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                                                      ATA N° 64 /2016
Aos quinze dias  do mês de agosto de 2016 às dezessete horas, no Salão Nobre do
Gabinete do Prefeito reuniu-se o CONSEPLAN em Sessão Ordinária de nº 52 para
assuntos constantes da convocação.
PRESENÇAS 
Margarete  Tomazini  Bender  (CIC),   Jussara  Roncatto  (UAB),  Alexandre  Susin
(SINDUSCON), Rafael Rihl Tregansin (SINDUSCON), Ivaldo trentin (SEAAQ),  Sislaine
Rossa  Simonetto (OAB),  Jorge Gelso Cassina (CREA), Nelson Minetto (CDL), João
Alberto Marchioro (CAU), Paulo Roberto Viegas (SMH), José Taiarol (SMAPA), Carlos
Eduardo Stédile (SMU), Juarez Biasio (SAMAE),  Sandra Mara E de Brum (SEPLAN),
Vitório Giordano Costa (PGM), Gilmar Santa Catarina (SMGF), Inês Natália Colombo
Bartelle  (SRM),  Manoel  José  Souza  Marrachinho  (SMTTM)  Érico  Borges  Machado
(SMC), Emir Alves da Silva (SEMTUR) e Sabrina Crivelaro becker(SMOSP) Contou
com a presença de Henry Paulo  Dias,  secretário  SMU, Paulo  Saussen, Ademir  da
Rosa, Ricardo Sehbe e Ivan C Menegotto
PAUTA:   1-INFORMAÇÕES DA PRESIDÊNCIA.  O presidente em exercício
Manoel de Souza Marrachinho agradece aos presentes e informa que nas pastas  há
a Lei 8102 de 30 de junho de 2016- autoriza o Município a encaminhar a correção
dos  limites  territoriais  do  Município.  Recebemos  correspondência  da  Câmara
Municipal  de  Caxias  do  Sul   encaminhado  pelo  Vereador  Felipe  Gremelmaier  aos
CONSEPLAN   convidando para a entrega  do Prêmio caxias do Sul ao empresário
Nelson Minetto dia 19 de agosto de 2016. Esta homenagem foi proposta pelo Vereador
para homenageá-lo como um referencial caxiense em virtude de seus feitos por esta
cidade. Em nome do Conselho quero comprimentar e parabenizar nosso Conselheiro.
O Conselheiro da CDL, Nelson Minetto diz que é com muita alegria receber esta
homenagem. Sou diretor do  Projeto Pescar,  atuo com as crianças e gostaria de contar
com a presença dos senhores.  apresenta ao Conselho o novo secretário do SMU, o Sr
Henry Paulo Dias. Este diz que foi com surpresa e muito feliz de estar compondo este
Conselho  e  pretendo  me  interar  das  situações.  Espero  poder  colaborar  com  as
atividades aqui desenvolvidas. 2- APROVAÇÃO DA ATA  62 /2016   foi aprovada
por unanimidade dos Conselheiros presentes e  ATA 63/2016 foi aprovada por
unanimidade  dos  Conselheiros  presentes.  3-  PROCESSOS-  PROCESSO  Nº:
2012/38588.  REQUERENTE:  IRANI  FINKLER.  ASSUNTO:  PARECER-  AFERIÇÃO
DE  ÀREA  DE  INTERESSE  DO  MUNICÍPIO. O  Conselheiro  do  SINDUSCON
Alexandre  Susin,  relata  o  processo  e  o  Conselheiro  da  PGM,  Vitório  Giordano
Costa, revisa. O Sr Ricardo Sehbe, representante do requerente coloca que  a família
vem desde 2012 fazer um acerto com a Prefeitura Municipal e tentando ajustar isto
para  ter a viabilização da sua  área para poder dispor. São cinco pessoas de idade,
sendo que uma está com Alzaimer. É um processo que se alonga  desde 2012 sem
solução  para darmos uma posição  definitiva  para que  esta  família  possa,  na sua
condição  de  proprietário  dispor  do  imóvel  para  suas  necessidades.  A prefeitura  já
liberou parte da área, que já está sendo encaminhado uma negociação com a família e
nesta  área  maior  a  família  pede  uma  definição.  Se  temos  uma  previsão  de  uma
instalação futura de um trem suburbano em Caxias do Sul, provavelmente vá demorar
talvez uns 20 anos. Isto custa para o Município de Caxias do Sul, numa avaliação de
2012, aproximadamente 8 milhões de reais, em valores atuais chega a 5,5 milhões de
reais e 25 mil metros quadrados  em índice construtivo. Nossa cidade está lotada de
índices construtivos e hoje está a venda por 90 reais o metro quadrado. Peço para
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verificar  se  efetivamente  vamos  usar  esta  área.  Se  temos  destinação  e  se  neste
traçado antigo da nossa ferrovia vai ser um traçado de um trem suburbano moderno.
Para que oneraríamos o Município e deixar lá sem ocupação O que peço em nome da
família é que seja relevado o fato da sua utilidade, versos custo e da necessidade da
família de dispor a área. Se a família dispor desta área e for fazer um parcelamento
deverá doar 15 % para o município e  nem vai precisar gastar. Vai receber 3 mil metros
quadrados. Libera o imóvel, a família faz o seu planejamento, desmembra  e doa  a
área  correspondente  para  o  município  e  este  terá  custo  zero.  O  presidente  em
exercício Manoel de Souza Marrachinho  diz:  eu como secretário dos transportes
participei de todas as etapas deste processo. Estas duas área são da mesma família
que foram divididas quando houve a abertura da perimetral sul. Na área à direita do
mapa tinha um gravame no PDM com proposta de  uma futura estação de transbordo,
como um elemento de integração do transporte coletivo, com o futuro trem regional,
pois é lindeira ao eixo da antiga Rede Ferroviária Federal. A área da esquerda do mapa
tinha o mesmo princípio na medida que o projeto realizado pela empresa, em 2004,
que foi o  originário de toda a troncalização do projeto coletivo em função da abertura
da perimetral,cabou ficando reservada para se fazer um equipamento que permitisse a
travessia física da rodovia, que era uma passarela. Se deu diversos despachos, pois
quando houve este gravame, a família solicitou que o municipio se manifestasse sobre
a desapropriação. O município avaliou as áreas  e chegou a um valor de 1,950 milhões
de reais para fins de avaliação dentro do potencial construtivo como um todo. Depois
desta comunicação, a família pediu avaliação das secretarias do município que teriam
interferência neste processo. Este processo foi para a Secretaria Municipal de Trânsito,
Transporte e Mobilidade e  a COPLAN (lê os pareceres do processo as folhas 38 da
SMTTM e as folhas 42 da COPLAN). Resumindo, esta área estava gravada no PDM
como passível de receber um equipamento público tipo Estação Principal de Integração
de Transporte Coletivo. Como todas as áreas gravadas no PDM com restrição de uso
não  tinha  uma  definição.  Como  ela  se  referia  a  duas  matrículas  os  proprietários
solicitaram  que  o  município  liberasse  as  áreas.  A  SMTTM  entendeu  que  este
equipamento é necessário então eles pediram indenização. A SMTTM e a SEPLAN em
reunião, entenderam que o município não deveria abrir mão deste equipamento mas
poderia definir a poligonal sobre a qual o  equipamento deveria acontecer e propôs
uma nova poligonal.  Esta aumenta a área na testada da área original  do projeto e
elimina o que estava na outra área,  pois ali  se previu uma passarela e hoje isto é
inviável pois precisaria de uma área maior para a  rampa. Um semáforo de pedestre
viabilizaria a passagem pela perimetral. Na outra área, sugerimos nova geometria pois
está claro que na eventualidade da utilização para um trem metropolitano ou regional
de  passageiros  não  é  ali  o  local  para  angaragem ou  patio  de  manobra  mas  uma
estação  de  transbordo  e  integração  com outros  modais.  É  muito  próximo  da  área
central da cidade para termos ali um ponto final de linha. Para nós é mais interessnate
termos um aumento de testada para a rede ferroviária pois permitiria fazer uma estação
mais longilínes com áreas de embarque e desenbarque e está mantida a diretriz da
faixa não edificante de 15 m no outro terreno que não vamos utilizar. O equipamento
está mantido. O que este projeto propõe é que seja identificada a nova poligonal da
área  que  vai  ficar  gravada  e  liberaríamos,  para  os  proprietáriosO  presidente  em
exercício Manoel de Souza Marrachinho , o restante da área pois não precisariamos
todos os 12 mil metros quadrados. O Conselheiro do SINDUSCON Alexandre Susin
diz: a ideia é gravar os 4.832,13 m2  e  disponibilizar o resto para uso dos proprietários.
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O que se faria com esta  área?  Se indenizaria  os proprietários?  A Conselheira  da
SEPLAN, Sandra M E de Brum diz que  vai ter que ser negociado. O presidente em
exercício Manoel de Souza Marrachinho diz: isto  vai ficar claro pois a medida que o
Município libera a outra parte da área, ela vai passar a ter valor econômico e qualquer
empreendedor vai querer ter o percentual de 4.832,13 m² de índice construtivo para
poder construir sobre a área liberada. Não vai haver interesse de  ficar com aquele
gravame  da  área  e  ficar  com  a  propriedade.  O  Conselheiro  do  SINDUSCON
Alexandre Susin diz: então é para deixar gravado para que  quem adquirir o restante
da área terá indice relativo aos  4.832,13 m². A Conselheira da SEPLAN, Sandra M E
de Brum se eles se interessarem,  pois pode ser através de permuta de área. Alei 7074
permite que estes imóveis gravados para estação de transbordo sejam indenizados por
índices construtivos. O presidente em exercício Manoel de Souza Marrachinho diz:
o que estamos votando hoje não define e nem delega uma desapropriação ou uma
compra  por  parte  do  município  de  área,  apenas  delimita  a  área  de  interesse  do
município  que  está  gravada  no  PDM.  Os  proprietários  poderão  doar  esta  área  ao
município em troca de índices construtivos e dispor como produto econômico, negociar
a integralidade da área. O futuro proprietário poderá transferir ao município e creditar
como  indice  construtivo  sobre  o  terreno.  Não  estamos  entrando  na  questão  da
titularidade da área. Apenas identificando o que é de interesse público. O Conselheiro
do SINDUSCON Alexandre Susin diz que o pedido  do requerente é pela liberação ou
indenização da área. A Conselheira da SEPLAN, Sandra M E de Brum diz: é que a
área não estava bem definida.  O Conselheiro do SINDUSCON Alexandre Susin:
definindo a área e definindo o que se pode  dar como uso, o restante é interno.  O
presidente em exercício Manoel de Souza Marrachinho diz: a visão do munidcípio é
que  o gravame que há no PDM,  fazia uma desapropriação indireta porque a família
não dispunha de nada da área. Na medida que o município tem claro, qual é a parte do
terreno  que  tem  interesse,  não  há  porque  não  conciliar  as  duas  questões.  O
encaminhamento da votação seria  pela  não  confirmação  da aferição proposta  pelo
município considerando os pareceres técnicos ou seja manter o gravame sobre a área
aferida. A  Conselheira  da  CIC,  Margarete  Tomazini  Bender,  diz  que  como  a
solicitação dos proprietários envolve a liberação da área, sugiro que se faça votação
contemplando os dois itens. Primeiro pela liberação da área remanescente , sim ou não
e feita esta votação a aferição.  O Conselheiro do SINDUSCON Alexandre Susin: a
área  que remanescer vai ser inferior a 10 mil metros quadrados mas a matrícula vai
continuar com 12mil metros quadrados. Como o município vai se posicionar quanto a
doação de área verde?  A Conselheira da SRM, Inês Natália Colombo Bartelle  diz
que o representante  da família levantou esta questão.  O presidente em exercício
Manoel  de  Souza  Marrachinho: a  família  poderá  desmembrar  este  imóvel,  com
doação de área institucional e esta doação pressupõe o encontro de contas. O que a
parte deixou claro é que o Município já fez esta conta e entende que esta área vai
acabar  remanescendo  sem  custo.  Para  obter  os  4  mil  poderá  ser  em  indices
construtivos  apenas  pela  diferença  pois  parte  dele  corresponde  aos  15%  de  área
ainstitucional  fruto  de  parcelamento.  O  Conselheiro  do  SINDUSCON  Alexandre
Susin: podemos  dar  o  parecer  com  este  encaminhamento?  Que  quando  houver
desmembramento  já  tenha  o  destino  para  que  o  assunto  não  volte  mais?  A
Conselheira  da  SEPLAN,  Sandra M E de Brum: o  mérito  é  aferir  o  desenho.  O
presidente em exercício Manoel de Souza Marrachinho: acho que não voltaria pois
é um ato administrativo. Os proprietários podem  optar por deixar  o lote como está.
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Não podemos definir  o que o prorietário fará neste imóvel.  A Conselheira da CIC,
Margarete Tomazini Bender: em função dos dois itens: a questão da liberação da
área e outra da aferição. O presidente em exercício Manoel de Souza Marrachinho:
está implicito, na hora que  aferir a área gravada   está definido que o restante está
liberado  e  sujeito  a  norma geral  do  PDM.  Coloca  em votação os  dois  quesitos:
concordância da aferição da área segundo os pareceres técnicos e a liberação
da  área  remanescente  dentro  dos  parâmetros  do  PDM.  Aprovado  por
unanimidade  dos  conselheiros  presentes.  PROCESSO;  2015/48893,
REQUERENTE: IVAN CARLOS MENEGOTTO. ASSUNTO:  PARECER AFERIÇÃO
DE TRAÇADO DE VIA. O Conselheiro da SEAAQ, Ivaldo Trentin, relata o processo
e  a  Conselheira  da  SRM,   Inês  Natália  Colombo Bartelle, revisa.  O  requerente
agradece a oportunidade ,  diz que já  se manifestou em outra  reunião e diz que o
processo foi bem relatado. O Conselheiro do CAU, João Alberto Marchioro   diz que
este  processo baixou  em diligência  pois  gerou  dúvidas.  Pergunto  ao relator  se  as
dúvidas sanadas contribui em alguma mudança da discussão da reunião passada ou
foi uma confirmação do que já tinha sido discutido? O Conselheiro da SEAAQ, Ivaldo
Trentin:  com a matrícula completa, a dúvida de que a rua existia ou não foi sanada,
comprovando que era apenas uma passagem de acesso as casas dentro do lote. É
uma área privada e a descaracterização não prejudica terceiros, é final de quadra e a
rua  de  5  metros   comprova  que  era  apenas  uma  passagem  dentro  do  lote.O
Conselheiro  do  CAU,  João  Alberto  Marchioro:   nos  considerandos  incluir  os
pareceres que dizem que não existe direito lesado de terceiros.  A Conselheira da
CIC, Margarete Tomazini Bender: e também comprovar que estes prédios não foram
aprovados com condição de esquina.  O presidente em exercício Manoel de Souza
Marrachinho coloca em votação a proposta  de que  o Conselho se manifestando
favorável,  está  se  valendo  das  informações  do  processo  de  que  não  há  nas
matrículas  lindeiras  a  este  acesso,  nenhuma  referência  e  nem  edificação
aprovada com esta previsão de abertura  desta via. Aprovado por unanimidade
dos conselheiros presentes.  PROCESSO: 201/2015. REQUERENTE: Câmara
Municipal de Caxias do Sul- Vereador Jaison BarbosaASSUNTO: Projeto de
Lei 164/2015. Dá nova redação e acresce dispositivos na Lei 6928/08 que
denomina e delimita bairros do município de Caxias do Sul. O Conselheiro
da SMH, Paulo Viegas relata e a Conselheira da UAB, Jussara Roncatto, revisa. O
Sr Paulo Saussen coloca   que  esto é um projeto histórico-cultural e  não não há
nenhum óbice jurídico para se criar  estes bairros.   Existia uma lei  que estabelecia
critérios,  da  época  do  Edson  Marchioro   que  foi  revogada  em 2008.  Não  se  tem
critérios nenhum então, qualquer bairro que quiser fazer um projeto de lei na câmara
pode entrar porque não tem nada que delimite e que crie critérios sobre isto. Sobre a
questão do estudo de impacto,  em 2008 não foi  feito  audiência pública  para tratar
destes 65 bairros e o Plano Diretor previa que tivesse sido feito. Foi feito reuniões de
grupos, com uma representante da UAB. Chamaram o seu presidente mas não fizeram
audiência pública. Neste projeto foi feita audiência pública, não está no processo. Vai
ser anexado quando for para a Câmara . Argumento jurídico: o serrano é bacia, não
pode crescer. Cresceu e foi considerado bairro. Este não pode ser considerado como
critério estabelecido no debate técnico. Dizem que a Lei de 2006 foi considerado o que
já era bairro. Não.  Quando aqui o Marilan já era bairro, foi desconsiderado, não foi
respeitado o Marilan como Bairro, foi descaracterizado. Já tinha sua identidade, já tinha
sua história e o São Ciro é anterior a qualquer bairro. O Século XX tem 65 anos de
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história. O São Ciro, não existia igreja do São Ciro e o loteamento é o Michelon. Não
existia São Ciro. Ele foi ideado porque existia a igreja. Foi criado um censo comum e a
comissão achou que o São Ciro fosse o nome ideal  para ser estabelecido.  O que
queremos fazer é recompor com critérios jurídicos, porque é possível,  com critérios
técnicos de identidade e de cultura. Já temos um problema, nossa escola  pertence ao
Bairro N Sra do Rosário. A região não vai mudar, vamos continuar a pertencer a Região
Administrativa  Serrano.  O  que  muda  é  apenas  uma  configuração  de  linhas.  Não
atrapalha em nada o planejamento. Aqui, tiraram a escola fora que pertence ao Século
XX, pela linha. Qual é a avaliação técnica de tirar a escola, se tem que ter dentro de
cada situação todo um planejamento e estrutura de ter posto de saude e escola. O
projeto  recupera o que foi  perdido.  Foi  feito em 2006 e não é possível  mudar.  Se
mudou o N Sra do  Rosário  que  tinha  incluído o  Seculo  XX por  um erro  histórico,
tiveram que revogar a Lei porque perderam o abaixo assinado da comunidade. Tinha o
critério que tinha que se ouvir a comunidade e novamente em 2008 foi feito todo o
processo e não foi feito audiência pública para se restabelecer os 65 bairros. Para nós
da comunidade e  para quem acompanha os  projetos legais  hoje  qualquer  um que
quiser de toda a região pode pedir para ser bairro. Se achar no seu direito de condição
de que  não foi reconhecido. O Sr Ademir da Rosa representando o Bairro Marilan diz
que , não é criar o Bairro, ele já existia. Queremos tratar da forma como ele já existia.
Deixar novamento nosso título. A Conselheira da SEPLAN, Sandra M E de Brum: os
bairros existentes estavam no PDM em 2007 e em 2008 foi feito a lei que delimitou os
65  bairros  porque  a  cidade  se  expandiu.  Tinha  o  início  do  bairro  e  não  tinha  o
fechamento. Sempre houve confusão pois existiam loteamentos que se denominavam
bairros.  Alguns,  até  irregulares,  como  no  caso  o  Loteamento  século  XX.   A
Conselheira da CIC, Margarete Tomazini Bender: o município tinha uma legislação
que dispunha 22 bairros. Esta legislação vigorou nos anos 70 para a partir do Plano
Diretor de 79 sofrer algumas adaptações o que nunca aconteceu. Preocupado com
esta figura, um Secretário de Planejamento trabalhou com a sua equipe técnica algum
dispositivo  e  foi  traduzido  em  lei,  criando  critérios  para  a  definição  de  bairro  que
incluiam uma população mínima de habitantes, equipamentos como escolas e UbS. Em
cima  destes  critérios,  o  município  a  partir  dali,  poderia  criar  ou  partir  para  a
identificação  de  novos  bairros  na  medida  que  o  perímetro  urbano  sofreu  muitas
ampliações mas os limites dos bairros não acompanharam. Por conta destes critérios,
alguns bairros foram delimitados mas em ações pontuais.  Na elaboração do Plano
Diretor  Municipal  foi  trazido  isto  como  um  problema  pois  do  ponto  de  vista,
principalmente postal, Caxias do Sul tinha uma relação de bairros, ditos oficiais e uma
relação de bairros não oficiais mas que ganharam denominação oficiosa, por conta do
uso e por falta de amparo legal para a sua delimitação. Depois da aprovação do PDM,
já com o mapeamento definindo qual era o  limite da área urbana, houve um trabalho
que se iniciou, e não foi do executivo a iniciativa, foi do poder legislativo através de
uma Comissão, buscando o esforço,  junto com o executivo,  para a criação desses
bairros e  tomando por  base  a  referência  a criação das 15 regiões administrativas.
Dentro da lógica de escalonamento de que todo o território urbano seria dividido em
regiões administartivas, e estas  por sua vez comporiam um determinado número de
bairros. Esta denominação, que está em vigor, não é composição do PDM, veio como
uma decorrência para sanar uma falha de ordem administartiva. Quando se fala em
IBGE  é  justamente  porque  tinha  muita  dificuldade  em  relacionar  figura  de  dados
informativos aqui em Caxias do Sul por falta desta figura do desenho geométrico de
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delimitação. Sabemos que o Século XX e Marilan são loteamentos muito antigos e
nasceram lá fora, longe da cidade e eles sempre se identificaram como bairro mas na
realidade é um conjunto de loteamentos que tem ali, Século XX, Marilan, São Ciro e
outros.  Teve  alguns  critérios  para delimitação.  Não  existe  critério  para  se  criar  um
bairro. O presidente em exercício Manoel de Souza Marrachinho:   a história deste
conselho  é  que,  na medida  do possível,  sustentar  um entendimento  técnico  que  o
Município dá para determinadas matérias. Até porque não somos um conselho político,
somos um conselho  que  avalia  os  pareceres  técnicos  e  emite  a  sua  sensibilidade
representando a comunidade do que isto impacta na vida do cidadão. Como há uma
posição clara da SEPLAN  que o projeto  não deveria ser aprovado da forma como está
, poderíamos aproveitar, pois corremos um risco de, na hipótese de termos aqui uma
audiência pública, ficaríamos com problemas. Não há um critério claro e ficaríamos
sugeitos a que o município fosse repartido pelas unidades de bairros, como a imagem
de uma entidade extremamente competente e  militante do município, que é  a UAB.
Talvez até eles gostariam disto, pois teríamos muitos bairros. A UAB tem uma visão
muito clara, que o movimento comunitário representa uma parcela dos moradores e é
bom  que   tenham  esta  pluralidade,  que  não  copie  a  unidade  administrativa  do
município.  A Conselheira da SEPLAN, Sandra M E de Brum: a audiência pública a
que o requerente se manifestou, foi uma reunião extraordinária em que estive presente
e  não  trataram só  deste  assunto.  Temos mais  de  200  AMOBS.  O presidente  em
exercício Manoel de Souza Marrachinho coloca em votação: favorável ao parecer
da SEPLAM e que o município  na revisão do PDM que está previsto para o ano
que vem, contemple a criação de critérios objetivos para que uma área física da
cidade pudesse ser caracterizada como uma unidade administrativa de  bairro.
Este  parecer  foi  aprovado  por  unanimidade  dos  conselheiros  presentes.
ASSUNTOS  GERAIS.  O  Conselheiro  do  SINDUSCON  Alexandre  Susin:  o
Sinduscon  vai  apresentar  na  próxima  reunião  uma  carta  para    a  criação  d  o
cronograma para a revisão do PDM.  A Conselheira da SEPLAN, Sandra M E de
Brum:  diz que   vai depender da nova administração. Não podemos criar sem o aval
dela.
ENCERRAMENTO Nada mais havendo a tratar, o   Vice Presidente  Manoel de Souza
Marrachinho 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  Vice
Presidente   Manoel de Souza Marrachinho.
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