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                                                     ATA N° 58 /2015
Aos dezesseis  dias  do mês de novembro de 2015 às dezessete horas, no Salão
Nobre do Gabinete do Prefeito reuniu-se o CONSEPLAN  em Sessão Ordinária de nº
47 para assuntos constantes da convocação.
PRESENÇAS  
Olivir  Viezzer,  (CIC),  Margarete  Tomazini  Bender  (CIC),  Rafael  Rihl  Tregansin
(SINDUSCON), Alexandre Susin (SINDUSCON), Pablo Uez (SEAAQ), Ivaldo Trentin
(SEAAQ), Carlos Eduardo Mesquita Pedone (UCS), Sislaine Rossa Simonetto (OAB),
Nadia Tannous (CREA), Nadia Zampieri Trentin (CREA), Nelson Minetto (CDL),  João
Alberto Marchioro (CAU), Paulo Roberto Viegas (SMH), José Taiarol (SMAPA),  Carlos
Eduardo Stédile  (SMU),  Juarez Biasio  (SAMAE),  Sandra M E de  Brum (SEPLAN),
Werther  Vieira  (SMGF),  Paulo  Roberto  Dahmer  (SRM),  Manoel  José  Souza
Marrachinho  ((SMTTM),  Érico  Borges  Machado  (SMC),  Ângela  da  Silva  Lopes
(SEMTUR),  Adiló Angelo Didomenico (SMOSP) e Sabrina Crivelaro Becker (SMOSP)
Contou com a presença  de Cristiano Cardoso, representando a Vereadora Denise
Pessoa,   Valdoino Formolo,  José  Ribeiro  Jr  e   Mateus  Formolo  representantes  do
Processo 2015 23971 , Vitorino Antônio Bandeira e Luis Carlos Muniz.
PAUTA:   1-INFORMAÇÕES DA PRESIDÊNCIA.O Vice-Presidente  Paulo Dahmer
agradece a presença de todos e informa que o Conselheiro da UCS, o Presidente
Carlos E M Pedone não pode comparecer. A Secretaria Municipal da Receita convida
os Conselheiros para uma reunião que terá  dia   27 de novembro,  às 8:  30 h  no
Auditório da Prefeitura Municipal, que será aberta a comunidade e as entidades sobre a
futura  nova  Planta  de  Valores  do  Município  de  Caxias  do  Sul.  Vamos  tratar  das
questões técnicas e a metodologia  que vamos utilizar  para fazer  a nova planta de
Valores.  2-  ATA Nº  57/2015  foi  aprovada   por  unanimidade,  dos  conselheiros
presentes, 3-PROCESSOS Pedido de inversão  de Pauta e que foi concordado pelos
Conselheiros  presentes PROCESSO:161/2015.  REQUERENTE:  Poder
Executivo. ASSUNTO:-Altera e Acresce dispositivos na LC 290 de 24/09/2207
que institui o PDM. (emenda nos ajustes do PDM). A Conselheira da SEPLAN,
Sandra M E de Brum, relata e a Conselheira da OAB, Sislaine Simonetto, revisa. O
Conselheiro do CAU, João Alberto Marchioro, pergunta a  relatora se o Processo é
originário do Executivo? Em que a emenda mudou a proposta original? A Conselheira
da SEPLAN, Sandra M E de Brum coloca que o projeto de Lei é do executivo, mas na
audiência pública houve esta emenda que foi  levada a  COPLAN pois queriam que
colocasse  na  tabela   em  Zona Residencial  3-ZR3  esta  atividade.  A Câmara  fez  o
levantamento dos cemitérios e todos são em ZR3 e nós da COPLAN sugerimos que as
capelas mortuárias  poderiam ser também em Zona de Uso Misto- ZUM e a distância
prevista não tinha no PDM e foi citado na licitação de serviços funerários. Entendemos
que esta distância é importante pois existe impacto nesta atividade  e uma tendência  é
que as Capelas Mortuárias sejam dentro do Cemitério e a questão da mobilidade. Esta
atividade não consta no PDM em nenhum zoneamento. Foi incluída na tabela do PDM.
O Vice-Presidente Paulo Dahmer ,diz que  a manifestação da COPLAN que há no
processo  é  favorável,  inclusive  inclui  as  ZUM nesta  atividade.  Após  a  emenda  da
Câmara foi feita uma melhoria que é a sugestão de inclusão da ZUM. A Conselheira
da SEPLAN, Sandra M E de Brum  diz que foi feito na Audiência pública mas foi
esquecido a área rural e que agora foi incluído. O Conselheiro da SMTTM, Manoel de
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Souza Marrachinho coloca que a Coplan poderia sugerir ao Legislativo que faça outra
emenda que não precisaria retornar ao Poder Executivo, acatando esta emenda e que
fosse incluída nela as duas solicitações da COPLAN, colocado no ZUM e em zona
rural.  A Conselheira  da  SEPLAN,  Sandra  M E de  Brum  disse  que  já  consta  na
emenda ZUM, seria somente colocar a tabela da área rural. A Conselheira da CIC,
Margarete T Bender  coloca que a ideia é regrar o que consta do PDM na figura de
“próximo” e dizer em quais zonas podem ser instaladas. Como ficam os cemitérios que
existem em bacias ? A Conselheira da SEPLAN, Sandra M E de Brum as existentes
já estão contempladas. Além do PDM tem a Lei Complementar 338/09 que regra. A
emenda  é  para  novas  capelas.  O  Conselheiro  da  SMTTM,  Manoel  de  Souza
Marrachinho refere que esta Lei que regra o serviço funerário é uma lei Complementar
de  mesma  hierarquia  do  PDM.  A  inclusão  deste  dispositivo  no  PDM  visa  mais
disciplinar  futuros  empreendimentos  já  que  os  atuais  estão  regrados  nesta  Lei
Complementar.  A Conselheira  da  CIC,  Margarete  T  Bender  a  dúvida  é  se  esta
emenda prejudica a possibilidade de ter Capelas Mortuárias em outras Zonas onde a
prática do sepultamento já existe. A Conselheira da SEPLAN, Sandra M E de Brum
diz que as existentes já tem a garantia.  O Conselheiro da SMTTM, Manoel de Souza
Marrachinho  a  preocupação  é  de  que  existe  um  cemitério,  em  algum  local,
consolidado que não tem serviço funerário. Na medida que isto vai para o PDM, esse
licenciamento não é mais possível pois está fora do zoneamento. As que não tem só
vão poder ter neste zoneamento que está sendo emendado. Temos que ver se isto é
bom ou ruim A Conselheira da CIC, Margarete T Bender,  tem que ver se não trará
embargos jurídicos. Como exemplo nem todas as sedes distritais têm capela mortuária,
algumas utilizam ainda a igreja e se vier a se instalar um equipamento desta natureza o
que acontecerá? A Conselheira da SEPLAN, Sandra M E de Brum a emenda não vai
anular.  O Conselheiro da SMTTM, Manoel de Souza Marrachinho,  diz que na sua
opinião  vai  anular.  Mas  isto  é  uma  questão  de  mérito.  Nós  entendemos  que  os
cemitérios que estão consolidados hoje, independente deste zoneamento proposto são
passíveis de receber capelas mortuárias entendemos de colocar uma observação de
que  é  interessante  resguardar  que  para  aqueles  cemitérios  já  existentes  e
consolidados na data de aprovação da presente  lei aplica-se o disposto na Lei
Complementar. O Vice-Presidente Paulo Dahmer coloca em votação a proposta de
emenda e se a proposição do Conselheiro Marrachinho pode ser votada como
entendimento do Conselho.   Foi  aprovado por  unanimidade dos Conselheiros

presentes.      PROCESSO:2015/23971  REQUERENTE: Requiem prestadora de
Serviços Ltda EPP.  ASSUNTO: Licença de Instalação.  O Conselheiro  da SMH,

Paulo Viegas  relata e o Conselheiro do SINDUSCON, revisa. O Sr. José Ribeiro

Jr coloca que é importante salientar que trata-se de uma Licença Prévia que não

autoriza implantação da atividade, autoriza viabilidade para projetos de impacto de

trânsito, vizinhança, por isso este pedido se iniciou na SEMMA. O Sr  Valdoino

Formolo,  coloca  que   a  área  é  de  50  mil  metros  quadrados  e  é  contígua  ao

Cemitério. O Conselheiro da SMTTM, Manoel de Souza Marrachinho,  coloca que
no processo anterior nos manifestamos que zonas ZR e ZUM  são compatíveis com
este tipo de atividades e este empreendimento está em  ZR3. No mérito o Conselho já
apreciou em outro processo. O Vice-Presidente Paulo Dahmer diz que é só aprovar o
projeto de Lei que foi apreciado anteriormente. Independente desta questão tem um
encaminhamento da SEMMA para a COPLAN e esta encaminhou para este conselho
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para  manifestação.  O  Conselheiro  da  SMTTM,  Manoel  de  Souza  Marrachinho
coloca, que a empresa não vai investir em licença ambiental, impacto de vizinhança ou
trânsito sem saber se a atividade é possível no local. O Conselho não está aprovando a
construção do empreendimento, está colocando, se o empreendimento atender toda a
legislação é passível de ser executado.  A Conselheira da SEPLAN, Sandra M E de
Brum  no PDM não consta cemitérios e entendemos que  estes estudos que precisam
de muito impacto, a dúvida sempre ficou, se é preciso uma lei especial para aprovar o
projeto,  esta  é  a  discussão.  A  Conselheira  da  CIC,  Margarete  T  Bender a
preocupação é de que na hora da aprovação do projeto, no caso de cemitério vertical,
deve  ter  parâmetro  de edificação que seriam observados   e  o  PDM não traz isto.
Provavelmente terá uma lei especial.  O Vice-Presidente Paulo Dahmer diz que a Lei
Complementar  338  já  prevê  cemitérios  verticais,  só  não  existe  os  parâmetros  que
devem ser observados.  O Conselheiro da SMTTM, Manoel de Souza Marrachinho
em uma etapa posterior  a esta, o executivo tem que encaminhar uma lei  pois não
existem parâmetros.  A Lei pode reproduzir  o projeto do empreendedor.  Mas é uma
construção especial. Vai ter que ter uma lei especial para o empreendimento. O Vice-
Presidente Paulo Dahmer coloca em votação e por unanimidade  dos Conselheiros
presentes  foi aprovado o parecer da Coplan e sugerir que esta faça estudos em
relação a lei dos Cemitérios Verticais para no futuro subsidiar o projeto de Lei.
PROCESSO:2014018058.   REQUERENTE:  Terraplenagem  Bandeira  Caxias  Ltda.

ASSUNTO:  Licença  de  Instalação.  O  Conselheiro  do  CAU,  João  Alberto
Marchioro, relata  e  o Conselheiro  da  SMGF,  Werter  Vieira  revisa.  O
Conselheiro da SMTTM, Manoel de Souza Marrachinho,   este processo tem dois
problemas,  diferente  do  processo  anterior,  está  bem  instruído  com  pareceres.  A
atividade é permitida naquele local? Na realidade este processo tem uma instrução do
Município  que  deveria  ser  posterior  a  esta  análise  que  se  está  fazendo  aqui  e  o
segundo problema é que o anterior tinha que vir ao Conselho pois aquela atividade não
tem regramento.  Esta atividade tem regramento,  é  industrial  e/  ou comercial  e não
obstante o mérito da proposta de que caxias do Sul precisa disto, a legislação atual
veda que seja feito no local. A rigor este processo, estou tentando entender o Poder
executivo que acabou encaminhando este processo tendo em vista que esta é uma
demanda que urge na cidade. No entanto, este processo tinha totais condições de ser
encerrado na esfera administrativa, indeferindo este local e sugerindo que a atividade
seja feita num local onde o PDM permite. Não se trata de atividade prevista no Plano.
Apesar de todos nós sabermos que Caxias do Sul precisa de empreendimentos com
este perfil,  no local proposto não há como autorizar.  O Conselheiro do CAU, João
Alberto Marchioro, como relator quero fazer uma sugestão de encaminhamento para
este assunto: o Conselho sempre tem utilizado processos específicos para discussão
de pautas  gerais.  O processo  está  aqui,  temos o  requerente  presente  e  tem uma
pretensão que a juízo dele é importante então tive que ler todo o conteúdo que estava
no processo para mostrar que tem uma dualidade de opiniões, todas com conteúdos
fortes e importantes. O parecer da SEMMA estava rico de informações que não pode
ser  ignorado.  Formalmente  não  é  o  caso  de  ter  vindo  mas  vamos  aproveitar  a
oportunidade.  O  parecer   SEMMA foi  aprovado  por  unanimidade  no  CONDEMA-
Conselho do Meio Ambiente,   que é um Conselho semelhante ao nosso. Vemos que
tem muitas pessoas preocupadas com o assunto. A SEMMA diz “ se pode mais porque
não pode menos ou igual”. Ela criou uma analogia e deu a entender que a extração é
mais séria que a reciclagem, no entanto pode.  Foi levantado esta questão sempre
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respeitando  que  tem  uma  legislação  que  contrapõe.  A  SEPLAM  diz  que  não  é
permitido. A nosso juízo o que interessa nisso. Reconhecer a necessidade de previsões
de locais para estas atividades e reafirmar a necessidade de um planejamento conjunto
entre os diversos setores da prefeitura. Nos estudos do PDM, através dos diversos
grupos temáticos, cada tema teve a participação dos setores especializados. Foi um
trabalho feito a muitas mãos que contribuiu para  se transformar no PDM. Modificações
ao Plano de 2007 tem sido feito na busca de melhor adequação e aperfeiçoamento.
Temos que aproveitar esta oportunidade para que o Município diga de forma integrada
como  deveremos  resolver  este  impasse.  Que  defina  qual  a  repercussão  ou
consequência  na  deliberação  desta  obra  em  área  rural.  Temos  que  ter  mais
fundamentos. Quais seriam as alternativas para esta atividade? Onde seria o melhor
lugar? O Plano é regra de 2007 estamos em 2015. Será que não é o caso de se
reavaliar isto? E se reavaliar os órgãos devem discutir mais, entender mais porque é
história no Conselho que os processos que vem para cá muitos são fundamentados
nos pareceres técnicos que vem que são das pessoas que tem conhecimento para
fundamentar os caminhos que se deve seguir. Nós aqui avalizamos as propostas que
vem.  Precisamos  receber  dos  órgãos  técnicos  do  Município  argumentos  e
fundamentações que nos levem a propor com solidez um caminho ressaltando que não
é proibido o que é possível fazer. Se hoje o planejamento entende que o único lugar é
aquele que a Lei expõe claramente não tem muito que discutir, mas nos parece que
toda esta força, opinião forte da SEMMA que é quem tem mais força para proibir ou
orientar o empreendimento eles dão com fundamentos o aval. Será que não é o caso
de discutir entre vocês estes assuntos e depois vir ao Conselho? Isto é uma dúvida. O
Conselheiro  da  SMTTM,  Manoel  de  Souza  Marrachinho,  dentro  do  que  o
Conselheiro do CAU colocou, sugiro como encaminhamento que não devemos nos
abster de usar este expediente para fomentar um debate já que existem entendimentos
técnicos ai, outra é que o que diz Eli Lopes Meireles, “o Poder Público só compete
fazer o que é permitido e não como o privado fazer tudo o que não é proibido” Este
expediente tem que recomendar que com a legislação posta não tem como prosperar,
neste local. No entanto, em função da instrução do processo sugerir que a SEPLAN e a
SEMMA e outros órgãos que o Município entenda adequada e estudem a possibilidade
de alterar a legislação específica para este zoneamento. A SEMMA deixa claro que em
Caxias  do  Sul  a  terra  é  muito  cara.  Esta  atividade  numa zona  industrial  se  torna
economicamente não viável, tanto que até hoje não viabilizou. Este processo é inviável
nesta  legislação mas o  Conselho pode sugerir  ao Município  que através das suas
secretarias  analise  a  possibilidade  de  ampliar  o  zoneamento  ou  analisar  estas
alterações que possam permitir que num futuro esse processo venha como está ou em
outro local. Hoje temos só dois locai para esta atividade, no entorno do Aterro Municipal
ou em Zona Industrial.   A Conselheira  da  CIC,  Margarete T  Bender esta  é  uma
atividade que levanta algumas dúvidas quanto a sua operacionalidade mas não tenho
dúvida de que todo processo que envolve reciclagem de material  da indústria e da
construção  civil,  logo  ali  na  frente,  teremos  a  indústria  do  reaproveitamento  deste
material.  Vejo  isto  como uma atividade produtiva  industrial.  Hoje  já  temos estudos,
mostrando  que  não  é  o  ideal  ficar  enterrando  os  restos,  o  ideal  é  trabalhar  com
moderna  tecnologia,  com novos  conhecimentos  no  sentido  de  fazer  com que  este
material  não seja  somente  reciclado.   Está  na hora  de pensar  esta  atividade,  não
aquela para ser escondida e trazer  como uma atividade urbana e transformá-la em
setor  produtivo,  rentável  e  sustentável  ambientalmente.  Não  vejo  como  uma  ação
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sustentável identificar espaços na zona rural para absorver este refugo da construção.
Não fugiria da ideia de manter aquilo que está no Plano Diretor, ou seja de ter atividade
de reciclagem dos resíduos da indústria e da construção civil na zona industrial como
uma atividade produtiva e geradora de emprego e renda. O Conselheiro da CIC, Olivir
Viezzer na zona industrial não é inviável esta atividade pois o empreendedor gastaria
muito com o frete colocando em região muito longe. Este material não vai ser aterrado
e o pavilhão terá que ser construído com acústica, terá que ter aspirador de pó, pois ao
moer pedra não tem muito impacto  mas o  tijolo forma  muita  poeira.  Terá que ter
transformador,  uma  estação  elétrica.  Estamos  dando  um  caminho  para  o
empreendedor, que talvez considerando o custo que terá com frete será maior do que
colocar aqui na área industrial.  O resíduo da construção civil a triagem deveria ser feito
na obra O Conselheiro do SAMAE, Juarez Biazio, estas áreas próximas a Vila Seca
são áreas que devem ser preservadas pois  são bacias ou arroios. O Conselheiro da
SMOSP,  Adiló  Didomenico,  na  área  industrial  se  torna  inviável  pelo  tamanho  do
empreendimento. O Sr. Vitorino Antônio Bandeira coloca que não podemos ter pouco
espaço pois não é só o britador, tem o picador de madeira, lugar para depósito de
madeira para combustão, a poda das árvores da cidade vai para compostagem e tudo
isto precisa de espaço. Não é dentro de um setor industrial que dá para fazer isto.
Caxias  tem  quantos  anos?  ,  Quantos  lugares  têm  para  isto?  Até  agora  não  foi
providenciado nada. Vão deixar correr assim, empurrando barranco abaixo, no meio
das capoeiras e matos como está existindo em toda a área de Caxias do Sul?  O Sr
Luis Carlos Muniz  coloca que  tenho convivido na SEMMA nos últimos quase três
anos e o que eu tenho visto lá são empresas indo embora de Caxias do Sul pelas
dificuldades que hoje o Plano Diretor gera. Estão se estabelecendo em Santa Catarina
e São Marcos pois hoje está engessada. Montar uma montadora de bicicleta na área
rural, a legislação impede. Aí nos é permitido licenciar uma pedreira de exploração de
basalto que dá um impacto terrível e, no entanto, uma empresa como esta que é a
tentativa de empreendimento deste rapaz, não dá.  Eu com a experiência adquirida lá
na SEMMA, vejo como uma certa urgência de haver alguma tentativa de melhorar o
próprio Plano Diretor, para facilitar que as empresas possam se estabelecer em Caxias
do Sul. Se hoje estamos com uma defasagem muito grande em nível de emprego isto
vai se acentuar cada vez mais e vai chegar uma hora que o Poder Público vai ser
cobrado. Estamos colaborando com o desemprego. Estamos mandando as empresas
embora. Faço esta observação aqui como alguém que está diariamente na SEMMA e
viu na intenção deste projeto uma solução para o Município. Não só uma solução para
o  empreendedor,  muito  mais  para  o  Município  e  tenho  certeza  que  o  SAMAE,  a
CODECA, as Obras tem dificuldade de descarte porque não tem opção e aí o que
ocorre, é beira de  barranco e beira de rio. A nossa fiscalização lá, quando muda uma
atrás da outra e o pessoal sempre achando uma nova forma de burlar aquilo que a
legislação  diz.  É  uma  pequena  contribuição  não  só  com  o  projeto  mas  com  a
perspectiva de fazer realmente Caxias do Sul começar a ter uma visão mais ampla,
senão vamos ficar cada vez mais engessado e cada vez mais tudo vai ser impedido.
Uma porque é  Z Turística, outra Z e nessa série de Zs e aí vai o impedimento. O Vice-
Presidente Paulo Dahmer,  nós somos representantes de entidades mas largamos a
nossa função de  representar o Município e nestes últimos anos temos feito um esforço
muito grande de todas as entidades para que a gente tenha um Plano Diretor a altura
da cidade. A Secretaria do Meio Ambiente é uma das  secretarias que tem acento titular
e suplente dentro deste Conselho e tudo aquilo que está ao contrário da secretaria,
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pode ser trazido para este Conselho para que diante de nossas  condições e premissas
que  estão estabelecidas no nosso  regimento a gente  possa propor  a  mudança do
Plano Diretor. Hoje, nós tivemos a sorte de vocês acompanharem  a discussão que
houve  mudanças do Plano Diretor. Nesta questão específica, se a SEMMA tem um
entendimento de que a gente tem que mudar este item, nós estamos perdendo uma
grande  oportunidade  de  estarmos  fazendo  agora,  pois  dentro  deste  Conselho  foi
discutido e dado espaço para fazer as mudanças no Plano. Agora, assim como somos
aquele que ajudamos a construir as leis pro Município, nós também temos que zelar e
orientação que, independente da votação é que tudo o que houver necessidade de
mudança da legislação que seja trazido para este Conselho. Se tiver que fazer reunião
extraordinária para apreciar,  nós faremos mas é no sentido de fazer melhor para a
cidade. A possibilidade existe de mudar o Plano Diretor. Nunca se fechou esta porta.  O
Conselheiro da CIC,  Olivir  Viezzer,   hoje  não se concebe mais  enterrar  resíduos
sólidos e madeira picada, se vende o cavaco e já tem demanda para este uso. Não
precisa de grandes espaços. O Conselheiro da SMU, Carlos E Stédile, coloca que o
Urbanismo sugere uma criação de zoneamento especial  para novos negócios, para
absorver estas coisas. Esta discussão poderia ser feita. Hoje é triagem de resíduos,
poderá vir comunidades de plantas químicas, geração de energia fotovoltaico ou eólico.
São  focos  novos  que  precisam  de  um  olhar  diferente.  O  Vice-Presidente  Paulo
Dahmer,  tem  que  vir  um  pedido  de  discussão  por  parte  da  SEMMA.  Como
encaminhamento  poderíamos  ver  o  pedido  do  secretário  do  CONDEMA que  seja
analisado no CONSEPLAN quanto a possibilidade de expandir a atividade de central
de triagem e transportes de resíduos da construção civil e britagem também para a
zona rural pelos motivos expostos no processo e na ata 102 de CONDEMA  e com
parecer  contrário  da  SEPLAN/COPLAN  e  num  segundo  momento  foi  levantada  a
necessidade de se rediscutir  este ponto no Plano Diretor  de que tem que haver  a
necessidade da SEMMA que levante o debate. O Conselheiro do CAU, João Alberto
Marchioro,   deveria ter um convite com mais ênfase a SEMMA para as reuniões do
Conselho pois é fundamental a  sua ouvida. As vezes um argumento é mais produtivo
que um parecer.  O Vice-Presidente Paulo Dahmer,   poderia ter uma oportunidade
para debater o assunto com mais tempo para debates. Em votação foi aprovado por
unanimidade dos Conselheiros presentes  que com a recomendação de que na
legislação atual o empreendimento não pode ser aprovado no terreno proposto
pois  fere  a  Lei  do  PDM,  no  entanto  tendo  presente  o  mérito  do  processo  o
Conselho sugere que a SEMMA e SEPLAN   reavaliem o PDM possibilitando a

ampliação  ou  não  do  atual  zoneamento.   PROCESSO:15/2011 ASSUNTO:-
Projeto LC 2/2011 institui a instalação  de cisternas nas residências e indústrias
para coleta de água da chuva.   O Vice-Presidente Paulo Dahmer,  coloca que
existe  uma  proposta  de  resolução  para  analisar  e  votar.  O  Conselheiro  do
SINDUSCON  Rafael  Rihl  Tregansin  coloca  que  deixa  claro  novamente  que  não
concordamos com ônus a partir de uma lei. Somos contrários a isto e vamos brigar em
todas  as  estâncias.  O  Conselheiro  da  CIC,  Olivir  Viezzer   coloca  que  é  só
regulamentar o artigo 36 que contempla tudo isto, o Prefeito pode fazer por Decreto. O
Conselheiro da SMOSP Adiló Didomênico coloca que poderia apresentar a Vereadora a
essência do Art 36 na parte da compensação e deixar fora o reaproveitamento da água
que é uma discussão interminável. O Vice-Presidente Paulo Dahmer, me foi entregue
uma resolução para ser lida e aprovada ou não, mas eu como membro preciso de
esclarecimento. A proposta da vereadora Denise fala em  novas residências  e tem um
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substitutivo no processo do vereador Cassina que foi adotado. A análise do Conselho
levou em conta o substitutivo mas os dois vão ser votados lá na Câmara. Primeiro é
votado a emenda modificativa, se for aprovado está aprovado o projeto. O projeto da
Vereadora Denise é um e o do Vereador Cassina é maior e na discussão foi acatado do
Cassina que acrescenta regularizações, reformas e/ou ampliações com área construída
e  nós  colocamos  aqui  no  parecer  acima  de  800  metros  quadrados.  O  Projeto  do
vereador cassina é mais amplo e é o que vai ser votado em primeiro depois é votado o
substitutivo.  O  Conselheiro  da  SMTTM,  Manoel  de  Souza  Marrachinho  o  que
estávamos discutindo aqui é que o Conselho através da Secretaria de Obras  propôs
um segundo avanço que é regularizar as existentes porque reforma, regularização é
um critério geral do direito urbanístico pois quando se interfere na edificação criamos
uma nova edificação. O que a Secretaria de Obras está trazendo e o que o Sinduscon
está  contrapondo  as  edificações  existentes  que  não  vão  ser  mexidas  nunca  e  a
recomendação é o que o Sinduscon está colocando. O Conselheiro da SMOSP, Adiló
Didomenico, foi tirada a área central onde não tem como fazer os tanques e ficou
apenas definir como compensar o modo de se fazer esta adequação para não causar
um  passivo.  O  Conselheiro  do  SINDUSCON,   Rafael  Rihl  Tregansin esta
compensação     dentro do que vamos propor  vai em determinado momento       ter
que ser aprovada ou não. Esta aprovação pode impactar em ônus para o Município.
Este ônus vai ser legal ou não? O Conselheiro da SMOSP, Adiló Didomenico, pode
compensar através de área permeável. Podemos sugerir a regulamentação do artigo
36 no que tange incentivo,  excetuando o reaproveitamento. O Conselheiro do CAU,
João Alberto Marchioro, se a reforma for sem acréscimo de área não entraria.  O
Conselheiro da SMTTM, Manoel de Souza Marrachinho  acho este projeto merece
uma reunião específica para resolver e devemos dar os parâmetros, não um texto de
lei.  O Vice-Presidente Paulo Dahmer  conversará com o SMU na questão de projetos
para  ver  a  questão  técnica.   Ficou  deliberado  uma  reunião  com   SINDUSCON,
Secretaria  Municipal  de  Obras,  Secretaria  de  Municipal  de  Trânsito,  Transportes  e
Mobilidade , Secretaria Municipal de Urbanismo, Secretaria Municipal de Planejamento
e  Secretaria  Municipal  da  Receita  para   refazer  a  resolução  colocando  os  pontos
apresentados aqui e apresentar em uma reunião extraordinária na próxima segunda
feira. Este encaminhamento foi aprovado por unanimidade dos Conselheiros presentes.
ENCERRAMENTO Nada mais havendo a tratar, o Vice  Presidente   Paulo Roberto
Dahmer 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    Vice
Presidente   Paulo Roberto Dahmer.
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