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                                              ATA N° 25 /2012
Aos sete dias  do mês de maio de  2012, às dezessete horas, na Salão Nobre do
Gabinete do Prefeito   reuniu-se o CONSEPLAN  em Sessão Ordinária de nº 20, para
assuntos constantes da convocação.

    PRESENÇAS
Olivir Viezzer (CIC), Rodrigo Romanini (CIC), Raimundo Bampi (STR), Saionara Soares
(UAB),  Orildes  Tres  (SINDUSCON),  Pablo  Uez  (SEAAQ),  Ivaldo  Trentin  (SEAAQ),
Carlos Eduardo Mesquita Pedone (UCS), Sislaine Simonetto (OAB), Graziela Cardoso
Vanin  (OAB),  Nadia  Tannous  (CREA),  Nadia  Zampieri  Trentin  (CREA),  Wanderlei
Gonzatto  (CDL),Pedro  de  Alcântara  Bittencourt  César  (Observatur),  Paulo  Roberto
Dahmer (SMH), João Batista Mosele (SMH),Nestor Pistorello (SMAPA),   Nelson Carlos
Sartori (SMU), Jorge C. Spinelli Dutra (SEPLAN),  Ozório Alcides Rocha (SRM), Liliana
Henrich (SMC) e Flori  Campos Verlinde (SEMTUR) Contou com a presença da Arq.
Sandra  Mara  E  de  Brun  (COPLAN),  Arq  Tarciso  Viero  (COPLAN).  Tecla  Verruck
(COPLAN),  representantes de Fazenda Souza,  Ivo  Balardin,   Elias Rossi,   Antonio
Indicatti, Evandro Mazzochi e Antônio Roque Thomé (Subprefeito de Fazenda Souza).
PAUTA:  A  Presidente  Sislaine  Rossa  Simonetto,  agradece  a  presença  dos
Conselheiros . Primeiro item:  INFORMAÇÕES DA PRESIDÊNCIA : Conselheiros que
justificaram ausência Andressa Pianegonda(SEMMA) e Rafael Tregansi (Sinduscon).
Segundo  item:  Ata   24/2012.  Foi  aprovada  por  unanimidade  dos  Cons elheiros
presentes, com correção na página 01, linha 13, a s igla da Secretaria Municipal
de Turismo é “SEMTUR” e na linha 39, de “interesses ” para “interessados”, na
página 05, linha 40, trocar “será maior que” por “p oderá ter edificações maiores
que”, linha  43, corrigir “COPLAN” e linha 44 troca r “viária” por “viário”. Terceiro
item: PLANO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DE FAZENDA SOU ZA.   A
Arq  Sandra  M  E  de  Brum da  COPLAN,  diz  que  foi  enviado  o  material  para  os
Conselheiros  analisarem.  Tivemos  uma  indicação  para  o  Sistema  Viário.  O  Arq.
Tarciso Viero da COPLAN , diz que estamos aqui para ouvir as contribuições para que
em outro momento possa haver a votação do projeto.  O Conselheiro da SMU, Nelson
Carlos Sartori  diz que conhecemos o processo e  temos que parabenizar o setor de
planejamento neste esforço que está bem articulado com a população do distrito, de
acordo com as normas técnicas. Acho que temos que apreciar e encaminhar a outras
instâncias para que se efetive no menor tempo possível. O Conselheiro da CIC,  Olivir
Viezzer,  diz que a única ressalva que se faz ao plano é em relação ao novo aeroporto
que deve ser feito um estudo especial.  A Arq. Sandra M E de Brum,  da COPLAN , diz
que o próprio Plano Diretor Municipal prevê uma zona de expansão  chamada de ZEU
2,  onde  terá  um regramento  específico.   O Conselheiro  da  SMU,  Nelson  Carlos
Sartori,   diz  que as peculiaridades de Fazenda Souza, pelo seu entorno e pela sua
história,  ficam  contempladas  como  as  que  estão  hoje,  para   que  não  mude  as
características e sim o sistema viário, as dimensões que estão propostas para o novo
aeroporto,  saia do centro para que  proteja a área urbana.  A Arq. Sandra M E de
Brum da COPLAN , diz que tem dois corredores projetados para ligar ao aeroporto e a
ligação da Rota do Sol. A ideia é preservação do núcleo urbano.  O Conselheiro da
CIC, Olivir  Viezzer ,   pergunta se não seria o caso de constar   neste plano que o
corredor  de acesso principal ao aeroporto será objeto de  tratamento  específico após
a elaboração do plano macro do aeroporto.  Temos que prever a ligação de ferrovia. O
Arq. Tarciso Viero da COPLAN,  diz que houve o pedido pela comunidade para   dar
segmento a uma diretriz viária. Já colocamos esta proposta de  nova ligação viária

                                                                                                                                                    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          -          CONSEPLAN
                                                                                                                                                                 Ata 25/2012
neste plano. A Arq. Sandra M E de Brum , diz  que a comunidade tem acompanhado a
elaboração do plano. Será que há a necessidade de haver mais uma audiência pública
ou deixar para a câmara resolver.  A Presidente  Sislaine Rossa Simoneto , diz que
foram observado todos  os critérios, foi feito um bom trabalho e audiência pública no
local.   Toda a sociedade está aqui  representada por técnicos.   Por  parte  da OAB,
consideramos  que  não  é  necessário  mais  uma  audiência  pública  .  Pergunta  aos
representantes da comunidade presente, se eles acham necessário audiência pública.
O Subprefeito de Fazenda Souza    Antônio Roque Tom é diz que  a comunidade
concorda com o plano. Houve muito debate, relatou bem o que é Fazenda Souza   e
gostaram. É o que querem. Não vi ninguém dizendo que não gostou.  A Arq Sandra M
e de Brum da COPLAN,  diz que pelo Estatuto da Cidade pode ter até 10 anos o prazo
de revisão dos Planos, pergunta aos Conselheiros,  de quanto poderia ser este prazo
de ajustes.  A Presidente  Sislaine Rossa Simoneto , pergunta  aos Conselheiros se
há necessidade de leitura da minuta que foi entregue por e-mail.   Todos concordaram
estar ciente da Minuta de Lei e estão de acordo com  a mesma , com a ressalva do
mapa que trata do acesso ao novo aeroporto e da obs ervação da ligação até o
novo  aeroporto  desviar  da  área  urbana  do  Distrito .  A  Conselheira  do
SINDUSCON, Orildes Tres ,  coloca que a  cada pedido de ampliação do Perímetro
Urbano do Município nesta região,  ao lado do limite de Fazenda Souza, deverá ter
uma alteração desta Lei.  A Arq. Sandra M E de Brum,  da COPLAN  diz que todos os
imoveis lindeiros ao perímetro urbano podem pedir anexação. O Arq. Tarciso Viero da
COPLAN  diz que esta região, hoje pertence ao primeiro distrito, como área rural. A
diferença é que  neste espaço as demandas  são atendidas por Fazenda Souza mas
oficialmente  não  pertencem a  este  distrito.   Em relação  a  este  limite  da  sede  do
município,  se houver ampliação automaticamente  entra no perímetro urbano da sede
e sai de Fazenda Souza. A diferença é que não é o perímetro do primeiro distrito mas o
perímetro de Fazenda Souza é que vai se adequando as situações.  A Arq. Sandra M
E de Brum,  da COPLAN  diz que temos um decreto, em que as áreas lindeiras podem
ser  anexadas  ao  perímetro  urbano  de  acordo  com  critérios  estabelecidos.  A
Conselheira do SINDUSCON, Orildes Tres , coloca que existem outros núcleos, as
capelas e  ao redor delas deveria ter  um  perímetro urbano com outro zoneamento. A
Arq. Sandra M E de Brum,  da COPLAN  diz que no Plano Diretor há os bens culturais
que são as capelas, que devem ser preservados como um todo. O Arq. Tarciso Viero
da COPLAN  diz que na minuta de lei há uma previsão de um raio de 100 metros em
torno  das  edificações  e  que  haverá  um estudo  especial.  Empreendimentos  dentro
desta área deverão ser submetidos a análise do órgão de planejamento municipal.  O
Conselheiro do STR, Raimundo Bampi  não concorda em transformar as sedes das
comunidades em  urbano,  diz que  isto vai  causar  problemas.  Não é momento de
trocar  isto  em  nossas  comunidades,  isto  vai   burocratizar  e  trazer  problemas  as
comunidades.  A Conselheira  do  SINDUSCON,  Orildes  Tres  coloca  a  questão  do
zoneamento   de chegada até o aeroporto  que passa por esta região. Isto deveria ser
definido   pois  o  uso  será  diferenciado,  observando  que  parte  está  dentro  da  área
urbana. A Arq. Sandra M E de Brum,  da COPLAN  diz que o planejamento é tirar da
área urbana.  A Conselheira do SINDUSCON, Orildes Tres  coloca que o fluxo que
viria da  Rota do Sol, transferindo para o corredor, teria que ter um estudo definido.
Traçar uma linha que se entenda  é o  que o município espera . E a questão de que
não vejo  o Plano Diretor de Fazenda Souza concluído sem sabermos o que se quer
para o aeroporto, pois o fluxo em relação a ele é que vai definir o que queremos ao seu
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redor, e não temos isto.  O Conselheiro da CIC, Olivir Viezzer  coloca a questão do
modal ferroviário a que será remetido  para após concluir o projeto do aeroporto. Seria
feita uma adequação, pois hoje não se sabe. Esta questão dos  prazos para a revisão
tem a ver com o projeto do aeroporto, pois  se ele for postergado , ele pode ser dilatado
e se for antecipado temos que trazer para mais perto esta revisão.  A Conselheira do
SINDUSCON, Orildes Tres  diz que deve  ficar expresso no plano que fica pendente na
definição  geral  do  distrito   as  questões  advindas  da  implantação  do  aeroporto,  e
colocar as diretrizes que se quer. O Conselheiro do STR, Raimundo Bampi salienta
que a parte urbana do Distrito deve ser preservada. O Arq. Tarciso Viero da COPLAN
diz que foi colocado no Plano que deverá ser feito um projeto executivo deste corredor,
pois  o  que temos é uma intenção.   Esta mancha será deixada como reserva mas
dependerá de um projeto técnico para ver a melhor possibilidade.  A Conselheira do
SINDUSCON, Orildes Tres  coloca que o Conselho poderia sugerir ao  executivo que
providenciasse este projeto com prioridade para que junto ao projeto do aeroporto já
tivesse qual é a melhor possibilidade de acesso. O Arq. Tarciso Viero da COPLAN  diz
que se  nós ficarmos esperando este projeto, vai atrasar o plano e a comunidade  vai
se sentir prejudicada. A Conselheira do SINDUSCON, Orildes Tres  diz que não quer
segurar o plano, mas nele deve  ser colocado que  devido a implantação do aeroporto
colocar as  diretrizes que virá alterar o seu acesso. O Conselheiro da SEPLAN Jorge
C. Spinelli Dutra  diz que a ligação  principal para o aeroporto será a Rota do Sol, a
sua duplicação e  o corredor  de acesso direto, fora da bacia do Faxinal.  Este é o
caminho mais econômico, mais viável e ecologicamente melhor.  A ligação da Rota do
Sol com a localidade de Tabela, onde terá o aeroporto, é que tem que ter estudo e
detalhamento. Não é conveniente estimular  que os caminhos de acesso ao aeroporto
fique cortando Fazenda Souza, até porque  a conexão da área urbana com o aeroporto
não tem estrutura  viária para absorver esta ligação.  O que está no plano são dois
corredores secundários,  que precisam ser disciplinados.  A ligação para o aeroporto
deve  ter outro gabarito e outra estrutura . A Rota do Sol com faixa de domínio de 80
metros, deverá ser duplicada e o contorno perimetral leste com gabarito de 80 metros e
faixa de domínio em 27 km, contornando todo o perímetro urbano a partir de Santa
Corona até a Rota do Sol. No trecho da Rota do Sol até a BR  116 no viaduto de São
Ciro ele deve ser duplicado para poder fazer a conexão e completar o anel que temos
no norte da cidade,  que é o contorno rodoviário norte. Esta é a  estrutura principal que
teremos para acessar  o  novo aeroporto.  Os dois  corredores internos  vão ter  outra
estrutura.  É para  fazer a ligação e não termos  que dividir  o trânsito,  demanda e
movimento, com a Rota do Sol que é o principal acesso com o aeroporto. Temos todo o
escoamento da produção das localidades que tem que acessar a área urbana, mas
que vai  ter  um corredor   próprio  que  não a  Rota do  Sol.  Daqui  a  pouco  teremos
indústrias ali, pois é  corredor para o aeroporto. Isto não é bom para a cidade, nem
para os distritos que são produtores hortifrutigranjeiros. Temos que colocar o trânsito
onde já temos estrutura que é a Rota do Sol.   O Subprefeito de Fazenda Souza
Antônio Roque Tomé  acredita que, se tiver uma estrada  com boas condições,  o
motorista não vai até a Rota do Sol, vai passar pelo Distrito.  A Arq. Sandra M E de
Brum  da  COPLAN  diz  que  tem  um  grupo  que  está  fazendo  um  estudo  de
hierarquização do sistema viário para o novo aeroporto, inclusive a nível regional. A
prioridade é a ligação  com a Rota do Sol até o corredor e  a médio ou longo prazo a
ligação no interior entre Fazenda Souza e Santa Lúcia do Piaí .  O Conselheiro da
SEPLAN Jorge C. Spinelli Dutra diz que a estrutura da rota do sol será melhor que
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qualquer outra ligação. O Conselheiro da CIC, Olivir Viezzer, diz que existe um grupo
de trabalho que está desenvolvendo um projeto chamado de  Duplicação Já, que vai
até  o  Apanhador,   mas pelo  menos que chegue até  São Brás.  O Conselheiro da
SEPLAN Jorge C.  Spinelli  Dutra  diz que a Rota do Sol,  pode ter  opções de ser
deslocada  para retirá-la da Bacia do Faxinal. Poderemos ter outras opções. Analisar o
custo benefício para ver o que interessa mais.  Pode ser uma autoestrada onde  a
rodovia não possui  acesso às propriedades para não prejudicar o  entorno.   Temos
tecnologia e  dispositivos legais para disciplinar a rodovia. Na Rota do Sol com  80 m
de  largura    podemos fazer uma estrada para longa distância e um  rodovia paralela,
separada e controlada para os acessos.  Temos faixa de domínio para fazer isto. A Arq.
Sandra M E de Brum da COPLAN  coloca que os dois corredores que estão gravados
no  PDM  terão  um  regramento  específico.  O  Subprefeito  de  Fazenda  Souza
Antônio Roque Tomé  diz que a preocupação é, até ter toda esta estrutura, o trânsito
vai  passar  pelo  Distrito  e isto  deve ser  analisado.  O Conselheiro da UCS Carlos
Eduardo Mesquita Pedone  diz que pela seriedade que está sendo conduzido este
estudo no grupo de trabalho,  pela primeira vez o  Departamento  Aeroportuário do
Estado está conversando com a Secretaria de Infraestrutura. Tivemos uma reunião em
conjunto para a questão de acesso ao aeroporto. Não vejo tanto esta preocupação
dada  a  seriedade  que  está  sendo  conduzido  isto,  no  grupo.  O  Conselheiro  da
SEPLAN Jorge C. Spinelli Dutra  diz que não temos como colocar um aeroporto como
o que vai ser projetado sem ter um acesso compatível. Esta será a Rota do Sol. Faz
parte do investimento do aeroporto o seu acesso. O Conselheiro da SEMTUR, Flori
Campos Verlinde  coloca que as manchas que existem no Plano Diretor Municipal,
sobre as Zonas de Interesse Turístico (ZIT)  são apenas intenção, a maioria delas não
tem delimitação formada. Minha dúvida é, se no acréscimo que  foi feito em Fazenda
Souza,  há  uma  delimitação   que  vai  unir  com  a  ZIT  de   Ana  Rech.  Isto  é  uma
delimitação ou só uma intenção? Poderia já definir esta Zona de Interesse Turístico em
Ana Rech.  O Arq. Tarciso Viero da COPLAN coloca que a Zona de interesse dentro
de Fazenda Souza está definida. Na parte de Ana Rech ficou a mancha que estava no
PDM, nesta não interferimos. O Conselheiro da SEMTUR, Flori Campos Verlinde  diz
que como isto é uma intenção, surgem dificuldades na hora de definir os limites até
para conseguir recursos. Será que   já poderia ser feita a definição da área de interesse
turístico de Ana Rech, já que faz parte da mesma zona de interesse pois é contígua. A
Arq. Sandra M E de Brum da COPLAN diz que já foram feitos estudos para isto e
pode  ser  incluído.  A  Conselheira  do  SINDUSCON,  Orildes  Tres  pergunta  aos
representantes da comunidade que estão presentes se entendem que depois desta
análise   haveria  algo  a  ser  complementado  ou  modificado,  antes  da  votação.   A
Presidente  Sislaine  Rossa  Simonetto  coloca   as  sugestões  que  surgiram  nesta
sessão   para  depois  ver  se  tem algo  a  ser  complementado.  Antes  da votação-1ª-
Prever a situação da expansão urbana no lado oeste e a Lei Complementar ter
uma previsão disto ou  deixar que quando houver o p edido de  expansão  seja
procedido como atualmente prevê o Decreto Municipal . 2ª- Delimitação maior no
entorno das capelas, aumentando o raio de proteção,  com a união entre elas,
defendendo a questão visual e cultural no entorno d as capelas. 3º- Zoneamento
no entorno da área do futuro aeroporto, com espaço e uso definido e que se faça
o estudo da diretriz viária até o futuro aeroporto.  Modificar a situação da diretriz
ao sul, para o aeroporto, preservando as capelas. 4 ª- Previsão de um corredor
com acesso ao futuro aeroporto,  ampliando o zoneame nto existente.  5ª-  Ficar
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expresso que questões advindas com a implantação do  novo aeroporto sejam
analisadas  quando  existir  o  projeto  concreto  do  nov o  aeroporto,  desde  já
ressaltando que não podem interferir na área urbana . Prevendo ainda um modal
ferroviário para suporte ao aeroporto. 6º-Sugestão que as revisões sejam feitas
num prazo menor,  em torno de três anos.  7º-  Uma del imitação da ZIT de Ana
Rech, de forma clara, fazendo um ajuste com o divis ores físicos ao noroeste . 8º-
Sugerir  ao  Executivo  como  prioridade  a  questão  da  l igação  com  o  novo
aeroporto. 9º- Pelos moradores da localidade, foi p ostulado que seja definido um
acesso ao aeroporto para não impactar na área urban a. Estas são as questões que
vamos votar, pergunta aos moradores se tem mais alguma sugestão.  O Subprefeito
de Fazenda Souza    Antônio Roque Tomé diz que tudo está dentro do  esperado,
apenas a preocupação de definir  um acesso para o aeroporto.  A Conselheira do
SINDUSCON, Orildes Tres  sugere que antes de votar, que todas  estas sugestões vá
para a COPLAN, esta faz suas propostas e depois traga  para a reunião, e junto ao
relato  votamos  na  próxima  reunião.  Poderiam  encaminhar  por  e-mail  para
conhecimento  e  na  próxima  reunião  votamos.   A  Presidente  Sislaine  Rossa
Simonetto pergunta se os Conselheiros concordam em votar na próxima reunião com
os ajustes feitos em cima das sugestões  do Conselho.  Em votação, os Conselheiros
aprovam  por  unanimidade  dos  presentes  a  votação  do  projeto  na  próxima
reunião com o acréscimo das sugestões sugeridas aqu i. Próxima reunião dia 21
de maio de 2012.
ENCERRAMENTO Nada mais havendo a tratar, a Presidente Sislaine Rossa Simonetto
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 pela Presidente  Sislaine
Rossa Simonetto.
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