O que corre ali não é só o fruto da estação de tratamento, é o
caminho natural das águas. È um pequeno córrego e ao lado há uma nascente.  O
Conselheiro do SINDUSCON, Rafael  Tregansin,  diz: a SEMMA não menciona  a
questão  da  nascente.  Três  secretarias  dão  parecer  num  sentido  e  outras  duas,
diferente. Como nós vamos avaliar isto? A Conselheira da OAB, Sislaine Simoneto,
lê o parecer da SEMMA às folh. 37.  Diz que tem um laudo no processo que comprova
a poluição da água. O Conselheiro da SMOSP Adiló Didomenico, diz: concordamos
que o odor é insuportável mas o que está funcionando ali é a estação de tratamento de
esgoto. É apenas uma caixa de passagem e não está cumprindo com a sua função.
Acredito que está faltando manutenção ou uma reestruturação melhor. Ai não se pode
condenar a natureza e canalizar apenas porque aquilo que teria que fazer o seu papel
não está fazendo que é a estação de tratamento. Quanto ao odor concordamos e o
laudo da SEMMA está correto mas faltou ver porque está assim. O  Presidente Carlos
Eduardo Mesquita Pedone, diz: regimentalmente temos  o pedido de vistas que já foi
feito.  Ou  retiramos  de  pauta  ou  colocamos  em votação.  A Conselheira  da  OAB,
Sislaine Simoneto diz: de minha parte mantenho meu voto fundamentando o parecer
da SEMMA e na manifestação da COPLAN entendendo que a situação atual é muito
mais grave. Em relação a sugestão de vistoria técnica dado pelos representantes da
Secretaria  de  Obras  e  SAMAE,  entendo  que  é  desnecessária,  pois  quando  foram
emitidos os pareceres do processo, no meu entendimento, toda secretaria que emite
um  parecer  deve  ir  no  local  e  não  no  momento  da  votação  de  um  processo.  O
Conselheiro  da  SMOSP  Adiló  Didomenico  diz: a  Secretaria  foi  e  deu  parecer
contrário, a responsável pediu para mim ir lá comprovar. Eu fui e achei muito pior. Foi
este  técnico  que   alertou  que  iríamos  cometer  um  grave  precedente  liberando  a
canalização. Se alguém for lá e olhar não vota pela canalização.  A Conselheira da
OAB, Sislaine Simoneto  diz: poderíamos colocar em votação com a sugestão que
deram na reunião passada de que se canalizado, que haja condições de acesso pelo
poder público e não construir em cima.  O Conselheiro da SMOSP Adiló Didomenico,
diz: se deixar uma faixa não edificante,  resolveria em parte. Não é o ideal. O custo de
manutenção  para  o  município  destas  galerias  fechadas  está  sendo  um  caos.  Se
reservar uma faixa de 6 metros é um mal menor.  O Conselheiro do SINDUSCON,
Rafael Tregansin, diz: o secretário da SEPLAN, na reunião passada sugeriu 8 metros
está na ata.  O Sr. Marco Zaro, diz;  o SAMAE  deixou os 15 m  mas não cortou as
mudas, como é exigência do SAMAE em todos os projetos de todos os loteamentos de
Caxias. Há uma exigência, uma faixa edificante onde se tem plantado no mínimo 5
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metros na  margem e uma restrição de construção de residências nesta faixa  de 15
metros contada do eixo que no caso o SAMAE não assumiu esta obrigação e agora
quer jogar no proprietário. Mas não é problema pois se o Conselho entender canalizar
podemos deixar aquela faixa. Esta área já está antropisada, a família já trabalha nela, a
área  tem  pavilhões.  Se  o  SAMAE  fizer  adequadamente  vai  melhorar  muito.  O
Conselheiro do SAMAE, Juarez Biazio,  diz: eu quis dizer que se derrubar aquele
mato vai ter mais cheiro ainda. O Conselheiro da SMOSP Adiló Didomenico, diz: por
isso eu contesto o parecer da SEMMA, se tivesse sido feito a correção da Estação de
Tratamento não teria aquele odor.  O Sr. Marco Zaro, diz: quanto a SMOSP, não há
contribuição, alteração a jusante nesta área, o que cai do de água do  loteamento nesta
rede, nesta canalização, já corre hoje. A parte do Belvedere, o escoamento pluvial,
corre a jusante. A montante vem o Campos da Serra e o que vem ali já está somado na
carga  do  córrego.  Não  vai  haver  contribuição  significativa,  somente  a  parte  do
loteamento,  pois  a  parte  do  Belvedere  segue abaixo,  a  conexão da  rede.  Não há
prejuízo. O  Presidente Carlos Eduardo Mesquita Pedone, diz: este ofício e planta foi
recebido  dia  5  de  dezembro  e  o  processo  estava  em  relato  e  revisão.  Estes
documentos estão a disposição dos Conselheiros para poder esclarecer. O Sr. Marco
Zaro, explica a planta apresentada. O Conselheiro da SMOSP Adiló Didomenico diz:
é  importante  ir  lá  com o  pessoal  da  empresa  para  ver  o  que  eles  querem fazer.
Conforme a explicação, vou concordar. Gostaria que tivesse alguém da SEMMA junto.
Gostaria de ir lá com o espírito desarmado, pois daqui a pouco dá para aprovar o que
querem  mas tem algumas coisas que tem que ser observadas e avaliadas. Galeria no
meio da rua  fechada, não é problema. Mas temos que dar uma  olhada naquela ZOC
pois,  se desmatar tudo e ocupar o lugar das águas daqui a pouco, não adianta se
queixar depois cada temporal que dá é prejuízo. O Conselheiro da SMTTM, Manoel
Marrachinho diz: vi  algumas coisas neste processo que nos cabe reflexão. O que ele
está pedindo? Descaracterizar zoneamento. Decidir se é esgoto ou se é córrego não é
atribuição  deste  Conselho.  Há  um  erro  inicial  que  fere  a  estratégia  do  Governo
Municipal, pois não deve mandar para cá um processo onde há divergência dentro do
governo. Os proprietários não tem culpa,  nem o Conselho, mas o Governo Municipal
tem culpa. Não pode trazer para cá para que o conselho assuma o ônus de decidir. Isto
tinha que ser resolvido lá no âmbito administrativo. Temos também que sanar uma
preliminar que é paralelo a esta visita técnica, que eu imagino que não seja atribuição
deste  Conselho.  Acho desnecessária  nesta  etapa.  Deve   que ter  um consenso da
Administração Municipal e ela tem que se manifestar se é a favor ou contra. Acho que
temos como resolver  isto  sem deixar  o  empreendedor  e a família  pendurada.  Nas
folhas  22,  23,  24  e  25  do  processo,  há  uma  LP em  vigor  e  esta  LP indefere  a
solicitação. O Conselho não pode emitir parecer aprovando,  sugerindo a mudança de
um critério que vai contrário a LP que  é um documento firme, oficial, rígido, tem fé
legal e não pode ser substituído por um parecer da técnica por mais  que eu acho que
tenha razão. O que a SEMMA tem que fazer é comparecer no processo e dizer que
esta LP no mínimo, neste item tem que ser reavaliado e isto não pode acontecer se for
descaracterizado.  Não  me sinto  à  vontade  de  votar,  pois  no  item 3.1.11  e  3.1.12,
“deverá ser integralmente preservada a faixa marginal de 30 metros ao longo do curso
d'água situada na porção sul do lote, medida a partir da borda da calha do leito definida
pelo Laudo geológico” e “Indefere-se a solicitação de canalização do curso d'água,
situado na porção sul da gleba, por tratar-se de ZOC de  Córregos” Não diz que eles
entendem que o curso d'água não pode ser preservado, inclusive sita expressão “curso
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d'água”. Não podemos dar um parecer contrário a LP senão isto vai  virar um fórum de
recurso de LP. Alguém tem que comparecer no processo da SEMMA e dizer. Para ficar
confortável para votar gostaria de ver o processo que gerou esta LP. A LP é de agosto
de  2013  tem  validade  de  2  anos  em 17  de  abril  de  2014  a  Assessora  Andressa
Pianegonda  dá  parecer  no  processo.  Estamos  descaracterizando  aqui  e  não  há
garantia  que vai ser atendida o interesse deles. E se a SEMMA decide manter a LP?
Em primeiro  lugar  não  deveria  vir  para  cá  com entendimento  contrário,  dentro  da
própria administração Municipal mas já que veio, se a SEMMA disser que vai reemitir a
LP pois não concedeu a  canalização única e exclusivamente porque é ZOC, temos
como decidir. O parecer não é uma LP, não podemos criar grau de recurso de Licença
Ambiental. Sou muito prático nestas coisas, gostaria de votar hoje e votaria até a favor
de vocês e acho que a prefeitura já deu mau exemplo canalizando uma parte.  Acho
que o Conselho não pode abrir este precedente. Se o Conselho votar a favor, vamos
revisar a LP, então toda LP contrária virá para revisar. Entendo que não precisa fazer
vistoria pois apesar de ser técnico muita gente aqui representa entidades que não são
técnicas. Entendo que a SEMMA  deva rapidamente dizer aqui que a única motivação
que não foi autorizado na LP foi o fato de que é ZOC. Tem uma diligência  de que dá
para deixar o processo aqui. É de pegar o processo da LP  ver com que base foi dada
a LP. O  Presidente Carlos Eduardo Mesquita Pedone, diz: temos regimentalmente a
possibilidade de colocar em diligência, pelas novas informações que foram colocadas
no processo e pelo entendimento  dos Conselheiros Adiló e Juarez que ainda persistem
dúvidas.  Em votação foi aprovado por unanimidade dos Conselheiros presentes
que  será colocado em diligência, juntando o documento completo da LP e com a
SMOSP, SEMMA, SAMAE e a Empresa verificar a situação  na área, e convocar
para segunda feira  próxima uma reunião extraordinária  para   decidir  sobre o
processo.  PROCESSO  Nº  2014046267  REQUERENTE:  GIKA  COMÉRCIO  E
REPRESENTAÇÕES  LTDA  ASSUNTO:  INCORPORAÇÃO  AO  PERÍMETRO
URBANO.O Conselheiro da SMH Paulo Viegas, relata o processo e a Conselheira
da  UAB,  Jussara  Roncatto, revisa.  O  Conselheiro  do  SINDUSCON,  Alexandre
Susin, representante da empresa GIKA . Apresenta  a proposta que foi feita há dois
anos  com  a  Caixa  Federal,  Sinduscon  e  Prefeitura  para   buscar  uma  área  para
desenvolver  um projeto  de  casas  populares.  O  projeto  foi  desenvolvido  junto  com
técnicos da prefeitura, e chegamos  a esta localização de área . Tem  15,7 hectares.
Fica anexa ao Vila Lobos e com este projeto a prefeitura poderá adequar algumas
coisas do loteamento.  Esta área está fora do perímetro urbano e o objetivo é sua
incorporação. O projeto consta com 5 conjuntos de 300 unidades, com escola, área
verde  e  mais  um conjunto  comercial  para  atendimento  deste  volume  de  pessoas.
Temos 10 hectares de área para implantar o projeto. O acesso será pela Br 116 .O
Conselheiro da SMGF,  Gilmar Santa Catharina, diz: o acesso do Vila Lobos será
pavimentado  com  recursos  de  emenda  parlamentar  e  do  Município  e  já  está  em
aprovação na Caixa Federal. O Conselheiro da  (SRM0, Paulo R Dahmer, diz: além
do acesso a BR 116 será pavimentada a Rua Pedro Olavo Hoffmann que é próxima.
Existem  vários  acessos  melhorados  ali.  O  Conselheiro  da  SMTTM,  Manoel
Marrachinho, diz: pela envergadura do projeto,  a uma interface do poder público no
sentido deste comparecer com algumas alternativas, que deem condições de viabilizar
o empreendimento. Na medida que hoje é só o parecer do Conselho no sentido de
propor  a incorporação ao Perímetro  urbano atendendo  os  pareceres  técnicos.   O
Conselheiro  do  SINDUSCON,  Rafael  Tregansin,  diz: a  construção   de  um
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empreendimento de faixa 1, do Minha Casa Minha Vida é bastante complexo construí-
lo em áreas privadas. Em geral é construído em áreas em que o poder público faz uma
doação,  por  isso  a  possibilidade  de  construir  um  empreendimento  destes  é  algo
bastante peculiar. É importante dar andamento nisto senão  dependerá  mais uma vez
de ter uma área pública para isto. O  Presidente Carlos Eduardo Mesquita Pedone,
coloca em votação e por  unanimidade   dos Conselheiros presentes,   aprova a
INCORPORAÇÃO DO REFERIDO IMÓVEL  AO ESPAÇO URBANO DO MUNICÍPIO
desde que atendidos os dispostos do decreto nº 14 329/2009, no Art 1º- Inciso I –
item “b” e “parágrafo único”. Quanto ao zoneamento  do uso do solo, sugerimos
parte em ZR3- Zona Residencial 3- Fora do 2º Anel Perimetral, parte em Zona de
Ocupação  controlada-  ZOC/declividade  e  parte  em Zona  de  Águas,  conforme
parecer  da  COPLAN  e  croqui  anexos  às  folhas  29.  AJUSTES  DO  PLANO
DIRETOR. O  Presidente Carlos Eduardo Mesquita Pedone, diz: na reunião passada
ficaram alguns assuntos para resolver.  A Conselheira da PGM, Larissa Raymundi
diz: quanto  a eventual necessidade de fazer audiência pública, em toda tramitação de
alteração do Plano Diretor que é prevista na própria  Lei Complementar e a questão
destes pontos que estão sendo tratados pelo Conselho não tratam de modificações no
Plano,  não se  propõe alterações de conceitos  ou estruturas.  São apenas algumas
adaptações ou alterações que a própria legislação prevê que são passíveis  de serem
feitas  sem  necessariamente  observar  essa  questão  da  adoção  de  todas  as
providências que a gestão democrática na Lei do Plano Diretor impõe. Sob os aspectos
jurídicos estas questões envolvendo índices, valores e  diretrizes, que são pontuais do
Plano não demandariam a adoção estes procedimentos da gestão democrática. Os
artigos do Plano Diretor que falam exatamente da possibilidade do órgão gestor, no
caso a COPLAN tem atribuição  junto a este Conselho para fazer estas atualizações.
No   Art 113  Inciso   2 ,a ideia que traz estes pontos que estão sendo tratados é
justamente fazer adequações ao Plano Diretor nesta ideia de acompanhar a dinâmica
da cidade. Do contrário vamos engessar o Plano Diretor e se cada vez que  for alterar
pontualmente.   A questão  das  audiências  públicas  e  todo  o  procedimento  que  a
legislação prevê, o Plano vai se tronar inviável e  um instrumento pouco eficiente na
medida que não acompanha esta  dinamicidade. O Art 113,  Inciso 4,  fala da atribuição
da COPLAN em atualizar diretrizes. Art 117, Inciso 4, “atribuições do Conselho para
apresentar, apreciar e avaliar propostas de revisão e de adequação do Plano Direto”,
nesta situação fica bem claro, se for fazer uma revisão do Plano Diretor que é proposta
para mais adiante, aí sim tem que se adotar todo o processo  de Gestão democrática
mas  se  for  apenas  adequação  do  Plano  a  uma  nova  realidade  do  Município  não
demandaria  a  questão  das  audiências  públicas  principalmente  porque  o  Art  118
Parágrafo Único diz qual é a finalidade das audiências públicas, que é colher subsídios,
debater,  rever  e  analisar  o  Plano  Diretor.  Na  questão  revisão  é  bem  claro  a
necessidade de audiência pública, do contrário apenas as adequações e atualizações
não exigiriam tal procedimento. O ART 117, Inciso 9 é o que mais explica a situação
atribuições  do  CONSEPLAN.  A evolução  urbana  é  que  demanda  estas  pequenas
adequações que não mexem na estrutura do plano, salvo melhor juízo o entendimento
é de que não há necessidade na questão da gestão democrática.   O  Presidente
Carlos Eduardo Mesquita Pedone, diz: deve ser por Lei complementar e passar pela
Câmara. O que está se colocando é a necessidade de audiência pública para o nível
de adaptação que está se fazendo.   A Conselheira da SEPLAN, Sandra M E de
Brum, diz:  a Câmara vai realizar audiência pública, não como exigência, mas é de
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praxe.  O  Presidente Carlos Eduardo Mesquita Pedone diz:  a COPLAN trouxe  os
considerandos. É um documento extenso, temos que ter bastante atenção  e nesta
mesma linha,  em 2015 poderíamos começar com um trabalho mais integrado com a
COPLAN para a revisão, em itens que são mais profundos e poderíamos prosseguir
com o trabalho desde o início desta revisão. Sugiro encaminhar os considerandos este
assunto,  os  considerandos,  na  próxima reunião e  disponibilizar  por  e-mail  para  as
entidades. Na próxima reunião discutiremos.
ASSUNTOS GERAIS: Reforço que a ASSIMOB está pedindo para integrar o Conselho
e poderemos colocar também na próxima reunião.
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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