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                                                    ATA N° 71 /2017
Aos treze  dias  do mês de novembro  de 2017 às nove  horas,  no Salão Nobre do
Gabinete do Prefeito reuniu-se o CONSEPLAN em Sessão Ordinária de nº 58 para
assuntos constantes da convocação.
PRESENÇAS 
Olivir  Viezzer  (CIC),  Margarete  Tomazini  Bender  (CIC),  Rudimar  José  Menegotto
(STR),  Juarez Mazzochi  (SINDUSCON),   Alex Foppa (SINDUSCON),  Ivaldo Trentin
(SEAAQ), Otniel Alves Borges (DCE_UCS), Carlos Eduardo Mesquita Pedone (UCS),
César Augusto Tomé (OAB), Jorge Gelso Cassina (CREA),  Nerio Jorge Susin (CREA),
Silvia  Scapin  Nunes (CAU),    Elisandro Fiuza Gonçalves  (SMH),   Mirangela  Rossi
(SMU), Daniel Alexandre Nunes (SMU), Gerson Antônio Panarotto (SAMAE),  Fernando
Antônio  Granjo Mondadori  (SEPLAN),  Rosana Aparecida Guarese (SEPLAN)Larissa
Raymundi  (PGM),   Miguel  da  Câmara  Canto  (SMGF),  Cristiano  de  Abreu  Soares
(SMTTM), Adair José Bianchi (SMTTM) Renata Aquino Carraro (SEMTUR) e Sabrina
Crivelaro Becker(SMOSP).  Contou com a presença de Fabio Manica (SINDUSCON),
Alexandre Susin(SINDUSCON) e Luma Leão
PAUTA: 
AVISOS  DA  PRESIDÊNCIA.  O  presidente  Carlos  Eduardo  Mesquita  Pedone
agradece a presença de todos.A Secretaria de Planejamento fará uma apresentação
geral dos trabalhos para que tenhamos uma noção do todo. Seria enviado parte do
Plano aos conselheiros na sexta-feira para análise  na reunião de hoje mas a SEPLAN
entendeu que seria melhor entender o todo para poder analisar.  ATA Nº 70/2017, foi
aprovada por  unanimidade dos Conselheiros presentes.  REVISÃO DO PLANO
DIRETROR MUNICIPAL O Conselheiro da SEPLAN Fernando A.G. Mondadori diz
que  será enviado dois pacotes e não mais três do Plano. Análise deles  dias 20 e 27
de novembro e dia 04 a aprovação final. A apresentação é para que todos entendam o
trabalho e como ele foi elaborado.  A Conselheira da SEPLAN e Coordenadora da
COPLAN, Rosana A Guarese coloca que  é importante passar  os levantamentos de
dados.   Fizemos  11  reuniões  com  a  comunidade  durante  o  mês  de  outubro   e
apresentamos levantamento de dados e um pré diagnóstico para que  pudessemos
ouvir para formular e fechar a proposta que estavamos construíndo. Temos também um
questionário que a comunidade respondeu e no final  vamos apresentar os resultados
destas reuniões. Apresentação  do trabalho ( material  da apresentação nos arquivos
do CONSEPLAN).  O Conselheiro  da  SEPLAN Fernando A.G.  Mondadori  coloca
alguns pontos. A redução ao perímetro urbano é uma proposta com as limitações para
esta redução  e  um leve aumento considerando as áreas  que já tem ocupação. A
reestruturação do Plano Diretor no sentido de colocar ele em uma outra organização
um  pouco  mais  temático,  ficaria  um  pouco  mais  enxuto  dentro  de  cada  tema.  A
incorporação de planos estratégicos fazendo parte do Plano Diretor que será iniciada já
o ano que vem pois ele tem que ser complementado para algumas coisas que são
novas e nem tem exigência de legislação superior,  como exemplo Plano de Mobilidade
estaria  incluso  e  claramente  delimitado  dentro  de  uma  hierarquia,  Plano  de
Desenvolvimento Econômico que hoje não existe seria incorporado em forma de plano.
Isto permitiria uma integração de todos os planos e todas as politicas públicas para
também direcionar  os  investimentos,  ou  seja   investir  no  que  é  mais  demandado.
Quanto  ao  turismo,  identificamos  um excesso  de  roteiros  que  tira  o  foco  e  perde
eficiência  e  que  também necessitam  de  regulamentação.  Zonas  de  água  estamos
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acompanhando um estudo do SAMAE e este é que vai fazer alterações com legislação
própria,  não será modificado em relação ao Plano Diretor.  Uma vez que o SAMAE
venha com uma proposta que impacte no Plano Diretor, vamos fazer as alterações
pontuais.  Atividades  proibidas,  hoje  o  Plano  tem  uma  preocupação  grande  com
atividades proibidas e como não temos alcance de todas as atividades que podem ser
executadas vamos colocar  que as atividades podem ser  realizadas  com o estudo
próprio  pois  estas  dificultam  inovação  e  investimento.  A idéia  é  facilitar  e  depois
enchergar pontualmente e não bloquear via Plano Diretor que é o que acontece hoje
que  para liberar tem que fazer uma lei especial. As atividades que não está lá e que
não são muitas, são bloqueadas pois não está prevista na lei. Quianto as ZOC, haverá
o ajuste. Hoje existe um desalinhamento pois no Plano não tinha a precisão que temos
hoje.  A idéia  é  manter  a  ZOC mas  colocar  exatamente  onde  ela  está.  Quanto  a
verticalização, é questão de avaliar um limite viável, economicamente para isto. Vai ser
feito o ajuste de porte e o Plano Diretor desta forma, será o início um processo de
planejamento.  No  ano  que  vem  vamos  iniciar  as  regulamentações  relacionada  a
MAESA,  aeroporto,  EIV,  Zit  e  alguns  outros.  Planos  estratégicos  que  tem que  dar
continuidade aos que iniciamos e  as leis que hoje a SMU usa para que se possa
revisar.  O Sr Prefeito Municipal Daniel Guerra  coloca que,  não posso deixar de
agradecer, é um ano muito especial pois temos a revisão do Plano Diretor que é o
motivo de ter todas as senhoras e senhores aqui. Quero reinterar o pedido que fizemos
na posse do Conselho que o trabalho, seja cuidar da Caxias do presente e do futuro. O
trabalho está em ótima condições com o secretário de planejamento, os secretários
presentes e os senhores representantes das entidades. Desejo um ótimo trabalho para
os senhores e as senhoras. A Conselheira da SEPLAN Rosana Guarese  diz que tem
também  a  regulamentação  dos  Planos  Distritais.  O  Presidente  Carlos  Eduardo
Mesquita Pedone:  quero parabenizar pela operação urbana consorciada no caso da
MAESA que  é  um  assunto  que  já  havia  sido  discutido  a  muito  tempo  dentro  da
Comissão de Uso e Ocupação da MAESA.  A questão da continuidade do processo de
planejamento para todas estas regulamentações  e pergunto como isto vai ocorrer, o
calendário  da  COPLAN  para  isto.  Na  apresentação,   foi  colocado  que  teve  752
participantes nas reuniões comunitárias,  com 354 questionários respondidos nas 11
reuniões  da  comunidade.  Temos,  menos  de  2%  de  participação  da  população  A
prefeitura está pensando em alguma outra forma de participação popular por SIG ou
outras  questões  que  possam propiciar  esta  oportunidade  de  um número  maior  de
pessoas  participarem?   E  quero  reiterar  que  é  importante  o  protagonismo  do
CONSEPLAN  neste  processo.  Que  a  gente  possa  estar  aqui  auxiliando  com  a
representação da sociedade civil e o governo dentro de todo este processo que vai se
seguir, a partir deste momento, pois temos a cobrança de data do Ministério Público,
em relação a finalização deste trabalho, ainda este ano e vimos que algumas coisas
ainda estão  em andamento.  O Conselheiro  do STR,   Rudimar José Menegotto,
parabeniza pela apresentação  e coloca sobre a redução do perímetro urbano. É uma
demanda dos agricultores.   O Secretário de Planejamento já esteve em reunião na
Linha 60 onde a maioria dos agricultores estão colocando as dificuldades ocasionadas
por  levar  o  perímetro  urbano  até  a  divisa  de  Flores  da  Cunha e Farroupilha.  São
comunidades totalmente com característica rural.  São Giácomo a grande parte  das
áreas são APPS. Como lançar perímetro urbano em cima de APP não tem condição
nem de fazer loteamentos. Várias vezes viera, me procurar pois pediam a redução do
perímetro e varias vezes dizia que o momento era na revisão do PDM. Tivemos vários
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problemas.  A questão  dos  conflitos  de  criar  um  perímetro  urbano  dentro  de  uma
comunidade rural onde ainda tem atividades totalmente diferentes onde tem pessoas
que precisam levantar num domingo cedo para tratar parrerrais e acaba acordando os
vizinho e gera conflito. O agricultor precisa fazer licenciamento na SEMMA e esbarra
pois é perímetro urbano e é uma comunidade totalmente rural. Existem áreas que não
tem como reduzir pois já existe loteamento e tem agricultores que dizem que nasceu ali
e quer  morrer  ali.  Não querem sair  mas a apartir  que cria área urbana com idade
avançada não consegue mais ter a propriedade de forma econômica  e ao mesmo
tempo está em cima de uma área urbana não consegue pagar o IPTU. Temos também
proprietários que tem duas matrículas, uma APP, reserva legal que não está sendo
explorada  de  forma  econômica  e  teria  que  pagar  IPTU  e  o  prorietário  não  tem
condições. Estas são as dificuldades sobre estas áreas que tem características rurais e
estão  dentro  da  área  urbana.  O  Conselheiro  do  CREA  Nerio  Jorge  Susin,
parabeniza o trabalho pois está bastante amplo mas diz que sentiu falta de uma visão
mais  próxima da  questão  ambiental  foi  colocado  sobre  a  ZIAM,  a  necessidade  de
regulamentação  e Zoc,  mais nada. Aqui em Caxias tivemos investimentos e é uma
questão  significativa  do Plano Municipal  de Recuperação e Preservação da Mata
Atlântica, um instrumento que não foi contemplado na explanação. É um instrumento
de  gestão  muito  importante.  Outra  questão  é  a  de  mineração.  Se  falou  em duas
unidades  de  lavras  que  existe  aqui.  A  pedreira  caxiense  que  é  praticamente
consorciada com o Munic[ipio  e a  Pedreira  Guerra.  Não podemos olhar  mineração
como  um  único  local  de  lavra.  Uma  jazida  se  encerra,  por  exaustão  ou  pela
impossibilidade dela estar naquele local. A questão da mineração ficou somente nestes
dois  pontos  em  que  o  Plano  diretor  Municipal  de  2007  que  tinha  obrigação  de
conceituar  as  duas  áreas tanto  que  a  pedreira  Caxiaense ficou  em área rural  e  a
Pedreira Guerra já estava em área urbana há muito tempo. Não se tem nenhum estudo
e  avanço  nesta questão de mineração que é fundamental para que a cidade continue.
Sem  brita  não  há  calçamentos.  A Conselheira  do  CAU,  Silvia  Scapin  Nunes,
Parabeniza a  apresentação  e  diz  que a  questão relacionada a MAESA é bastante
importante  e  um avanço pra  Caxias  do Sul,   estar  escolhendo a operação urbana
consorciada  como  instrumento  de  gestão  desse  espaço  e  consolidação  daquele
empreendimento. A questão ambiental  também é bastante importante,  e deve fazer
parte  de  uma  forma  mais  enfática  do  planejamento  e  do  Plano  Diretor.  Gostaria
também de acrescentar que os instrumentos de geotecnologia são fundamentais pra
essa  questão  do  plano  diretor  estar  sendo  reavaliada  constantemente,  e  incluir  a
participação social através desse tipo de instrumento. Tenho como sugestão, que os
planos setoriais venham fazer parte do Plano Diretor como forma de anexo, e que as
discussões  continuadas  dos  instrumentos  também contem com a  participação  das
entidades civis. A Conselheira da CIC, Margarete Tomazini Bender coloca que com
relação à descentralização, é uma preocupação no planejamento da cidade do porte de
Caxias  se pensar a cidade polinuclear. E isso, desde 1972 e depois em 1979, vem
sendo ratificado em seus diversos planos. O Plano Diretor Municipal  que é objeto de
revisão, foi dado ênfase a parâmetros de edificação como mecanismo de estímulo a
esta nucleação e centralidade. O Plano Diretor carrega isto dos planos antigos, mas
traz  o  que  foi  considerado  como  fundamental  na  época,  com  as  discussões  nas
comunidades no sentido de também trazer dentro deste processo de descentralização,
a figura do poder público, na medida que o centro das regiões administrativas também
fossem disponibilizadas pela prestação de serviços público no sentido de criação de
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mecanismo de  atendimento  do  poder  público  naquele  local.  Não  é  por  acaso  que
aquela centralidade coincide com a localidade em Galópolis, por exemplo, que já tem
uma subprefeitura ou de Ana Rech e outras regiões administartivas. Não vi isto nesta
manifestação. Isto é fundamental e gostaria de ver da possibilidade de recuperar isto,
se for entendido como positivo, porque é a matriz consagradora. Defendemos a ideia
de que o cidadão não precisa vir  ao centro.  Porém, pra  ele não vir  ao centro, as
atividades  que  estão  aqui,  têm que  estar  alocadas  lá  naquela  região  onde  ele  se
encontra.  Por  isso  essa  questão  das  atividades,  dos  parâmetros  construtivos,  mas
também a questão do serviço público. Na questão do perímetro urbano, pergunto se
houve contato com os municípios que confrontam com as áreas que seriam o perímetro
reduzido,  especificamente com Farroupilha pois houve um  processo de interação no
sentido  de  identificar  uma  região  com  potencial  industrial  ao  norte  de  Forqueta,
exatamente aquele setor industrial que  faz divisa com Farroupilha. Essa interação foi
para que não houvesse conflito no zoneamento e uso do solo no caso de Caxias do
Sul,  Farroupilha e também com Flores da Cunha. Isto tudo objetivava o que está nos
conceitos de aglomeração de cidades no sentido de estimular e priorizar a utilização
dos espaços vinculados a consolidação da Aglomeração Urbanoa do Nordeste. Não
podemos perder de vista a questão do cidadão querer morrer na sua propriedade mas
o  Estatuto  da  Cidade  vem   como  prioritariamente  estabelecer  a  função  social  da
propriedade.  O  interesse  da  propriedade  é  o  interesse  da  comunidade  e  não
especificamente do proprietário. Estou falando de um modo geral pois vem a questão
dos vazios urbanos. A questão da função social da propriedade, na minha opinião e
também como manifestação da CIC que ela,  no Plano Diretor, se consolide cada vez
mais enquanto função social. A Conselheira da SEPLAN, Rosana A Guarese, coloca
que  com relação a UNE, em Farroupilha, é mantida esta questão da continuidade e
desta consolidação que está expressa no Plano Diretor porque ela acontece junto a
rodovia  ou  naquele  setor  que  é  industrial  e  é  compatível.  A acomodação  junto  a
Farroupilha aconteceu em São Giácomo por uma questão também de verificar que a
topografia destes lugares não colaboram para que a ocupação aconteça. Está mantido
como  área  industrial,  não  aconteceu  nestes  dez  anos  e  a  tendência  é  que  não
aconteça pelas dificuldades, inclusive de colocação de ligação viária até lá.  A redução
é modesta, só  possíveis acomodação e com este olhar de região que é importante e
que estamos mantendo. O Presidente Carlos Eduardo Mesquita Pedone:  quinta ou
sexta feira será enviado aos conselheiros o primeiro bloco de propostas inclusive com o
texto de lei e as justificativas. A partir disto os conselheiros levam para suas entidades
e na próxima segunda-feira abre discussões com o que os conselheiros trouxeram de
suas bases e  se tiver colocações deste conselho  será encaminhado para a COPLAN.
A Conselheira da SEPLAN, Rosana A Guarese é importante que os conselheiros
coloquem  as questões no que foi apresentado de forma geral para que tenha a visão
do Conselho e das entidades sobre estas questões pois são resultados de propostas.
O Conselheiro da CIC, Olivir Viezzer: quero parabenizar a SEPLAN por trazer esta
iniciativa  de trazer esta atualização do Plano Diretor Municipal e vejo com bastante
otimismo a questão  de não ter proibido e sim disciplinado. Enchergo um ambiente
mais  amigável  aos  negócios  desde  que  estes  negócios  não  prejudiquem  o  meio
ambiente.  O Conselho do Plano Diretor representa, não os 2% da pesquisa, mas mais
de 70% da comunidade caxiense. A importância deste conselho que é a representação
qualificada de todos os segmentos de Caxias do Sul.  O Conselheiro da SEPLAN
Fernando  A.G.  Mondadori:   em  relação  ao  SIG,  nós  queríamos  incorporar  a
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participação popular já neste momento, mas não foi possível, pois depende de questão
de burocracia. Mas estamos trabalhando nisto para que todas as outras ações sejam
incorporadas ao SIG, pois é uma ferramenta perfeita para isto. Quanto ao cronograma
de regulamentações, no ano que vem, assim que terminar  esta parte da revisão do
Plano Diretor vamos construir um cronograma para acompanhar as regulamentações e
como elas vão acontecer. A idéia é fazer com calma para que possa durar um tempo
maior. Em relação a conclusão do plano, que  foi colocado que estava algumas coisas
em  aberto,são  coisas  pontuais  que  já  está  em  fase  de  fechamento  e  vai  ser
apresentado  aqui.  Se houver  alguma que  não  conseguimos consolidar  não  vamos
mexer, será regulamentado depois. Com relação ao meio ambiente entendemos que o
Plano Diretor está ligado muito mais a questão de zoneamento, no sentido de que as
leis  relativas  a  meio  ambiente  são  federais,  são  fortes  e  são  aplicadas.  Qual  é  a
sugestão que o Conselheiro Nerio,  teria para trazer ao Plano para incorporar isto. O
que  vimos  é  que  a  maioria  das  decisões  relativas  a  meio  ambiente  estão
fundamentadas dentro da Secretaria  do Meio Ambiente, que consulta as leis federais.
A Conselheira da SEPLAN, Rosana A Guarese: é importante dizer que todas estas
questões vieram para nossa análise e discussão com a Secretaria do  Meio Ambiente.
Temos o conhecimento e tentamos, dentro do possível, ver o que poderia trazer para
dentro. Não foi ignorado. A Lei da Mata Atlântida, nas urbanizações e nas questões
específicas do dia-a-dia  são verificadas e são seguidas pelos técnicos na questão do
meio  ambiente.  O Conselheiro  do  CREA Nerio  Jorge  Susin,   Segundo  o  plano
original da mata atlântica, aprovado aqui em Caxias do Sul  e junto ao Ministério do
Meio  Ambiente,  um  processo  bastante  elogiado,  nós  teríamos  5  unidades  de
conservação integral projetadas para o Município de Caxias do Sul. Uma delas está
instalada , as outras 4 a gente não sabe. Não tem nem como isso evoluir. Foi feito um
diagnóstico  e  a  prefeitura  investiu  valor  consideravel  na  contratação  de  serviços
especializados para fazer o diagnóstico de toda a questão ambiental do município com
relação à Mata Atlântica. Esse diagnóstico também não foi contemplado, não foi visto
sob a forma como vai ser utilizado, inclusive na área urbana. Esse diagnóstico resultou
num trabalho  da  SOS Mata  Atlântica  que  é  uma  ONG  nacional  e  uma  das  mais
atuantes e representativas na questão ambiental. Fez um curta metragem mostrando a
qualidade do meio ambiente da região daqui da serra, especialmente de Caxias do Sul
está evoluido, conservado e preservado. Existia a prospecção para a área urbana. A lei
é  aplicada  mas  tem  formas  e  formas  de  colocá-la  na  frente.  A  questão  de
remanescentes da mata atlântica, na área urbana, não está colocada na lei. Mas tem o
diagnnóstico pronto, tem que aparecer neste plano. o município gastou dinheiro com
isso,  então  tem  que  aparecer.  É  importante  que  a  sociedade  saiba  até  para
desenvolver seus investimentos e a forma como eles vão colocar isto para a frente. É
uma contribuição muito importante para a área industrial, prestação de serviço e como
isto vai ser feito. Hoje é sabido por todos que os parcelamentos estão trancados, não
saem  por  algumas  questões  que  não  estão  claras.  Isto  dentro  do  Plano  Diretor
resolveria o problema de muita gente. A sugestão que eu dou é: verifiquem esse plano,
deem uma olhada  nele e vejam o que é que isso pode ser contribuído na questão do
planejamento  territorial.  O  Conselheiro  da  SEPLAN  Fernando  A.G.  Mondadori:
estamos  contemplando  o  Plano  da  Mata  Atlântica  dentro  do  Plano  Diretor,  dentro
daqueles planos estratégicos que ecolocamos. Está sendo incluindo no Plano como
sendo um desdobramento do Plano Diretor Municipal.  A Conselheira  da SEPLAN,
Rosana A Guarese temos os dados e vou dar  uma olhada com este  olhar  que o
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Conselheiro  colocou  e  conversar  com  os  técnicos.  O  Conselheiro  da  SEPLAN
Fernando A.G. Mondadori:  com relação à mineração, tivemos algumas discussões
em relação a área e de fato, hoje não se consegue definir onde vou ter uma área de
mineração nova pois requer um estudo de anos e todo ele tramita no Governo Federal.
Tem que ter uma iniciativa ou do setor privado e levar ao Governo Federal  ou ele
mesmo faz isso. Normalmente é a iniciativa privada que faz isto pois todo estudo é ela
que acaba capitalizando. O que nós definimos neste momento: a área hoje definida
será  a  nivel  da  união,  o  Governo  Federal  é  que  define  se  aquela  área   é  para
exploração. O que fizemos é trazer isto para o Plano em forma de delimitação, mas se
houverem áreas novas elas tem que ser com a iniciativa privada levando isto até o
Governo Federal. O Conselheiro do CREA Nerio Jorge Susin, tem que ter atenção a
um detalhe:  quem determina a liberação da classe 2 pra uso direto,  é o município
através de licenciamento. Ele que vai dizer onde quer e onde  não quer esse tipo de
mineração.  Diferente  de  minerais  de  minério  e  as  outras  9  classes  de  minerais
existentes,  que aí sim a definição é feita por parte do Governo Federal  através do
departamento  nacional  de  produção  Mineral  .   A classe  dois  de  uso  imediato  na
construção civil é o município que define ataves de licenciamento. É um ato do prefeito
que diz, licencia determinada área com determinado tempo para exploração do mineral
naquele  local,  inclusive  é  um  dos  poucos,  senão  o  único  bem  mineral  que  o
superficiário pode dizer se quer ou não a exploração na sua área. Cono foi colocado
parece  que  foi  centrado  apenas  nestas  duas  áreas.  A Conselheira  da  SEPLAN,
Rosana A Guarese: nós colocamos as dificuldades relatadas que são em relação a
estes  pontos  que  estão  explorando.  Foi  o  levantamento  e  diagnósticos  destas
dificuldades  que estão junto ao perímetro ou no perímetro que são aquilo que está
mais  preemente  de  ser  trabalhado.  Dá  para  fazer  um  estudo  mas  deve  ser  nas
regulamentações. O Conselheiro da SEPLAN Fernando A.G. Mondadori: a SEMMA
colocou que não precisamos estar preocupado com novas áreas neste momento, pois
já temos uma delimitação e a orientação que se dá aos município é que só explorem
naquelas área que já foram iniciada a exploração. Não busquem outras áreas, a menos
que se ache algum minério que motive isto. Isto é orientação do Governo Federal. O
impacto hoje de buscar uma nova área é maior do que explorar aquela que você já
está. Nós nos preocupamos mais em avaliar as situações do que já estava consolidado
do que buscar novas áreas. Estas podem ser feito estudos depois. O Conselheiro do
CREA Nerio Jorge Susin, a  pergunta que a gente faz é a seguinte: suponhamos que
eu tenho uma área e quero fazer uma exploração de brita. O procedimento normal é eu
fazer o requerimento com o pedido, voltar aqui na prefeitura, pedir a licença ao prefeito,
e essa licença eu registro dentro do Departamento Nacional de Produção Mineral. Isso
vai agora acontecer? Como é que a gente vai poder proceder isso? A Conselheira da
SEPLAN, Rosana A Guarese: o  que vai ser colocado no Plano são duas área que
serão   demarcadas  como  zona  de  mineração.  O  que  pode  acontecer  é  que  na
aplicação  das  atividades  que  não  estão  demarcadas  para  aquele  zoneamento  vão
depender  de um estudo  de impacto.  Pode ser enquadrada neste sentido. Estamos
abrindo para aquelas que não estão demarcadas no zoneamento ou como atividades
possível para estudo de impacto. A questão que ficou muito claro nas discussões é o
problema da mineração em área  urbana ou urbanizada com entorno urbanizado. Por
isso  esta  demarcação  clara  destes  dois  pontos  que  são  os  pontos  de  conflito.  O
Conselheiro da SEPLAN Fernando A.G. Mondadori o Departamento  nacional pede
estudo de viabilidade. Uma vez que isto é apresentado, o Município não vai contrariar
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isto.  Isto  pode ser incorporado ao Plano Diretor. O que não queremos é demarcar
área sem estudo de viabilidade. A Conselheira da CIC, Margarete Tomazini Bender
pela legislação atual, dentro da zona urbana, a atividade de mineração não é permitida
pois se enquadra na categoria de extrativismo. Como é  uma atividade produtiva rural
foi marcada no Plano  na área rural para preservar aquelas jazidas que o Município
tinha para exploração e indicar que aquela região, ali da Maestra, apesar do material
não ser de excelente qualidade mas com a prerrogativa de atender o Município por
muitos anos. Na época se falava em 25 anos. O fato que foi colocado aqui a atividade
primária dentro da área urbana.  A Conselheira da SEPLAN, Rosana A Guarese a
mineração vai ficar dentro permitida destes dois pontos , inclusive na área urbana.  A
Conselheira da CIC, Margarete Tomazini Bender A questão toda é a identificação
desta atividade dentro da área urbana, que consideradas as suas peculiaridades, não
são compatíveis. Mas isto é outra discussão. Hoje funciona assim: uma nova jazida que
queira  explorar,  tem  que  estar  obrigatoriamente  na  zona  rural.  O Conselheiro  do
CREA Nerio Jorge Susin na  área urbana não tem nem porque colocar,  mas  se
precisa de um novo investimento nessa área, de alguém que queira fazer isso? Na
forma que está colocado ou não está colocado restringiu. Para poder ter o registro da
mineração  nesta  classe  mineral,  necessita  obrigatoriamente  da  licença  do  Poder
Público Municipal.  Hoje existe,  em Caxias do Sul,  uma exploração de duas únicas
empresas. Se uma terceira quiser entrar, como faz? O Conselheiro do CREA, Jorge
Gelson Cassina: vamos supor que aconteça um milagre e se aloque recursos para a
construção do aeroporto, lá em Vila Oliva. Vai ser necessário brita. E a gente sabe que
o  grande  custo  de  construção  dessas  empreiteiras  é  transporte.  A empreiteira  vai
querer explorar uma jazida ali perto. Assim como  quem passa pela Rota do Sol, vê que
as empreiteiras voltaram a explorar fora do município de Caxias do Sul, jazidas que
estavam à margem da estrada. Então nós temos que ter uma abertura dentro do plano,
que não é um plano diretor urbano, mas é um plano de território de Caxias do Sul, pra
esse tipo de atividade. Deixar bem aberto isso. O Conselheiro da SEPLAN Fernando
A.G. Mondadori  na questão do aeroporto, foi considerado que deverá ser lá, naquela
região. Como vamos regulamentar todas as questões relacionadas com a questão do
aeroporto já  no ano que vem, poderemos incorporar  esta  questão da mineração.O
Conselheiro do CREA, Jorge Gelson Cassina: em 1987, 1988 quando o Município,
SAMAE estava construindo a Barragem do Faxinal, a jazida de exploração de brita e
pedra para a construção da barragem era a pedreira da subprefeitura de Ana Rech,
próximo a igreja de Santo Anselmo e por ocasião da construção, se verificou que a
melhor jazida com pedra muito boa estava na cabeceira da barragem. O que era para
ser um fornecedor original foi desprezado para ser outro fornecedor. Além da questão
da  argila  temos  que  deixar  uma  abertura  para  essas  atividades  que  hoje  estão
imprevistas, ou que a gente não consegue imaginar, mas que amanhã elas podem se
tornar uma necessidade. Deixar o Plano aberto e flexível.  A Conselheira da SMOSP,
sabrina  Crivelaro Becker o meu entendimento dessa questão da zona de mineração,
no  plano,  é  de  regulamentar  uma  atividade,  que  pelo  código  de  mineração  não
restringe área urbana ou área rural, mas tem a nossa legislação que restringe. Mas no
sentido de definir  um perímetro  justamente pela atividade que já existe,  e as suas
peculiaridades do entorno se aproximando, os parcelamentos. Então, na minha visão, o
intuito do Plano foi de regulamentar esse perímetro de zona de mineração existente.
Mas ele não restringe a possibilidade dessa atividade em outro zoneamento, na zona
rural, em outra região da cidade. A própria Secretaria de Obras está fazendo um estudo
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de promover instalação de estrutura de britagem móvel, pra que a gente possa, por
exemplo, retirar material de um rio, desassoriando e aproveitando o material, britando
pra  reforço  de  subleito,  cascalhamento,  patrolamento,  até  mesmo  ativando  outras
áreas de britagem que estão hoje desativadas, justamente pensando nessa questão do
transporte, que é um custo altíssimo. Então a minha visão é de que não há restrição.
Há uma regulamentação de uma situação já conflagrada,  existente e consolidada. O
Plano  definiu  uma marcação mas sem perímetro  exato.  O Conselheiro  do  CREA
Nerio Jorge Susin no Plano de 2007 as zonas de interesse,  na questão do resíduo,
tinha  um  triângulo  no  mapa,  o   aterro  municipal  e  estação  de  transbordo.   A
Conselheira  da  SEPLAN,  Rosana  A  Guarese temos  os  anexos  onde  tem  as
previsões  e  que  estamos  fechando  com  as  secretarias  para  ver  quais  já  foram
implementadas para tirar, se permanecem ou se for o caso acrescentar. O Conselheiro
da SEPLAN Fernando A.G. Mondadori  na questão dos Planos Setoriais como anexo,
tem alguns que já estão vigentes e não são anexos ao Plano Diretor. Nossa idéia é
construir esta hierarquia dentro do Plano Diretor que estejam referenciados no Plano e
não como anexo. Depois que todos eles estiverem construídos podem virar um anexo
do  Plano.  Pergunto  se  na  questão  das  centralidades  ficou  alguma  dúvida.  A
Conselheira  da  CIC,  Margarete  Tomazini  Bender na  questão  da  centralidades  o
processo,  enquanto  planejamento,  buscar  a  figura  da  descentralização  vinculada
também ao plano de Investimentos do Município na locação dos serviços públicos. Que
as  pessoas  tenham  uma  subprefeitura  nestes  espaços.  O  Conselheiro  do
SINDUSCON,  Juarez   Mazzochi,   parabenizar  o   trabalho  e  dizer  que   nós  da
construção civil  somos um setor que baliza muito o que o Plano Diretor nos manda
fazer.  Gostaríamos  que  estes  parâmetros  que  estão  sendo  revisados  como
verticalização  e  zoneamento  que  fossem  abertos  e  mais  claros  para  nós.  Temos
dificuldade, no PDM, de alguns artigos por não serem muito claros. De ter ficado as
decisões internas dentro das  secretarias. Se for possível participar junto na formulação
destes artigos. Ficamos preocupados com a divulgação de que seria   alterados os
parâmetros de verticalização e zoneamento. Isto preocupa, não só nosso setor mas a
cidade como um todo, pois afeta indústria e instituições de bairros. Gostaria que ficasse
bem claro e de alguma forma participar junto. A Conselheira da SEPLAN, Rosana A
Guarese o SINDUSCON nos enviou algumas solicitações e foram colocadas com as
discussões junto com as do SMU. O Conselheiro do DCE/UCS Otniel Alves Borges
pergunta  se  nós  vamos  receber  informações  mais  detalhadas  nesta  sexta  feira  e
teremos  o  sábado  e  o  domingo  para  discutir  nas  entidades.  O  Conselheiro  da
SEPLAN Fernando A.G.  Mondadori o  sábado e  domingo  será  mais  para fazer  a
leitura para a reunião da segunda, mas a votação de tudo o que tiver vai ser na outra
semana.   A ideia  é  encaminhar  esta  apresentação  na  sexta-feira  um  bloco  mais
específico com as justificativas e  sugiro que esta apresentação fique no Conselho para
não surgir dúvidas de quem não participou da explicação.  A Conselheira da SEPLAN,
Rosana A Guarese  temos que ter uma flexibilidade, estamos propondo votar tudo no
dia 4 mas se não der faremos mais uma reunião. Há uma pressão para  enviar mas se
precisar vamos mais adiante. Nós queremos fazer o trabalho na forma que deve ser
feito.
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  o Presidente Carlos
Eduardo Mesquita Pedone.
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