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                                            ATA N° 43 /2014
Aos quatorze dias  dias  do mês de abril 2014 às dezessete horas, no Auditório da
SENLIC reuniu-se o  CONSEPLAN  em Sessão Ordinária  de nº  35,  para assuntos
constantes da convocação.
PRESENÇAS
Olivir  Viezzer  (CIC),  Rodrigo Romanini  (CIC),  Rafael  Rihl  Tregansin (SINDUSCON),
Alexandre Susin (SINDUSCON), Pablo Uez (SEAAQ), Ivaldo Trentin (SEAAQ), Carlos
Eduardo Mesquita Pedone (UCS), Graziela Cardoso Vanin (  OAB),   Nadia Tonnous
(CREA), Nadia Zampieri Trentin (CREA),  João Alberto Marchioro (CAU),  José Taiarol
(SMAPA),  Fábio Scopel  Vanin (SMU),  JuareJosé  Biasio (SAMAE),  Sandra M E de
Brum (SEPLAN), Larissa  Raymundi (PGM), Gilmar Santa Catharina (SMGF),  Paulo
Roberto Dahmer (SRM), Zulmir Baroni Filho (SMTTM), Érico Borges Machado (SMC) e
Greicy Baldin de Oliveira (SMOSP). Com a presença de  Henrique Ott Vanoni, Ricardo
Siviero e José Ribeiro A  Junior.
PAUTA: O  Presidente Carlos Eduardo Mesquita Pedone, agradece a presença de
todos. 1-Informações da Presidência.  Conselheiro que justificou ausência: Rudimar
Menegotto(STR)  e  Oscar  Panozzo  (CDL).  Recebemos  uma  correspondência  da
ASSIMOB, Associação das Imobiliárias de Caxias do Sul que solicita   representação
neste Conselho. Nas pastas,  foi colocado modelo de relato e revisão de processos,
que foi entregue pela Conselheira Larissa da PGM. Será também enviada por e-mail
aos Conselheiros.  2-Aprovação da ata  42/214 que foi aprovada por unanimidade
dos Conselheiros presentes.  3-PROCESSOS:2014002427. ASSUNTO; PARECER.
REQUERENTE: LEX EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. O Conselheiro da
SMU, Fabio Scopel Vanin relata o processo e o Conselheiro da CIC, Olivir Viezzer
revisa.  O  Sr  Ricardo  Siviero representando  o  processo,  coloca  que  o  relato  foi
completo.  Encaminhamos  um loteamento e já   tínhamos uma LP sobre a área e
quando foi para análise do projeto urbanístico na SEPLAN se percebeu que foi emitida
uma certidão sem se dar conta que estava graficado, no mapa , como uma drenagem
caracterizando  como  ZOC.  Estávamos  no  impasse  para  levar  adiante  o
empreendimento  e achamos por bem solicitar uma aferição do zoneamento baseado
em  pareceres  técnicos  e  laudos  ambientais  para  não  haver  uma  necessidade  de
encaminhar  para mudança do  Plano Diretor como foi sugerido inicialmente, pois isto é
demorado e sem falar  no fato isolado de se fazer uma mudança pontual no PDM, pois
em breve haverá  uma mudança. Para poder respaldar esta análise por parte do setor
de planejamento do município foi encaminhado a este conselho para dar o aval para
que o façam, uma vez que não vai haver prejuízo para o Município. O Sr José Ribeiro
A Junior  coloca que informamos o orgão ambiental desta questão gráfica do PDM e o
Município  por  meio  da  Secretaria  do   Meio  Ambiente  concordou  com  o  que  foi
apresentado. Uma das informações que nos foram passadas é que no PDM existe um
mapa  que revela no local  um córrego e que foi feito com base no levantamento de
1998, retificado em 2002 no aerofotogramétrico. De que  eram situações macro e não
pontuais.  No  nosso  caso  é  um ponto  no  PDM.  Em vista  disso  com o  parecer  da
SEMMA e  o  laudo    geológico  viemos  apresentar  para  poder  dar  segmento  ao
licenciamento de instalação e aprovação da diretrizes urbanísticas. A Conselheira da
SEPLAN Sandra M E de  Brum  diz  que   este  zoneamento,  ZOC,  foi  baseado no
aerofotogramétrico de 1998 mas  quem nos trouxe para o PDM foi a SEMMA, houve
uma reanálise dos dados e colocado no PDM.  A dúvida é, se este assunto pode ser
uma aferição ou esta alteração teria que ser encaminhado através de Lei. A SEMMA

                                                                                                                                                    1-

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48



                                                PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  CAXIAS  DO SUL
                                            CONSELHO     MUNICIPAL      DE 
                                 PLANEJAMENTO   E    GESTÃO    TERRITORIAL        
                                                                                                                                                                 Ata 43/2014

colocou parecer favorável de que ali não existe esta ZOC. O Sr José Ribeiro A Junior
coloca que no local havia valos de drenagem abertas para plantação, então pode ser
que em 1998 a plantação  era mais  ativa e existia estas drenagens mais salientes. O
Presidente Carlos Eduardo Mesquita Pedone   coloca o assunto em discussão.  O
Conselheiro da SMU Fábio Scopel Vanin, coloca que, com base nos pareceres do
processo  não existe no local esta ZOC. Quando do levantamento feito para o PDM, foi
feito com base no aerofotogramétrico, ou seja  a mais de 10 anos. Antes   a área já foi
utilizada para cultivo e foram criadas formas de utilização do manancial subterrâneo  de
aproveitamento  pluviométrico  para  irrigação  e  não  se  verificam  vertentes  de  água
perene. Não há erro  no lançamento,  pois  foi  feito  com base em levantamentos do
Município,  entretanto  em novas aferições pode ser  determinada quando acontecem
discrepância entre o atual e o que existe na lei . A consequência natural é a adequação
do fato. Neste sentido analisado todos os dados constantes no processo, opinamos
pela  mudança  do  zoneamento  na  área,  encaminhando  respectivo  projeto  de  lei  a
Câmara de Vereadores para apreciação.  A Conselheira da SEPLAN Sandra M E de
Brum  diz que  está sendo feito um novo  aerofotogramétrico e contratado um novo
estudo das drenagens urbanas e que até o fim do ano ficará pronto.  O ideal seria
aguardar este estudo para definir estas mudanças mas sabemos que a empresa não
pode  aguardar  tanto  tempo,  então  precisamos  tomar  uma  posição  agora.  O
Conselheiro da SMTTM, Zulmir Baroni Filho,   diz que existe processos esperando
esta aferição do Plano Diretor Municipal. Já passaram processos aqui e o parecer foi
que aguardassem a sua  revisão. O Conselheiro do CAU, João Alberto Marchioro,
diz que  pelo que entendi, não existe dúvida de que seja alterado o zoneamento. A
forma é que se  discute. Como nas questões anteriores foi decidido esperar. Imagino
que os pareceres não foram iguais  aos que veio  agora.  Estes são conclusivos.  Já
ocorreram casos com modificações pontuais? O Conselheiro da SMU Fábio Scopel
Vanin,  diz que  já houve modificações pontuais,  como descaracterização de rua.  A
Conselheira da SEPLAN Sandra M E de Brum diz que  esta situação não necessita
de um novo aero, já é situação comprovada. O Conselheiro da CIC, Olivir Viezzer, diz
que nossa função como Conselheiro é analisar se a lei escrita corresponde com  a
realidade ou não. Se não, não tem sentido virmos aqui. Foi comprovado que existe
uma discrepância entre a lei e a situação de fato. Na minha opinião é nosso dever e
obrigação, corrigir e  atualizar a situação de hoje. Temos que encaminhar e aconselhar
o  poder  executivo  a  dar  o  encaminhamento  necessário.  O  Conselheiro  do
SINDUSCON Alexandre Susin, diz que,  se está comprovado, não podemos segurar
as empresas. E como foi destacado que é um erro, não podemos  como Conselho, ficar
segurando processos que podem andar. Se está comprovado, não vejo sentido, até
porque  a  sequência  dos  fatos  com o novo  Plano  vai  ratificar  o  que  estamos aqui
colocando.  O Conselheiro  do  SINDUSCON  Rafael  Rihl  Tregansin,  diz  que   não
quero questionar as posições que foram colocadas mas sem ter condições de analisar
os processos anteriores para ver se são isonômicos.  Não temos  como considerar
isonomia.  Eu parto do princípio de que  temos que analisar esta situação de fato. Se
este  for  o  entendimento  do  Conselho  temos  que  rever  as  situações  anteriores.
Considerando  a  situação  de  fato  e  não  havendo dúvida  da  realidade  no local  em
relação  ao  Plano  Diretor  eu  me  sinto  como  dever  de  Conselheiro  de  proceder  a
alteração.  O  Presidente  Carlos  Eduardo  Mesquita  Pedone   coloca  como
encaminhamento, sugerir projeto de lei específico para troca de zoneamento para
o local. Este encaminhamento foi aprovado por unanimidade dos conselheiros
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presentes.  4- REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL- AJUSTES DO PLANO
DIRETOR.  A Conselheira da SEPLAN Sandra M E de Brum coloca que  foi instituído
um grupo de trabalho para estes ajustes e a medida que estamos monitorando se vê a
necessidade  de  alteração,  tendo  em vista  alguns  problemas na  lei.  O  que  viemos
ratificar  é  que  seria  ajustes   neste  momento  e  não   revisão.  Todos  os  ajustes  e
adequações  que  vamos  fazer  não  mexe  na  estrutura  do  Plano.   Redação  da  lei,
dúvidas nas questões de atividades e estão mais focados nos artigos 36 a 41 que
falam  dos  parâmetros  de  edificação,  atividades  como  as  escolas  infantis  que  em
algumas zonas não são permitidas e que se  entende que deveria  ser em todas as
zonas. Também temos uma nova figura que é a casa lar  que abriga crianças, casa de
idosos que hoje está classificada como serviço de saúde,  para passar a serviço de
habitação. Algumas aferições do sistema viário que está marcado como diretriz e na
hora da implantação de loteamentos deve ter  correção. Os artigos  47 e 48 também do
sistema viário não estavam bem completos e a questão dos condomínios horizontais e
verticais  que  tem  certas  lacunas  na  lei  e  que  dificulta  a  aplicação  na  tabela  do
zoneamentos  na  questão  de  atividades.  Estamos  trabalhando  e  já  fizemos  o
documento.  Ainda falta uma discussão final  com a SMU que será feita,   O que se
pensou para trazer ao Conselho é que  as Entidades nos trouxessem sugestões do que
poderia ser alterado como ajustes e adequações. Estes ajustes serão feitos através de
Lei.  Este  documento será discutido aqui,   irá  para a  Câmara e  possivelmente terá
audiência pública no executivo.  O Secretário da SEPLAN e da SMU entendem que
talvez no 1º semestre isto irá para a Câmara. O Conselheiro da SMU Fábio Scopel
Vanin, coloca que   o trâmite do Plano Diretor Municipal  é diferenciado, pois temos
audiência pública e não pode ser uma lei que simplesmente é aprovada.  O Presidente
Carlos Eduardo Mesquita Pedone, diz que poderíamos ter uma ideia do cronograma
do que está sendo feito aqui na prefeitura e termos acesso aos grandes temas.  Que
fossem  elencados  com  artigos  ou  assuntos  sem  muito  detalhamento,  ai  vamos
conseguir,  junto  as  entidades  levar  a  discussão  e  contribuir,  senão   os  assuntos
poderão  chegar  deslocados  do  que  está  sendo  trabalhado.  A sugestão  é  um
cronograma  interno  e  uma  listagem  dos  grandes  temas  que  estão  sendo
tratados.  Esta  sugestão  foi  aprovada  por  unanimidade  dos  Conselheiros
presentes.  O Conselheiro do CAU, João Alberto Marchioro  diz que  para quem
trabalha na parte de projetos  tem sido desgastante  a dificuldade de enquadramento
de certos assuntos, alguns no PDM e outros na leis menores como o código de obra.
Numa  reunião  que  teve  na  SEAAQ,  que  infelizmente  poucos  colegas  foram,  se
apresentou o Secretário Vanin. Na época foram colocadas algumas dificuldades que se
tem na tramitação, muitas vezes de retorno  de projetos, às vezes até com critérios
diferenciados  de  aprovação.  Se  estes  critérios  são  diferenciados  é  porque  existe
dúvida.  Falo  de  coisas  simples,  como permeabilidade,  tipo  de  pavimento,  que  nas
bacias de captação tem critério  mais  regrado e na questão da cidade com menos
problemas  que  nas  bacias  não  tem.  Encontramos  uma  realidade  que  choca,  hoje
mesmo vi  uma calçada  que   era  um morro.  Nós,  para aprovar  projeto  temos que
respeitar a declividade de calçada de 1% a 3 %. Ou está errado o porcentual inicial,ou
a realidade. São incompatíveis uma coisa com a outra. Este é um exemplo, existem
outros. Tem que ficar claro na lei. Acho que este seria o momento para esclarecer estes
pontos.  Se perguntássemos para mais pessoas, vamos nos surpreender com estes
pensamentos. Aproveitando o cronograma estabelecido e esta oportunidade de ouvir
outros, seria muito bom. Desde que o resultado seja único, seria muito bom. Temos que
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ter critérios mais fortes e fundamentados para todos cumprirem. Isto não e de agora,
sabemos que quando passa muito tempo da aplicação da lei surgem os critérios. Uma
vez,   chegamos a  assinar  um documento  dizendo  que  nenhuma entidade  entraria
contra  a  Prefeitura  por  estar  aplicando  critérios  que  ela  distribuiria  por  escrito,  as
normas internas. Existiam estas normas e não tínhamos acesso e só sabíamos dela
quando entrávamos para aprovação de projeto. Prometemos que se viesse a cópia não
íamos  contra  a  prefeitura.  É  difícil.   O  código  de  obras  é  importante  também. O
Conselheiro da SRM, Paulo Roberto Dahmer, pergunta se  legalmente  existe prazo
para revisão do PDM. A Conselheira da SEPLAN Sandra M E de Brum, diz que  a
ideia é que teríamos até 2017 para fazermos a revisão. Não vai ser feito agora pois
dependemos do estudo técnico do novo aero que  vai ter novas imagens, será mais
preciso na questão das drenagens e  nas  ZOC declividade e drenagens.  Estamos
desenvolvendo  o Plano de Vila Cristina depois virá de Vila Oliva e os demais distritos.
Temos que completar  o  Plano Diretor  antes da revisão.   O Conselheiro  da SRM,
Paulo Roberto Dahmer coloca que o mês de abril terminou, teríamos até junho para
fazer este trabalho. Vamos fazer audiência pública,  o Conselho com o Executivo e a
Câmara  também  fará  esta  audiência  pública?  Outra  pergunta:  quando  tu  fala  em
entidade, é as entidades do Conselho ou terá um edital para as entidades da cidade. A
Conselheira da SEPLAN Sandra M E de Brum,  diz que teremos duas audiências
públicas. E os ajustes e adequação são técnicos. Na revisão será aberto como foi o
Plano Diretor. O Conselheiro da SMU Fábio Scopel Vanin, diz que na aprovação de
projetos  tivemos uma reunião  com o SEAAQ no começo do ano  e  na  ocasião  foi
solicitado um encaminhamento de quais eram as questões de divergência dos técnicos.
Este  documento  não veio  e  esta  situação  sobre  a  quantidade de comunicação  de
despacho, um dos  compromisso foi de que diminuísse esta quantidade. A partir  da
momento  que  se  diminui  a  quantidade  se  aumenta  os  itens  A  secretaria  vem
trabalhando com muitos erros na questão de aprovação de projetos. Os números são
incomparáveis  com  outros  municípios  do  Estado,  quiçá  do  País.  Inclusive  com  a
parceria do SINDUSCON desenvolvemos o SMUWEB. Tem questões para acertar a
aprovação  de  projetos.  Temos  reunidos  constantemente  os  técnicos  para  ajeitar  a
situação. O Presidente Carlos Eduardo Mesquita Pedone coloca que é conselheiro
estadual no CAU e, num Fórum temático  que fizemos em Porto Alegre, em  setembro,
levantando casos do Estado e de fora do estado,  vimos a questão de Campo Grande e
levamos Caxias do Sul para expor o SMUWEB. Existe um esforço neste sentido e é
importante dizer que em termos de Rio Grande do Sul, Caxias do sul é uma referência
em  transparência  na  aprovação  de  projetos.  A  questão  é  o  Plano  Diretor.  O
Conselheiro do CAU, João Alberto Marchioro.  diz que eu solicitei  que se desse
importância as leis paralelas ao Plano Diretor mas que também são exigidas. Na busca
da palavra, ajustes, eu disse que a Lei da Bacias definem regras, que o Código de
Obras não  define e por isso deixam em aberto interpretações. O que estou sugerindo é
que se escolham estes critérios, não interessam quais sejam, mas que sejam únicos
para o  Município  de  Caxias  do  Sul,  dando condições  aos  técnicos de liberarem e
encaminharem os conceitos estabelecidos em lei. Não foi crítica.  A Conselheira do
CREA Nádia  Tonnous ,  coloca  que   o  problema é  que  existem casos  em que a
avaliação é feita e volta com análise  de outros elementos que  não foram avaliados no
primeiro.  Deve ter uma avaliação só.  Se passou passou.  O Conselheiro do CAU,
João Alberto Marchioro.  diz que   talvez fosse de voltar  o critério de uma análise
única.  O Presidente Carlos Eduardo Mesquita Pedone diz que   a ideia é de trazer
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estes assuntos na próxima reunião. O Conselheiro da SRM, Paulo Roberto Dahmer
coloca que  como proposta poderíamos  ter  realização de ajustes e adequação do
Plano Diretor com participação das entidades  que fazem parte do CONSEPLAN e que
esta  comissão  que  está   discutindo  trouxesse  um texto  básico  e  encima  disto  as
entidades  poderão  trabalhar  com maior  eficiência  .  A partir  daí  poderemos ter  um
documento para levar para audiência pública e que será adensado e encaminhado a
Câmara de Vereadores. Vamos ter um roteiro de trabalho. A Conselheira da SEPLAN
Sandra M E de Brum, diz que  de qualquer forma gostaríamos que as entidades nos
mandassem  sugestões  para  ver  se  existe  alguma  coisa  que  não  foi  discutida.  O
Conselheiro da SRM, Paulo Roberto Dahmer,   diz que  gostaria que a COPLAN
fizesse  uma  justificativa  para  podermos  trabalhar  sobre  tudo  o  que  foi  falado,  o
geoprocessamento e novas tecnologias. O que vai acontecer se nós não justificarmos é
que, desta forma, a Câmara de Vereadores vai fazer uma  interpretação equivocada
disto e vai dizer que nós não queremos fazer a revisão. Deve estar bem embasado
para poder mostrar  a eles o que é de fato.  Ninguém está se excluindo de fazer a
revisão,  mas  faremos  quando  tiver  melhores  condições.  Poderá  haver  uma  leitura
equivocada e dar margem para discussão política.   O que não é o caso.  O Presidente
Carlos Eduardo Mesquita Pedone  coloca que  faremos uma reunião para tratar
exclusivamente este assunto com um  texto base vindo da COPLAN. Listagem
dos produtos que estão aguardando para ter maiores condições de trabalho . A
reunião  será  dia  05  de  maio   a  partir  das  16  horas. 5-  Assuntos  Gerais.  O
Conselheiro da SMGF, Gilmar Santa Catharina  coloca que a Secretaria de Gestão
está mudando a titularidade  neste Conselho. Eu passo a ser titular e estou indicando
um suplente para a secretaria. Já foi encaminhado ao Gabinete do Prefeito no dia de
hoje.  O Presidente Carlos Eduardo Mesquita Pedone,   diz que  também conversei
com o DCE para encaminhar a sua representação na área de Arquitetura e Urbanismos
e só falta formalizar isto. 
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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