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                                                      ATA N° 62 /2016
Aos onze  dias  do  mês  de  abril  de 2016  às  dezessete  horas,  no  Salão  Nobre  do
Gabinete do Prefeito reuniu-se o CONSEPLAN em Sessão Ordinária de nº 50 para
assuntos constantes da convocação.
PRESENÇAS 
Olivir  Viezzer,  (CIC),  Rudimar  José  Menegotto  (STR),  Jussara  Roncatto  (UAB),
Alexandre  Susin  (SINDUSCON),  Rafael  Rihl  Tregansin  (SINDUSCON),  Pablo  uez
(SEAAQ), Carlos Eduardo Mesquita Pedone (UCS), Sislaine Simonetto (OAB), Cesar
Augusto Tome (OAB), Jorge Gelso Cassina (CREA), Pedro Alcântara Bitencourt Cézar
(OBSERVATUR), João Alberto Marchioro (CAU), Carlos Giovani Fontana (SMH), José
Taiarol (SMAPA), Rafael Brehm Toigo (SMU), Carlos Eduardo Stédile (SMU), Gilberto
Boschetti  (SEPLAN),  Sandra  Mara  E  de  Brum  (SEPLAN),  Vitório  Giordano  Costa
(PGM), Gilmar Santa Catarina (SMGF), Paulo Roberto Dahmer (SRM), Manoel J Souza
Marrachinho (SMTTM), Érico Borges Machado (SMC),Emir Alves da Silva (SEMTUR) e
Sabrina  Crivelaro  Becker  (SMOSP)  Contou  com a  presença  de  Cristiano   Zadiello
Matiello representante da Castertech  Fundição e Tecnologia,  Carla Beatriz O. Stenzel
e Secretário SMED, Agenor Basso.
PAUTA:   1-INFORMAÇÕES  DA  PRESIDÊNCIA.  O  Presidente  Carlos  Eduardo
Mesquita  Pedone agradece a  presença de todos.  Informa a nomeação dos novos
Conselheiros  Titulares,  os  secretários:  Secretaria  Municipal  do  Urbanismo-  Rafael
Brehn Toigo;  Secretaria Municipal da Cultura- Gabriela Giovanardi Dozza; Secretaria
Municipal do Turismo- Emir Alves da Silva; Seretaria M de Obras e Serviços Públicos-
Norberto Luis Soletti;  Secretaria Municipal da Habitação - Carlos Giovani Fontana e
Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto- Idair Antônio Moschen. Informa que os
Decretos  de  nomeação  estão  nas  pastas.  2-  ATA Nº  61/2015 foi  aprovada   por
unanimidade, dos conselheiros presentes e com abstenção do CAU e SMH pois
não  estavam  presentes  na  reunião. 3-  PROCESSOS:  Nº:201535596.
REQUERENTE:  CASTERTECH  FUNDIÇÃO  E  TECNOLOGIA LTDA.   ASSUNTO:
DESAPROPRIAÇÃO. O Conselheiro da SMR, Paulo R Dahmer, relata o processo na
falta do Conselheiro da SEMMA e o  Conselheiro do CREA , Jorge Gelso Cassina,
revisa. O Conselheiro da SMR Paulo Dahmer,  coloca que  o parecer jurídico está de
acordo com o pedido da empresa, dispensando a doação de área  públic. Agora  temos
a  segurança  jurídica  para  aceitar  o  pedido  da  empresa.  O  Sr  Cristiano  Zadiello
Matiello   agradece  a  compreenção  do  pedido.  O  Conselheiro  do  SINDUSCON
Alexandre  Susin lembra  que o processo  é sobre a instalação de uma   substação
que já existe e que está se exigindo a doação de 15% de área pública sobre o todo
para poder desmembrar.  A exigência da CEEE é que a área seja desmembrada e
doada  a  eles.  O  Conselheiro  da  SMU  Carlos  Eduardo  Stédile,  diz  que  para
esclarecer, existe uma previsão de quando se faz um loteamento, as áreas sob a faixa
de domínio da rede de energia não entram no computo para se calcular os 15% de
área verde. Se calcula sobre o remanescente. Neste caso existe um desmembramento
sendo feito. O Conselheiro do CAU, João Alberto Marchioro, diz que vai haver um
desmembramento,  mas se enquadra numa exceção  e  neste  caso não  computa.  O
Conselheiro da SMTTM, Manoel de S Marrachinho, coloca que  a preocupação é
correta como regra, mas neste caso não se aplica. O que pode acontecer é que se o
proprietário tem uma rede de energia que passa no meio da área, neste caso particular,
estamos autorizando o desmembramento da área que passa em cima da rede. O que
vai remanescer são outros dois terrenos e que não guardam relação com o terreno

 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 62/2016

original. Daqui um tempo, se tirar a rede, ficarão dois terrenos separados. O que o
Conselheiro da SMU está querendo colocar é que como regra, o fato de não computar
os 15% não autorizaria o desmembramento pois está dividindo os lotes. Isto caracteriza
um parcelamento do solo. Esta regra não se aplica neste caso particular. Se acontecer
isto de novo tem que ter o mesmo nivel de análise que está havendo neste processo.
Para casos similares a estes, todos deverão obrigatoriamente ter esta análise. Este
caso  não  pode  gerar  jurisprudência.  Na  prática  está  sendo  desmembrado.  Se  o
remanescente  for  menor  que  dez  mil  metros  quadrados  isentaria  toda  a  área  da
doação.  O  Conselheiro  do  SINDUSCON  Alexandre   Susin, diz  que  caberia  a
observação  de  que  para  casos  similares,  deve  haver  a  avaliação  particular.  O
Conselheiro  do  CAU,  João  Alberto  Marchioro,  coloca  que   neste   caso  é  um
polígono regular que com a doação se transforma em dois lotes. Precisa ficar claro que
para a área remanescente, se for acima de 10.000 m² se enquadra na regra normal.
Sobra  74.000  m².  O  Conselheiro  da  SMTTM,  Manoel  de  S  Marrachinho,   se
acontecer  algum  outro  caso  o  Conselho  pode  sugerir  que  sobre  as  áreas
remanescentes fique o gravame de que, havendo novo parcelamento, será devido os
15% da área integral da área da matrícula anterior excetuando-se a área doada. Neste
caso não se aplica isto. O Presidente Carlos Eduardo Mesquita Pedone,  coloca em
votação  a  aprovação   do  parecer  da  PGM constante  às  folhas  39  e  39  verso  do
processo, que consta que “há dispensa de reserva de área pública não viária nas
áreas correspondentes à faixa de domínio da rede de transmissão de alta tensão,
conforme disciplina  o  art  27,  § 1º,  da  Lei  6.810/2007,  situação que,  s.m.j.,  se
enquadra na descrição da subestação seccionadora, de acordo com o Decreto nº
5.597/2005 e Resolução Normativa nº 67/2004 citados à folha 23, que possuem a
finalidade de tansmissão de alta tensão, de modo a não exigir o percentual de
área pública decorrente da doação”  e que foi aprovado por unanimidade dos
conselheiros presentes.  PROCESSO: 201535738.  REQUERENTE: SECRETARIA
MUNICIPAL  DA EDUCAÇÃO.   ASSUNTO:   PARECER-  TROCA DE  ÁREA EM
DOAÇÃO DO COC. O Conselheiro da SMR, Paulo R Dahmer, relata o processo e o
conselheiro do STR,  Rudimar  José Menegotto,  revisa. O Secretário  da SMED-
Agenor Basso, coloca que este assunto nos interessa profundamente, principalmente
sob  o  aspecto  educacional  e  de  todos  os  pontos  que  foram  colocados  na
apresentação. Em relação as creches e escolas infantil  o município tem manifestado o
interesse em terminar esta negociação o quanto antes. Houve um impasse em relação
a valores que foram levantados pela nossa perícia mas finalmente o COC aceitou  esta
compensassão e  como precisamos de escolas infantis, ali poderíamos ter 300 vagas.
Nos interessa profundamente esta troca. O Secretário Boschetti  pode  esclarecer o
assunto na área técnica. Quanto a área de educação não há dúvida do interesse e
necessidade  do  município.  A  Arq.  Carla  Beatriz  O.  Stenzel   diz  que  com  esta
proposta de termos o prédio do COC, vamos reformar uma escola infantil próxima a ela
no Planalto Rio Branco e para que esta obra aconteça vamos precisar deslocar as
crianças da escola  e este  prédio  “cai  como uma luva”  pois  é  bem próximo e será
preciso poucas intervenções para colocar as crianças.  O Conselheiro da SEPLAN,
Gilberto A. Boschetti diz que  a proposta é transformar o passivo que o Município tem
direito com a Lei     que aconteceu em 2012 que o Conselho aprovou, o COC doaria
uma área de 1 800 m² em troca da desafetação da Rua Tobias Barreto que estava
gravada em 88. Tecnicamente, analisamos esta demanda que chegou da Educação, a
possibilidade de converter este crédito do município em função das dificuldades pois
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para  abrir  a  via,  teríamos  que  desapropriar  mais  dois  imóveis,  além  do  declive
acentuado deste trecho e ainda a SEPLAN  está propondo como alternativa a via mais
ao norte como coletora. O Município abriria mão deste crédito que o Município tem
naquela lei para trocar pela doação da escola e mais  uma diferença em espécie que o
Círculo pagaria ao Município. A Comissão de Avaliação do Município avaliou as duas
áreas e ficamos com um crédito. A abertura da Rua João Zandomeneghi  se mostrou
difícil  e  cara.  Para  não  esperar  mais,  o  Município  reestudou   e   está  sugerindo
repactuar  nesta  área  da  educação   que  temos  uma  demanda  muito  grande.  E  é
justamente naquela região onde o COC tem um prédio pronto onde só.  precisa de
algumas  adequações  mas  que  encaixa  direitinha  na  proposição  do  executivo.  O
Conselheiro da SMGF, Gilmar Santa Catarina, diz que  há o interesse da Secretaria
da Educação em adiquir este imóvel, nosso momento  financeiro não permite que se
faça uma indenização em espécie, temos a demanda judicial no sentido de vagas na
educação infantil  e também estamos com dificuldade de  recursos para atender.  O
prédio já nos permitiria colocar um grupo de crianças, sem comprar vagas na iniciativa
privada  e  ao  mesmo  tempo  a  compensação  pecuniária  seria  usada  em  algumas
contrapartidas em obras de necessidade da educação ou de outra área mais urgente.
Pela situação financeira, o Município não tem como bancar esta situação no momento
e é uma tendência para  três ou quatro anos em função de todo cenário econômico.
Atenderia duas situações, a demanda da educação e a questão pecuniária que poderia
ser  utilizada  também  na  própria  educação  com  reforma  e  aquisição  de  imóveis
necessários.  Esta compensação pecuniária vem para o este fundo que é específico
para obras e para investimento, não é para custeio. No caso se prioriza a educação.
Se usa o recurso  em escolas infantis e em adaptação de espaços para  transformar
em escola de educação infantil ou creche  que são nossas maiores necessidades no
momento,  fruto  de  ampla  demanda  judicial.  A  pressão  é  expressiva.  Não  temos
condição de fazer e estamos  tendo que rever atuações em outras áreas para atender
as  demandas judiciais.  Isto  supriria  o  investimento   inicial  que  é  a  obra  em si.  O
Presidente Carlos Eduardo Mesquita Pedone, coloca em votação e foi  aprovado
por unanimidade dos Conselheiros presentes, o Projeto de  Lei Complementar
que altera e acresce dispositivos à Lei Complementar 419 de 06 de dezembro de
2012  e  dá  outras  providências,  (em  anexo).  MEMORANDO  SMU-  001/2016.
REQUERENTE: SMU. ASSUNTO:  UTILIZAÇÃO DE RECURSOS  REFERENTE AO
FUNDO  DE  REGULARIZAÇÃO  FUNDIÁRIA,  DEFESA  E  GESTÃO  DA  ORDEM
URBANÍSTICA  .  O  Conselheiro  da  SEAAQ,  Pablo  Uez,  relata  o  processo e  o
Conselheiro da SMH,  Carlos Giovani  Fontana, revisa.  O Conselheiro da SMU,
Rafael Brehm Toigo coloca que a pedido do Prefeito  Alceu estamos assumindo a
secretaria interinamente até definir o novo secretário  e como eu estava conduzindo
este trabalho estou por dentro do assunto. Temos a mapoteca do SMU com muitos
armários de ferro e temos a necessidade de   removê-los. Temos muita coisa antiga  e
como  surgiu  a  licitação  de  digitalização  através  da  SEPLAN,  Receita  e  PROMAT
podemos aproveitá-la  fazendo um aditivo e essa verba  do Fundo é para isto. Como na
criação da Lei 7.907 de 12 de dezembro de 2014 que institui o Fundo de regularização
Fundiária, Defesa e Gestão da Ordem Urbanística e dá outras providências   é pedido
no Art  5,  que o CONSEPLAN deva dar o aval para esta aplicação. O Conselheiro da
SMGF, Gilmar Santa Catarina, diz que  o valor de 46 mil reais que vai ser usado, já
está  no  fundo.  O  Conselheiro  da  SMTTM,  Manoel  de  S  Marrachinho pede  ao
Conselheiro Stédile qual é o perfil do material que será digitalizado e se este aditivo é
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fruto de uma contratação licitada pois nos dará  segurança pois não estamos aditando
um contrato e quanto é que sobra? O Conselheiro da SMU, Rafael Brehm Toigo diz
que  sobra 220 mil reais.  O Conselheiro da SMGF, Gilmar Santa Catarina  diz que
quando este  fundo  foi  criado  o  interesse  é  que  havia   uma série  de  receitas  e  a
condição para a secretaria dar aval, foi vincular coisas novas. As receitas pré existentes
não deveriam ficar vinculados ao fundo pois engessa o orçamento e cria  dificuldade na
gestão da despesa como um todo. Estas são receitas criadas pós lei do fundo e tem
objetivo claro de utilizar na estruturação da secretaria, nas ações de regularização.,O
Conselheiro  da  SMU  Carlos  Eduardo  Stédile,  coloca  que toda  a  mapoteca  do
município está armazenada na Secretaria do Urbanismo. Temos desde os primeiros
mapas da cidade,  alguns com mais de 100 anos que estão se deteriorando muito
rápido. Todos os aerofotogramétricos feitos a partir dos anos 50, seus originais estão
armazenados  ali.  Tem  bastante  volume.  Toda  coleção  de  projetos  feitos  pelo
GAMAPLAN, como exemplo Casa da Cultura,  mercado, praças,  escolas,  postos de
saúde  que  foram  feitos  em  papel  vegetal,  os  planos  diretores  de  79  e  outros
documentos. A idéia é passar para o GeoCaxias e doar este material para o Arquivo
Histórico.  Temos todos os mapas de travessões com o nome das famílias  que os
receberam. São documentos de 1896. O Conselheiro da SEAAQ, Pablo Uez coloca
que como relator, fiquei em dúvida de que material seria utilizado mas com isto  ficou
claro que o pedido está de acordo com a função do art 5 da Lei.  O Presidente Carlos
Eduardo Mesquita Pedone coloca que  o Conseplan poderia receber uma listagem do
material que será digitalizado e que este assunto está dentro do  o Art 5. Coloca em
votação  e  a  solicitação  de  utilização  dos  recursos  do  Fundo   Municipal  de
Regularização  Fundiária  e  Gestão  da  Ordem  Urbanística  constante  do
Memorando  001/2016-SMU,  foi  aprovado  por  unanimidade  dos  Conselheiros
presentes.
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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