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                                                     ATA N° 56 /2015
Aos quatorze dias  do mês de setembro de 2015 às dezessete horas, no Salão Nobre
do Gabinete do Prefeito reuniu-se o CONSEPLAN  em Sessão Ordinária de nº  45 para
assuntos constantes da convocação.
PRESENÇAS
Oliver Viezzer, (CIC), Jussara Roncatto (UAB), Rafael Rihl Tregansin (SINDUSCON),
Alexandre  Susin  (SINDUSCON),  Pablo  Uez  (SEAAQ),Anilson  Roberto
Osório(DCE/UCS),  Nadia Zampieri Trentin (CREA), Nelson Minetto (CDL), Pedro de
Alcântara  Bittencourt  César  (OBSERVATUR),  João  Alberto  Marchioro  (CAU),  José
Taiarol  (SMAPA),  Renato José Ferreira de Oliveira  (SMH),   Carlos Eduardo Stédile
(SMU),   Larissa  Raymundi  (PGM),  Werter  Vieira  (SMGF),Paulo  Roberto  Dahmer
(SRM),  Manoel José Souza Marrachinho (SMTTM),  Érico Borges Machado (SMC),
Angela  da  Silva  Lopes  (SEMTUR)   Adiló  Angelo  Didomenico  (SMOSP)  e  Sabrina
Crivelaro Becker (SMOSP) Contou com a presença de Matheus Gaglietti de candido
(DCE/UCS),Vilmar mari, Paula Anacleto e Adão Ubiratâ dos Reis
PAUTA:  1-INFORMAÇÕES DA PRESIDÊNCIA.  O  Vice Presidente Paulo Roberto
Dahmer, Cumprimenta  os  Conselheiros  presentes  informando  a  justificativa   do
Presidente, Conselheiro da UCS,  Carlos Eduardo M Pedone, Conselheiro do SAMAE
Juarez Biasio. .2- ATA Nº 55/2015 foi aprovada  por unanimidade, dos conselheiros
presentes,   3-PROCESSOS  Nº:2014/52813  REQUERENTE:  Vilmar  José  Mari.
ASSUNTO:  Parecer- Descaracterização de Via -Bela Vista. O Conselheiro do SMU
relata e o Conselheira da OAB, revisa. O Vice presidente Paulo Dahmer  coloca que
este processo  teve manifestação favorável da COPLAN no sentido que se faça um
projeto de Lei, se encaminhe para aprovação na Câmara de Vereadores sugerindo a
aceitação  do  pedido,  a  descaracterização  da  área  com  a  ouvida  deste  Conselho.
Depois  houve  uma  manifestação  que  foi  solicitada  por  um  pedido  de  vistas  pela
Secretaria de Trânsito e com manifestação contrária a abertura da via. Novamente o
processo  foi  encaminhado  a  Secretaria  de  Trânsito  e  voltou  sem manifestação.  O
processo possui duas posições, uma da COPLAN que é favorável e uma da Secretaria
de  Trânsito  que  é  contrária.Em  votação,   foi  aprovado  por  unanimidade  dos
Conselheiros presentes o pedido de descaracterização da área viária, ou seja,
retirar do Plano Diretor Urbano a possibilidade de abertura  do prolongamento da
Rua Emilia da Silva  Bandeira.O Conselheiro do CAU, João Alberto Marchioro,
justifica seu voto pois   não tendo havido a manifestação, concedida por este plenário,
ao Secretário dos Transportes, entendemos que haja a sua concordância com o mérito
da proposta discutida agora, ressaltando que foi dada oportunidade,  entendendo as
razões,  votamos  favoráveis  a  descaracterização  da  via.  PROCESSO:15/2011
REQUERENTE: Câmara de Vereadores de Caxias do Sul. ASSUNTO:-Projeto LC
2/2011 institui a instalação  de cisternas nas residências e indústrias para coleta
de água da chuva. A Conselheira do CREA, Nadia Zampieri  Trentin,  relato e o
Conselheiro do SAMAE, Juarez J Biazio, revisa. A Conselheira da SMOSP, Sabrina
Crivelaro Becker , coloca que o grupo  se reuniu duas vezes e fizemos um documento
que vou ler.  “O projeto de Lei  Complementar da Vereadora Denise Pessoa após a
análise desta Comissão  reunida especialmente para análise deste projeto contempla
em nosso entendimento duas funções para coleta e aproveitamento da água da chuva.
O de utilização para fins não potáveis e o de amortecimento da água como mecanismo
de controle de cheias e alagamentos. Entende-se necessária a análise dos pareceres
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emitidos por técnicos do SAMAE e da Secretaria da Saúde acerca da utilização para
fins não potáveis alertando a complexidade de tal matéria, visto o grande risco a saúde
da  população.  De  outro  lado  observa-se  a  necessidade  imediata  da  aplicação  de
mecanismos de  controle  de  cheias e  alagamentos  que  ocorrem periodicamente  no
Município  de  Caxias  do  Sul.  Esta  necessidade  decorre  inegavelmente  da
impermeabilização das bacias hidrográficas resultantes de edificações, pavimentações
e  demais  impermeabilizações  que  causam  impacto  direto  no  sistema  drenante.  O
amortecimento através da coleta e armazenamento temporário da chuva torna uma
excelente alternativa nas zonas urbanas que sofreram processo acelerado, mecanismo
este que é utilizado em diversos municípios brasileiros com grande êxito. Sugerimos
desta forma a alteração do Inciso VII do artigo  67 da Lei Complementar, para o texto
abaixo”. Foi pego o projeto de lei da vereadora e comentado cada letra. Nós propomos
uma alteração para o enquadramento inicial que na proposta de lei  cita edificações
unifamiliares acima de 250 m² e multifamiliares a partir de 300 m². A redação na nossa
sugestão  ficaria  para  “nas  edificações  novas,  regularizações,  reformas  e/ou
ampliações, independente do uso e localização a partir de 800 m² de área equivalente
impermeabilizada,  deverão  ser  instalados  tanques  de  detenção  como  política   de
controle de cheia e alagamentos”. Nossa mudança de área total construída para área
equivalente impermeabilizada é baseada que neste momento o amortecimento deva
ser  atingido.  Sempre se refere a área impermeável,  não a área construída.  A área
impermeável é a que tem um impacto no sistema drenante.  Na letra “a” o sistema de
detenção  das  águas  pluviais  deverá  captar  as  águas  recolhidas  por  telhados,
coberturas,  pavimentos,  passeios  internos,  pátios  de  manobra  e  estacionamentos.
Retiramos as letras que se refere a questão de reuso.Na letra “b”, como trabalhamos
com uma área equivalente de impermeabilização,  nós opinamos pela manutenção do
texto  original  onde a Vereadora cita as áreas de equivalência.  As fórmulas são as
mesmas  e   nós  concordamos.  A letra  “c”   também  se  refere  a  fórmula  de  área
equivalente. Na letra “d”, cita as áreas que serão consideradas impermeabilizadas e
nós sugerimos uma alteração retirando uma parte do texto “independente do tipo de
revestimento  do  piso”  Sugerimos  “serão  consideradas  impermeáveis  além  das
edificações  as  áreas  destinadas  a  piscinas,  acessos  de  veículos,  estacionamentos
cobertos e canchas cobertas. No caso de acesso de veículos em habitação unifamiliar
isolada será admitido o canteiro central entre rodas permeáveis”.  A letra “e”  no projeto
da  Vereadora,  cita  a  obrigatoriedade  do  enquadramento  da  nova  legislação  e  nós
sugerimos a supressão. Letra “f” é sobre a questão de reforma. Sugerimos a supressão
já contemplada no inciso. A letra “g”, optamos pela manutenção do texto original onde
diz que o  “atendimento a esse inciso é condição obrigatória para obtenção de alvará
de construção e habite-se para edificações novas.   A letra  “h”  é  sobre edificações
existentes.  No  projeto  de  Lei  da  Vereadora  cita  que  “as  edificações  existentes  já
aprovadas com área impermeabilizadas, de telhado superior a 1000 m², deverão se
adequar para as regras dispostas neste inciso quando da renovação da licença de
funcionamento ou quando em processo de reforma”.  O Conselheiro do Sinduscon
Rafael   Rihl  Tregansin  coloca  que a  proposta  da  comissão  seria  “edificações
existentes aprovadas pelo município  de uso comercial  e industrial  independente da
localização enquadradas como grande porte no PDM deverão se adequar as regras
dispostas neste inciso no prazo de 2 anos”.  Houve discordância pelo SINDUSCON
quanto a área construída, superior a 3000 m². Temos como exemplo o Edifício Estrela
que tem mais que esta área e não teríamos como se adequar e não conseguimos
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assimilar bem essa obrigatoriedade de ajustar no prazo 2 anos. Estamos por legislação
gerando um passivo para os prédios existentes onde muitos deles não vão se adequar.
Queremos colocar a possibilidade de em vez de falar em área construída superior a
3000 m², colocar área equivalente impermeável e superior a 3000 m². A Conselheira da
SMOSP entende que não vai atingir o objetivo.  A Conselheira da SMOSP, Sabrina
Crivelaro Becker  diz que  o objetivo da secretaria é ter um retorno a médio prazo.  O
Conselheiro da SMOSP Adiló Didomenico coloca que  hoje temos um problema de
alagamentos e precisaríamos encontrar uma redação que atendesse as necessidades.
Deveria  ser  área impermeável  pois  área impermeabilizada superior  a  3000 m² não
atinge.  A Conselheira da SMOSP, Sabrina Crivelaro Becker   se nós trabalharmos
com área impermeabilizada superior a 3000m², nossa abrangência da aplicação da lei
ficará mais restrita. Nossa ideia é que tivéssemos retorno mais rápido. A preocupação
dos Conselheiros é que vai ter prédios que não vai haver espaço físico para se adequar
e atender a lei.  O Conselheiro do SINDUSCON Alexandre Susin:  temos que ver o
que factível de ser feito  e aceitável.  O Conselheiro da SMOSP Adiló Didomenico
temos que achar um ponto de equilíbrio para não penalizar e poder encontrar uma
resposta,  dentro de um prazo mais curto possível.  Temos 40 tanques gravados na
cidade e precisaria do orçamento de um ano do município para indenizar todos estes
lotes.  Estes  proprietários  não  podem  fazer  nada  na  sua  propriedade  pois  estão
gravados e o Município não pode indenizar. Com esta medida, mais as reformas das
galerias,  poderemos  dentro  de  dois  ou  três  anos   passar  por  uma  situação  de
normalidade. O alagamento na região da grande Porto Alegre trás um prejuízo enorme
para a população quando o esgoto entra dentro de casa mas aqui tem um poder de
destruição enorme para as galerias,  pela topografia.  O Conselheiro do CAU João
Alberto Marchioro teria que fazer uma divisão dentro deste assunto. Nas coisas de
agora para a frente se muda a lei, se muda as regras, cumpra-se as novas regras.
Outra é  fazer coisas, para quem já fez, dentro da lei fatíveis, que possam ser feitas. Se
eu não tiver a capacidade de achar solução para cumprir a lei que me obriga a cumprir,
venho aqui e peço para alguém me dar a solução. Tem que ter a responsabilidade de
exigir aquilo que é possível fazer. Poderia ser no afastamento frontal, mas não pode
pois pelo PDM, este será para um futuro alargamento. Existe o momento do projeto e a
realidade. Tem que ter uma solução para fazer, até não interessa quanto custa mas que
tenha solução.  A Conselheira da SMOSP, Sabrina Crivelaro Becker   o item “i”,  a
comissão sugere a supressão, pois  trata  do aproveitamento da água para fins não
potáveis. O item “j” cita que a água armazenada poderá ser despejada na rede pública
de drenagem após duas horas do término da chuva, opinamos pela manutenção pois é
um  texto  de  relação  com  o  diâmetro  de  saída  do  tanque.  O  Conselheiro  do
Sinduscon Rafael  Rihl Tregansin na letra “i”, salientar  a necessidade dos pareceres
emitidos pelo SAMAE e da Secretaria da Saúde pois estes entendem que não é bem
assim para utilização da água da chuva. Tem que ter tratamento. Existe um artigo no
PDM,  artigo  36  que  precisa  ser  regulamentado,  que  trata  deste  tema  que  é  o
reaproveitamento da água das chuvas. Inclusive, já existe um texto preparado sobre
isto,  que  o  Conselheiro  do  SMU nos  trouxe.  Não  conseguimos  encaixar  ele  neste
momento, mas entendemos que ele seria um caminho. É um projeto muito bem feito,
mas temos duas situações  que são importante, uma delas é a mais simples que trata
da questão do amortecimento da chuva e o outro é o reuso. Na revista Veja deste fim
de semana tem uma matéria sobre o meio ambiente que fala justamente sobre o ciclo
das águas e trás um  processo de reaproveitamento da água do esgoto, o que é mais
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complexo do que o reaproveitamento da água da chuva, mas não fica muito atrás pois
mesmo uma água de um telhado e de calçada trazem impurezas similares a do esgoto.
Vale a pena ver o quanto é complexo e mesmo na comissão vimos que não temos a
maturidade para uma lei obrigar.  Isto é o futuro, mas vamos gerar incentivo para ser
instalado  e  para que seja  mantido.  O Conselheiro  da SMOSP Adiló Didomenico
estamos muito próximo do consenso. No caso dos prédios que não são possíveis, um
parecer  de um técnico  poderia ser a solução. O Conselheiro da SEAAQ Pablo Uez
quanto aos profissionais técnicos, devemos pensar bem pois colocando a exemplo da
Lei  Kiss,  toda  a  responsabilidade  do  que  não  estiver  regulamentado  ou  do que  a
regulamentação vão abarcar nas costas  do profissional que assina a responsabilidade
técnica.  Seria  de  bom grado  que  a  legislação  tivesse  esse olhar,  pois  está  sendo
empurrado  para  o  profissional  técnico  tudo  o  que  não  se  consegue  resolver.  O
Conselheiro  da  SMOSP  Adiló  Didomenico  não  estamos  colocando  a
responsabilidade do técnico achar um jeito de implantar, mas  reconhecer se é inviável
a  implantação  no  prédio.  O Conselheiro  do  OBSERVATUR,  Pedro  de  Alcântara
Bittencourt César se este documento precisasse de um relatório do engenheiro ou
arquiteto como uma indicação para concretização por parte do poder público municipal.
O Conselheiro da SMOSP Adiló Didomenico  temos o parecer da comissão muito
próximo do entendimento geral. Existe apenas um detalhe e que temos que achar uma
saída para  não criar  constrangimento ou que  inviabilize  onde não pode instalar.  O
Conselheiro  da  CIC,  Olivir  Viezzer quero  colocar  uma  posição  da  Engenheira
Margarete Bender, que tem uma vasta experiência em Planejamento Urbano  que é a
proposta da CIC de que  a Vereadora retire  o  projeto,  acerte  no âmbito  do Poder
Público  Municipal  pois  o  que  está  acontecendo  aqui  são  várias  propostas,  de
secretarias  distintas  e  com  entendimentos  divergentes.  Não  nos  cabe  fazer  essa
conclusão. Propomos que a Vereadora retire o projeto e junto com a COPLAN saia a
posição do Poder Público e aí venha ao Conselho para darmos o veredito final.  O
Conselheiro  da  SMOSP Adiló  Didomenico o  projeto  da  Vereadora está  sofrendo
emendas,  o  parecer  que  está  sendo  proposto  no  conselho  enxuga,  praticamente
organiza.  O Conselheiro da CIC, Olivir Viezzer  o existente se puder ser melhorado
será, o que não tiver solução, solucionado está. Como colocar isto no texto, a COPLAN
pode fazer isto. O planejamento tem que ser feito com muito cuidado, não deve ser
feito as pressas. Uma vírgula pode comprometer o futuro de uma cidade. O poder
público  não  tem  um  consenso  sobre  a  importância  disto  e  se  não  tiver  não  vai
acontecer. Propomos que a COPLAN, conhecedora das leis possa  dar uma redação
final  a  este  assunto.  A Conselheira  da  SMOSP,  Sabrina  Crivelaro  Becker   nas
reuniões  da  Comissão,  os  Conselheiros  da  CIC  fizeram parte  e  foi  discutido  esta
sugestão  de  encaminhar  a  Vereadora  e  a  maioria  optou  por  trabalhar  com
amortecimento. Este texto foi debatido entre todos os participantes da comissão e a
única dúvida  ficou nas  edificações existentes.  O  Vice Presidente  Paulo Roberto
Dahmer,  no item “h” a questão é maior pois aqui tem uma vinculação com a renovação
de licença de funcionamento .  Isto gera problemas, pois em alguns casos não é o
proprietário que está mexendo no imóvel, é  quem está locando e vai ter que consertar
esta  situação.  Isto  não  pode  ter  vinculação,  pois  no  fim  acaba  prejudicando  a
economia. Não dá para vincular a questão urbanística com alvará de funcionamento do
empreendimento. Quando se trata de reforma isto poderia ser possível. Deveríamos
devolver este projeto a COPLAN para que se manifeste sobre esta situação específica
da letra “h” e também verificar o que se tem de legislação em outras cidades. Também
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entendo que não cabe a nós no Conselho nos manifestarmos no sentido de pedir a
retirada do projeto pois a Vereadora está usando das atribuições inerentes a lei, está
representando o Poder Legislativo  e  a  intenção dela  é  legislar  sobre o assunto.  O
Conselheiro da CIC, Olivir Viezzer deveria ter uma mediação, que ela aproveite uma
oportunidade de melhoria sendo que estamos respaldando o grosso do projeto e na
COPLAN procurar a sintonia fina e traria para cá um projeto acabado que seria muito
honroso  para  ela  e  para  nós  também.  O  Conselheiro  do  CAU  João  Alberto
Marchioro  o Conselho, em sua história, passou por momentos de grande valorização
e também de grande  desvalorização. É paritário formado por metade do Poder Público
e metade por representantes da Comunidade. Era de se entender que as coisas que
chegassem aqui,  fosse de consenso da parte  interna. Tenho dito que é importante
valorizar  as  ações  do  Poder  Legislativo  quando  eles  valorizam  as  atividades  do
Conselho. Teríamos que ter cautela muito grande em sugerir ao legislador que este
projeto  está  com  problemas.  Se  faça  de  tal  forma  que  não  pareça  isto.  Além  do
Conselho ser consultivo do Sr Prefeito, por muito tempo foi consultivo da Câmara de
Vereadores tanto que o que o Conselho dizia, a Câmara acatava. Até que a Câmara viu
que também poderia planejar e começou a fazer isto mostrando uma desvalorização da
atividade do Conselho como órgão da Comunidade. O Conselheiro do SINDUSCON
Alexandre Susin existe a preocupação de que a lei seja passível de ser executada e
também que a Vereadora pode levar a votação a qualquer momento independente de
nosso parecer.  Dentro desta linha poderíamos tomar dois caminhos, finalizar aqui, mas
se chamar a Vereadora  como Conselho, como um todo ou parte, explicar para ela
como está sendo feito por parte do Conselho,  dizer que não jogamos o projeto na
gaveta, que está sendo estudado. Da importância que está sendo dado, a preocupação
das  entidades  e  do  Poder  Público  que  seja  factível   de  ser  realizado  e  não
simplesmente mais uma lei no papel e por fim, levar a ideia do Conseplan para dar
parecer final se é viável ou não , mas isto tudo com prazo e que não se alongue demais
pois a preocupação é de ver o que impacta no dia a dia de todos e o alagamento é um
destes  pontos.  Este  projeto  veio  ao  Conselho  por  um  pedido  do  SINDUSCON.  A
Conselheira da SMOSP, Sabrina Crivelaro Becker na primeira reunião da comissão
levei um estudo com cálculo de volume de reservação de outros municípios como Porto
Alegre,  São  Paulo,  Recife  e  Curitiba  e  vimos  que  a  legislação  destes  não  prevê
enquadramento  em edificações  existentes,  somente  para  novas  e  reformas.  Como
técnica da Secretaria, sinto que a curto prazo tivéssemos um retorno, mas por outro
lado, concordo com os Conselheiros que temos que se posicionar de alguma forma. O
Conselheiro  da  SMOSP  Adiló  Didomenico após  isto,  vai  haver  num  segundo
momento,  o  reaproveitamento  da  água.  Verificar  com  o  SAMAE   a  questão  do
tratamento. Não vamos entrar nesta questão agora para não atrapalhar este ponto que
é a retenção de água. O Conselheiro da CIC, Olivir Viezzer  fizemos um trabalho com
a  Secretaria  da  Habitação  e  isto  resultou  num  processo  do  Ministério  Público,  a
prefeitura e a construtora e se resolveu um problema que foi um exemplo para o Brasil.
Dentro da prefeitura, uma secretaria não sabe da outra, tanto é que pediram para o
Adiló para abrir uma rua em cima de um terreno particular. Se não tiver coesão dentro
do Poder Público tudo o que nós vamos fazer aqui não vai servir para nada. Tem que
ter coesão de pensamento. O que um faz, o outro fiscaliza. Ver o que compete a cada
um, senão vamos ter estes problemas que são vexatórios  para todos. O Conselheiro
da SMOSP Adiló Didomenico Este não é nosso caso, pois já existem vários pontos
que todos concordam e já está bem diferente do que a Vereadora apresentou.  Foi
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ampliado muito pois os novos empreendimentos já tem tanque de contenção. O que
temos que definir é a questão dos grandes imóveis onde está se impactando. O que
entendo é que onde é possível é um custo barato para a sociedade. Temos que achar
uma saída para amenizar o problema.  O  Vice Presidente Paulo Roberto Dahmer,
analisando o processo vejo que não houve uma manifestação da COPLAN quanto a
área  construída e na manifestação da  Secretaria da Saúde fala em equipamentos
para filtragem da água.  O Conselheiro do Sinduscon Rafael  Rihl Tregansin   o
pedido  do  Sinduscon  foi  quanto  a  regulamentação do  art  36  e  veio  a  questão  do
amortecimento da água. Nós do SINDUSCON vimos que o ideal é a regulamentação
do art 36 do PDM. O trabalho do Conselheiro Stédile, apresentado em  2010  tratava
tanto do amortecimento como do reuso. Não foi aplicado. Hoje analisando o projeto da
Vereadora Denise ou vai como está  e a Vereadora tem o direito de apresentar desta
forma  ou  nós  discutimos  mais  e  dentro  da  COPLAN  para  ver  o  que  é  possível.
Analisando dentro da CONSEPLAN vimos dois aspectos distintos, o amortecimento e
o reuso e nós tentamos ficar sensíveis a questão do amortecimento pela urgência no
momento do assunto. A Conselheira do CREA, Nadia Zampieri Trentin no estudo do
Eng Stédile foi aprofundado o assunto  e  seria as obras que seriam construídas e não
as  existentes  o  que  eu  acho  que  seria  o  caminho  para  colocar  nesta  lei.  Depois
poderiam  entrar  as  outras situações.  O Conselheiro do Sinduscon Rafael   Rihl
Tregansin  poderiamos  pensar  nos  prédios  novos.  Os  existentes  já  estão  ali
deveríamos  discutir  isto.  Para  os  existentes,  poderia  suprimir  o  item  “h”  e  depois
poderíamos estudar isto. Poderia ter alguma contrapartida feita pelo Poder Público. O
Conselheiro da SMOSP Adiló Didomenico  acho que isto é inconstitucional pois já foi
autorizado daquela maneira, como dar um benefício.  Existem  empresas que estão
com os  pátios  totalmente  impermeabilizadas.  O   Vice  Presidente  Paulo  Roberto
Dahmer, estamos cumprindo com nosso papel. Temos mais uma situação que é a obra
que está ilegal. O Poder Público tem interesse nisto mas temos problemas na redação
quando se coloca  que  é  independente  da  localização.  Isto  é  um problema,  pois  a
situação no  centro da cidade é diferente dos bairros, também a área rural, tamanho da
edificação e a questão do prazo. Isto tem que ser vencido, independente da posição do
Ministério  Público,  nós  enquanto  Conselho,  temos  que  encontrar  um consenso  ou
estarmos aptos o suficiente para votarmos. Mas neste momento temos que ver estas
questões. O trabalho da Comissão foi bem produtivo. Se analisou ponto por ponto do
projeto. Muitas das coisas do projeto estão mantidas com a concordância do original.
Se  acatou  a  questão  original  e  as  mudanças  que  foram  feitas  nos  incisos  foram
pequenas coisas para melhorar o projeto. Mas o que está faltando para finalizar este
trabalho é resolver esta situação.  A minha sugestão é que a COPLAN se manifeste
mais uma vez em função da sugestão do SINDUSCON e os debates que aconteceram
aqui  e  que  foram trazidos.  A Conselheira  da  SMOSP,  Sabrina  Crivelaro  Becker
podemos encaminhar o documento elaborado pela Comissão junto ao processo, com a
redação  finalizada  e  encaminhamos  a  COPLAN  para  manifestação.  O   Vice
Presidente Paulo Roberto Dahmer,  odocumento elaborado pela  comissão será
juntado ao processo administrativo , encaminhado a COPLAN para manifestação
referente ao item H, “edificações existentes já aprovadas pelo município” e que
esta manifestação se dê por base em  legislações de outras cidades e que se
possível proponha uma redação técnica que acolha todas estas manifestações.
Os  representantes  das  entidades  poderiam  procurar  a  COPLAN  para  colocar
seus  pontos  de  vistas  sobre  o  assunto.  A  ideia  é  fazer  uma  redação  que
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contemple.  Este  encaminhamento  foi  aprovado  por  unanimidade  dos
conselheiros presentes.
ENCERRAMENTO Nada mais havendo a tratar, o  Vice-Presidente Paulo R Dahmer
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
Paulo R Dahmer.
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