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                                                      ATA N° 63 /2016
Aos onze  dias  do mês de julho  de 2016 às  dezessete  horas,  no Salão Nobre  do
Gabinete do Prefeito reuniu-se o CONSEPLAN em Sessão Ordinária de nº 51 para
assuntos constantes da convocação.
PRESENÇAS 
Olivir Viezzer, (CIC), Rudimar José Menegotto (STR), Jussara Roncatto (UAB),  Rafael
Rihl  Tregansin  (SINDUSCON),  Ivaldo  trentin  (SEAAQ),  Carlos  Eduardo  Mesquita
Pedone (UCS),  Cesar Augusto Tomé (OAB),  Jorge Gelso Cassina (CREA),  Nelson
Minetto (CDL), João Alberto Marchioro (CAU), Carlos Giovani Fontana (SMH), Carlos
Eduardo Stédile (SMU), Juarez Biasio (SAMAE),  Sandra Mara E de Brum (SEPLAN),
Vitório Giordano Costa (PGM), Gilmar Santa Catarina (SMGF), Paulo Roberto Dahmer
(SRM),   Érico Borges Machado (SMC),  Emir  Alves da Silva  (SEMTUR) e Norberto
Soletti (SMOSP) Contou com a presença de Dione Eliete Penna Cenci, Andressa Giulia
Cenci, Arthur Capelari Neto, José Carlos , Eliane Tondo, Pedro  Rocheli Balen, Ivan C.
Menegotto,  Nicole  Menegotto,  José Antônio  Mott,  Claudio  Andreazza  Sadi  G.  rech,
Bruno Betiatto.
PAUTA:  1-INFORMAÇÕES DA PRESIDÊNCIA. O Presidente Carlos Eduardo
Mesquita Pedone agradece a presença de todos. Informa que  recebemos ofício da
Coordenadora da Divisão de Proteção ao Patrimônio Histórico e Cultural, Liliana Alberti
Henrichs  se  manifestando  em relação  a  possibilidade  de  análise  da  localidade  de
Galópolis como território diferenciado em nosso município em que reporta a paisagem
natural e cultural. (lê o oficio). Como estamos perto de uma revisão do PDM a ideia é
incluir Galópolis como uma área especial. Vamos encaminhar este ofício a COPLAN,
mas é bom que os colegas conselheiros já fiquem cientes desta solicitação. Foram
entregues aos Conselheiros o Decreto 18263 de 28 de junho de 2016  Regulamenta
a Lei 7911 de 15 de dezembro de 2014 que institui o Programa Regulariza Caxias,
tivemos aqui a apresentação do secretário da SMU Fábio Vanin e tivemos em Porto
Alegre, na sexta-feira passada um seminário de fiscalização promovido pelo Conselho
de Arquitetura  e  Urbanismo-CAU e foram convidados o  Secretário  Rafael  Toigo do
SMU para fazer esta apresentação e foi o Arq Paulo Demore que fez a paresentação
deste programa e o pessoal achou fabuloso e vimos que neste assunto estamos na
frente no estado. Também a LC 513 de 16 de junho de 2016- Altera o Inciso VII do
art 67 da LC 375/2010 e LC 512 de 3 de maio de 2016 altera e acresce dispositivos
na LC 290/2007 PDM. Quero salientar aos conselheiros sobre a inclusão do art 148 b
na LC 512 pois três dos cinco processos que temos hoje estão com esta característica.
São aferições do PDM. Outro aspecto é que não temos regramento da manifestação
dos  interessados  neste  tipo  de  processo.  Nesta  oportunidade  achamos  por  bem
convidá-los. 3- PROCESSOS-  PROCESSO Nº: 2015/19323. REQUERENTE: DICRIARE
INCORPORAÇÕES  E  DECORAÇÕES  ASSUNTO:   AFERIÇÃO  DA  LINHA  DE
DRENAGEM. O  Conselheiro  do  SAMAE  Juarez  Biásio relata  o  processo  e  o
Conselheiro do CREA,  Jorge Gelso Cassina  revisa e coloca que a questão é bem
simples:  a  empresa  quer  fazer  um loteamento  e  depois  de  obter  a  licença  prévia
verificou que a ZOC não está dentro de sua área mas consta no PDM. Não existe
sobre  a  área  de  interesse  este  zoneamento.  A área   é  um pouco  de  morro  com
vegetação de estágio médio de regeneração. Isto era uma roça com  algumas árvores
significativas que os colonos preservaram. O restante é capoeirão e  não tem corpo de
água  nem  drenagem  natural.  Existe  sim  fora  da  área,  a  nordeste  uma  ZOC.  Os
pareceres que constam no processo  é para  fazer a correção da cartografia retirando
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a ZOC que existe nesta área. O Conselheiro do SAMAE, Juarez Biasio coloca que
próximo a esta área  temos rede de esgoto tratado, ao lado da Vila Romana e que este
empreendimento  pode  aproveitar.   O representante  do  processo  coloca  que   o
esgoto,   está na divisa do loteamento e pode ser um possível recurso. No ponto de
vista técnico é um momento de celebrar pois está sendo viável sem ter que passar pela
câmara.  O  Conselheiro  do  CAU  João  Alberto  Marchioro pergunta  se  será
descaracterizado  todo  o  conjunto,  independente  do  pedido  do  requerente?  A
Conselheiro da SEPLAN, Sandra M E de Brum,  diz que  no momento será feito
apenas esta  aferição.  O Conselheiro do SAMAE, Juarez Biásio  recomenda que
futuramento possa ser ligado o esgoto na rede do Belo na estação de tratamento.  O
Presidente Carlos Eduardo Mesquita Pedone,  coloca em votação e  foi aprovado
por unanimidade dos conselheiros presentes a aferição da Zona de Ocupação
Controlada-ZOC de  acordo  com o  mapa   anexado ao  processo.  PROCESSO:
2013/024307.  REQUERENTE:  Tondo  SA.  ASSUNTO:   Descaracterização  Viária.  O
Conselheiro  da  CIC,  Olivir  Viezzer, relatou  e  o  Conselheiro  da  SMU,  Carlos
Eduardo Stédile, revisou.  O Conselheiro da CIC, Olivir Viezzer,  diz que essa rua
existia para atender o vizinho, como a Tondo comprou, não haveria mais necessidade
desta rua. Ela termina numa APP. O SAMAE diz que não interessa ligar a APP ao
trânsito em geral, portanto concordam com ela ser extinta e ser reintegrada a área pois
fica dentro da Tondo e a empresa se propõe a compensar este valor ou trocar por outra
área equivalente. Também há uma dificuldade de se conseguir área para ampliação de
indústrias e  ali  é o  caso.  Existe  o interesse público  de preservação da APP e em
segundo  lugar  é  o  interesse  da  empresa  em ampliar  seu  ramo  de  negócios  sem
prejuizo de ninguém.  A Sra Eliane Tondo, coloca que  esta rua antigamente era para
atender o vizinho. Compramos e ela ficou sem sentido como rua e como a prefeitura
autorizou  a  abertura  da  via  até  a  RS  122,  este  trecho  ficou  sem  utilidade.  Nos
propomos a dar em troca de outra área ou obras. Propomos também cercar a área da
prefeitura ao lado e fazer calçamento para os funcionários passarem. O Conselheiro
do  CAU  João Alberto  Marchioro  pergunta  ao  relator  se  no  parecer  da  SEPLAN
sugere indeferimento  no início do processo? Qual seria a justificativa para sugerir isto?
O Conselheiro da CIC, Olivir Viezzer,  diz que é porque consta no  sistema viário. O
Conselheiro da SMU, Carlos Eduardo Stédile,  diz que o primeiro pedido era só uma
devolução da área que foi doada por eles. O Município não admitia a devolução sem
compensação.  O Conselheiro do CAU João Alberto Marchior, coloca que  pareceu
que no momento que se pretendeu pagar,  mudou a orientação.  O Conselheiro da
SMU, Carlos Eduardo Stédile diz que  houve uma primeira tentativa onde se pleitava
a simples devolução.  O Conselheiro da PGM, Vitório Giordano Costa,  diz que  a
ampliação da empresa, numa área de rua que não tem interesse público é importante,
gera  empregos,  tributos  e  aproveitamento  da  área  que  vai  ficar  inutilizada.  O
Conselheiro da CIC, Olivir Viezzer, coloca que  é importante também a preservação
da área verde que está ao lado da rua pois é bom que não tenha acesso  pelo lado. O
Conselheiro  da  SRM,  Paulo  Roberto  Dahmer,  coloca  que   a  possibilidade  da
utilização da Lei 6810 que possibilita a troca por obra não é aplicável neste caso. Como
se dará esta  troca?  A Conselheiro  da  SEPLAN,  Sandra  M E de  Brum diz  que
possivelmente por leilão, o que não garante que a empresa fique com a área, mas a
princípio,  o  instrumento  indicado,  seria  leilão  ou  permuta.  Mas  não  é  o  caso  do
processo . O mérito aqui é a descaracterização da via. O Presidente Carlos Eduardo
Mesquita  Pedone,  coloca  em  votação  e  foi   aprovado  por  unanimidade  dos
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conselheiros presentes sugerir a descaracterização da Rua codificada nº 51 06
19. PROCESSO:2015/50027. REQUERENTE: CLADY ZATTERA . ASSUNTO:  AFERIÇÃO DE
DRENAGEM.  O Conselheiro da OAB, César  Augusto Tomé, relata o processo e o
Conselheiro da SMGF, Gilmar Santa Catarina. A Conselheira da SEPLAN, Sandra
M.E. de Brum,  coloca que   a aferição não será feita apenas no lote do requerente.
Será em toda a área aferida pela SEMMA onde consta que não há mais a ZOC no
local.  O Presidente  Carlos  Eduardo  Mesquita  Pedone,  coloca  em votação  e foi
aprovado por unanimidade dos conselheiros presentes a aferição da drenagem
conforme  mapa  em  anexo  e  de  acordo  com  os  pareceres  constantes  do
processo.  PROCESSO:2015/48893.  REQUERENTE: Ivan Carlos Menegotto. ASSUNTO:
Aferição  Viária.  O  Conselheiro da SEAAQ,  Ivaldo Trentin relata  o  processo e  o
Conselheiro da SRM, Paulo roberto Dahmer. O representante do processo, diz que
esta rua  era um acesso entre casas particulares dentro de um terreno e foi lançado
nos mapas como rua. Quando adquiri o terreno pegamos um IU e nele não consta rua.
Pouco  tempo depois  pedi  uma  certidão  e  apareceu  esta  rua.  O IU  é  de  2011.  O
Conselheiro  da SEAAQ, Ivaldo Trentin coloca que no processo não tem a matrícula
completa e esta é necessário para ver as confrontações e ver se existe a rua ou não
nela.  O Presidente  Carlos  Eduardo  Mesquita  Pedone  coloca  em votação  e por
unanimidade dos conselheiros  presentes resolve-se baixar  em diligência para
complementação da matrícula completa, se esta via é utilizada por terceiros e
confirmar a propriedade do requerente. Também esclarecer o pedido do autor
pois  ele  solicita    informações  ou  descaracterização  sobre  a  rua  44  03  15.
PROCESSO:2015/37955.  REQUERENTE:  CLAUDIO  LUIZ  ANDREAZZA.  ASSUNTO:
INCLUSÃO AO PERÍMETRO URBANO.  O Conselheiro da PGM,  Vitorio  Giordano
Costa,  relata o processo e o Conselheiro do CAU, João Alberto Marchioro, revisa. O
representante do processo,  diz que adquiriu a área das irmãs e segundo elas pagam
IPTU há muito tempo. Achei que era urbano e depois fui saber que uma parte era rural.
Segundo elas pagavam IPTU de toda a área como se fosse urbana. O Conselheiro da
SMGF, Gilmar santa Catarina pergunta se  o fato de tornar área urbana, traz alguma
obrigação para o Município?   A Conselheira da SEPLAN, Sandra M.E. de Brum,
coloca  que  na testada  do  lote   já  tem via  aberta,  neste  caso  não  trará  ônus  ao
municipío e esta área é uma continuidade ao perímetro urbano. Sessenta por cento
(60%)% da área já e urbano. O Conselheiro da SMU, Carlos Eduardo Stédile coloca
que  a  Secretaria  do  Urbanismo  quer  evidenciar   esta  situação.  Existem lotes  que
pagam IPTU e estão fora do Perímetro Urbano. A questão fundiária está complicada.
Os  limites  do  perímetro  urbano  não  correspondem  as  propriedades.  Algumas
propriedades  estão  divididas  ao  meio  e  isto  nos  tras  dificuldade  para  aprovar  ou
regularizar o imovel. O Urbanismo se manifesta para que haja uma revisão completa.A
Conselheira da SEPLAN, Sandra M.E. de Brum,  coloca que   estamos aferindo os
limites dos perímetros urbanos  nos Planos Diretores, já fizemos em Fazenda Souza e
Vila Cristina e agora está sendo feito em Vila Oliva.  O Presidente Carlos Eduardo
Mesquita  Pedone,  coloca  em  votação  e foi  aprovado  por  unanimidade  dos
conselheiros presentes a incorporação ao perímetro urbano do Distrito de Santa
Lúcia  do  Piaí,  a  área  do requerente  e  que  seu   zoneamento  se  enquadre  ao

aplicado na porção urbana destes, conforme parecer da COPLAN. 4-ASSUNTOS
GERAIS-  O Conselheiro  do  CAU,  João  Alberto  Marchioro  diz  que  gostaria  de
levantar  algumas  questões  para  definir  conceitos.  Uma  delas  é  a  questão  do
asfaltamento da cidade. Isto não foi discutido fora do poder público. Deveria ser feito
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uma reunião própria para esto mas neste momento, levanto o assunto para discutir
conceitos de asfaltamento para a cidade de Caxias do Sul, vantagens e desvantagens.
Como motorista, acho maravilhoso, pois é melhor dirigir numa pavimentação asfáltica
do que numa  pavimentação de paralelepípedo. A não ser os mais antigos, como eu,
pois naquela época, o paralelepípedo era tão bom e de tão boa qualidade como o
asfalto  de  hoje.  Talvez  melhor,  mas  o  que  temos  visto  ao  longo  do  tempo  é  um
descuido  muito  grande  do  poder  público  com  a  reposição  da  pavimentação  de
paralelepípedo, do que foi a melhor do Estado do Rio Grande do Sul. Poucas cidades
tiveram  pavimentação  com paralelepípedos  regular  com técnicas  muito  adequadas
para  sua  implantação.  As  ruas  mais  centrais,  tem  um  padrão,  até  que   surge  a
intervenção  do  poder  público.  Aí  em  diante,  é  o  caos.  Isto  não  é  critica  para  a
administração atual, é o poder público em si. Muitos vão dizer que é nostalgia, pois não
temos mais aqueles senhores, os calceteiros, que levantavam um bate pedra com um
maço de ferro lá  em baixo e pavimentava.  Em épocas remotas,  com muito menos
tecnologia, se fazia pavimentação do melhor padão. O asfalto impermeabiliza, temos
mais  água  superficial  correndo  com  mais  velocidade  e  com  infraestrutura  de
canalizações não previstas para absorver tudo isso. Se sou contra o asfalto? Não é
isso que estou discutindo.  A cidade deve chegar a conclusão de onde é importante
asfaltar,  qual  o  custo  social  e  histórico  e  onde  não  se  deve  asfaltar.  Lembro  os
senhores, que as grandes cidades modernas estão retirando a pavimentação asfáltica
dos seus centros históricos e nós estamos asfaltando. Andamos no descompasso da
história . Temos que discutir isto pois asfaltar é maravilhoso, mas tem que ver qual é a
repercussão. Também, a integração dos setores que tratam da infraestrutura das vias
com aqueles que pavimentam devem ter o mínimo de integração nas suas atividades e
nos seus planejamentos. Na rua onde moro, na Marquês do Herval, tratamos com o
SAMAE devido a uma infiltração de água tratada. Depois de muito tempo resolvemos
abrir por nossa conta e achamos uma infiltração de vazamento de água da rede e
consertamos.  Com  o  processo  em  tramitação,  se  iniciou  o  asfaltamento  da  Rua
Marquês do Herval e 15 dias depois foi aberta radicalmente para implantar uma rede
de esgoto. Não dá para entender como acontece isto. Este asfalto parou na frente do
Clube juvenil e questionei se iriam asfaltar na frente do clube sem botar os canos. E
aconteceu. Está lá em processo de  pavimentação e de implantação dos canos. Isto é
uma  crítica  construtiva  pois  nós  como  cidadão,  como  usuário  do  serviço  público
queremos as coisas melhores. Temos que ter o mínimo de compatibilização com isto.
Para nós foi maravilhoso pavimentar mas que seja analisado com mais profundidade.
Gostaria  de  saber  a  opinião  de  quem  defende  a  preservação  histórica  das
pavimentações do centro  da cidade,  A reposição dos paralelepípedos da  Júlio  de
Castilhos  ficou  pior  do  que  estava  antes.  Tem  muita  coisa  para  ser  falada,  com
responsabilidade e com consciência. Mas é um assunto que a cidade deve discutir. O
Conselheiro do SAMAE,  Juarez Biasio diz  que quanto  ao esgoto,  o  SAMAE faz
parcerias  com  os  empreendedores.  Quando  surge  o  dinheiro  a  obra  é  feita.  O
Conselheiro do CAU, João Alberto Marchioro   tenho muitas fotos comprovando o
serviço mal feito. A Julio de Castilhos  próximo ao  Imperador, uma reposição que foi
feita para reposição de canalização  é uma vergonha. Não sei como ninguém reclama.
O Conselheiro do SAMAE, Juarez Biasio  coloca que as redes de esgoto tratado
forma uma espécie  de dreno. Se coloca o cano, uma camada de pó de brita e repõe a
terra. Pode compactar quanto quiser. Neste leito de pó de brita que tem por baixo a
drenagem segue, juntando com as demais drenagens. O Presidente Carlos Eduardo
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Mesquita  Pedone  diz  que   trazer  este  assunto  para  uma  próxima  reunião.  O
Conselheiro do CREA, Jorge Gelso Cassina, quer registrar dois fatos. O primeiro
com  pesar,  comunicar  o  falecimento  da  Dra  Helena  Inês  Corso.  Foi  advogada  e
servidora municipal e no final da década de 70, foi secretária do Conselho do Plano
Diretor Urbano com dedicação exclusiva, dada a importância que estava se dando ao
Plano  Diretor  e  ao  Conselho.  Era  procuradora  do  SAMAE.   Ajudou  muito  para
consolidar o prestígio, conceito e importância deste Conselho para Caxias do Sul. O
segundo  registro  é  sugerir  que  a  administração  municipal  faça  um confronto,  uma
comparação entre o que era os dispositivos legais que vieram a ser modificados pela
Lei 512 de 3 de maio de 2016 neste texto que foi aprovado e o que está a nossa
disposição, para  entendermos um pouco melhor o quê e porquê  foi modificado em
matéria de parâmetros. Esta é uma sugestão. Estamos vendo a importância dele pois
hoje já estamos aplicando o artigo 148 b.  O Presidente Carlos Eduardo Mesquita
Pedone coloca que o  Conselho solicitou que todos os ajustes que estavam sendo
discutidos na SEPLAN, COPLAN, viesse a ser discutido aqui no Conselho para que
não nos pegassem de surpresa. O Secretário Boschetti e a Sandra trouxeram  e foram
levados para discussão, colaborações nas entidades e foram consolidados nesta lei
que se chama de Ajustes do Plano Diretor, que não contempla a revisão pois será  no
ano que vem.  A Conselheira da SEPLAN, Sandra M.E. de Brum  coloca que foi
discutido no Conselho com as entidades. Existiu  outras sugestões das entidades  que
ficarão para a revisão, mas este texto foi concensuado com o executivo e Conseplan
em 2015 e foi para a Câmara em dezembro. O Conselheiro do SINDUSCON,  Rafael
Rihl Tregansin coloca que o SINDUSCON fez algumas considerações que não foram
contempladas na época e as deixamos para não trancar esta lei. Mas vamos querer
discutir  novamente na época da revisão.  O Presidente Carlos Eduardo Mesquita
Pedone  coloca que  será importante que o Conselho tenha informação do cronograma
da revisão do PDM. O Conselheiro do CAU, João Alberto Marchioro fala  também
sobre o estacionamento pago.  Sobre a higienização dos aparelhos que se paga o
estacionamento.  Para quem solicitar?  Já  tentei  com as meninas que fiscalizam o
estacionamento,   com  o  fiscal,  o  Alôô  Caxias  e  não  descobri  de  quem  é  a
responsabilidade de limpar aquelas máquinas. O Conselheiro da SMR Paulo Roberto
Dahmer coloca que  este serviço poderia ter cartão de crédito ou de banco  para faciliar
o  uso.  Já existe a possibilidade de pagar direto  para as meninas que controlam o
estacionamento. Elas tem uma máquina para o pagamento e se pagar para elas não
precisa nem o papel pois elas vão ter o controle.
ENCERRAMENTO Nada mais  havendo a tratar,  o    Presidente  Carlos  Eduardo  M
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 M Pedone. 
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