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                                                    ATA N° 72 /2017
Aos vinte  dias  do  mês de  novembro  de 2017  às  nove  horas,  no  Salão  Nobre  do
Gabinete do Prefeito reuniu-se o CONSEPLAN em Sessão Extraordinária de nº 15 para
assuntos constantes da convocação.
PRESENÇAS 
Olivir  Viezzer  (CIC),  Margarete  Tomazini  Bender  (CIC),  Rudimar  José  Menegotto
(STR),  Juarez  Mazzochi  (SINDUSCON),   Alex  Foppa  (SINDUSCON),  Otniel  Alves
Borges (DCE_UCS), Carlos Eduardo Mesquita Pedone (UCS),  Jorge Gelso Cassina
(CREA),  Nerio  Jorge  Susin  (CREA),  Pedro  Alcântara  Bittencourt  César
(OBSERVATUR),  Silvia  Rafaela  Scapin  Nunes  (CAU),  Elisandro  Fiuza  Gonçalves
(SMH), Edmilson Luis Bianchi (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), Joelmir da Silva  Neto
(SMTTM),  Renata Aquino Carraro  (SEMTUR),  Enzo calabró da Silva  (SEMTUR)  e
Sabrina  Crivelaro  Becker  (SMOSP).  Contou  com  a  presença  de  Bruna   Souza
Fernandes (SEMMA), Fabio Manica (SINDUSCON), Edson Marchioro (UAB), Jaqueline
Graff ( Gabinete) Ezequiel  Andreazza (CDL) e Fernando G dos Reis (CDL).
PAUTA: 
AVISOS  DA  PRESIDÊNCIA.  O  presidente  Carlos  Eduardo  Mesquita  Pedone
agradece  a  presença de  todos.  Ata  nº  71/2017 foi  aprovada por  unanimidade  dos
conselheiros  presentes.  Com  a  correção  da  linha  38  da  folha  8  cuja  fala  é  do
Conselheiro da SEPLAN e não do Presidente. Revisão do Plano Diretor Municipal.
Conselheiro da SEPLAN, Fernando A. G. Mondadori. Entregamos um organograma
impresso que vai ser apresentado aqui e que no momento certo será explicado. Tudo o
que foi enviado por e-mail vamos fazer esclarecimentos para embasar as discussões.
Conselheira Da SEPLAN Rosana A Guarese. apresentação . A primeira parte é nova
na questão do texto. O que está em laranja é novo e as justificativas estão em azul e
preto  o  texto  que  já  existia.  O organograma  é  a  idéia  que  tínhamos  colocado  no
diagnóstico de tentar deixar mais claro através de um título novo esta interligação entre
todas as políticas do município e que o Plano Diretor é o grande guarda chuva que
integra  tudo  isso  e  a  sua   importância.  Nas  reuniões  percebemos  que  havia
dificuladade de entendimento que o PDM tem o entendimento das diretrizes setoriais
de todas as áreas e quando vai trabalhar na sua área tem que estar de acordo com o
que foi discutido e definido no PDM. Este é o objetivo da criação deste novo título com
este Sistema de Planejamento Municipal. Os artigos não estão numerados. Os que já
existem tem o número entre parênteses e o que é novo não tem para ter a relação com
o  Plano  atual.  Apresentação  (material  anexo  nos  arquivos  do  CONSEPLAN).
Conselheiro  da SEPLAN, Fernando A G Mondadori: o Plano Diretor que agora tem
uma função integradora dentro das áreas de atuação da prefeitura, então, ele vem com
esse  apelo  para  o  desenvolvimento  que  são  as  diversas  portas  que  nós  abrimos
através dos planos estratégicos setoriais que vão de alguma forma compor a própria
direção do Plano. O Presidente  Carlos Eduardo Mesquita Pedone: Uma dúvida que
surge aqui é que alguns desses planos  já foram realizados e outros são propostas, na
verdade  eles  não  estão  identificados  deste  modo aqui,  por  exemplo,  no  caso  dos
PHLIS,  Plano  Social  de  Habitação  e  Interesse  Social   que  teria  que  ser  revisado.
Outros planos talvez não, ainda não existam, alguns é proposta. Uma sugestão seria
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identificar aqueles que existem ou vão ser revisados  e aqueles que estão por serem
realizados, aí oportunamente com um cronograma e com a realização desses planos.
O Conselheiro da OBSERVATUR,  Pedro Alcântara Bittencourt César: Eu tenho
uma sugestão  com relação a forma que é utilizado no plano a palavra estratégico. A
gente sabe que o termo  estratégico quando  surgiu, historicamente, nos planos foi em
contra  ponto  a  palavra  totalidade.  Fazer  só  efetivamente  naquele  lugar.  Seria
interessante  termos uma justificativa sobre a forma que está sendo definido  como
estratégico nesse plano que eu acho que não tem essa visão de ser alguma coisa
específica  para algo e sim  como a gestão trabalha, de flexibilidade, não a visão de
exclusão  que  é  historicamente  definido  como  estratégico.  Quando  se  pensa
estratégico, em termos de distrito, estou fazendo um planejamento para aquele lugar.
Quando falo estratégico em mobilidade, dá a impressão que estou excluindo uma parte
da população. É importante definir nas justificativas do Plano qual é o entendimento
municipal para o uso desta palavra. Outra questão é quando fala que o planejamento
regional vai tirar poder Não vai tirar poder. No planejamento regional estou somando
municípios. Conselheira da SEPLAN, Rosana A Guarese: isto foi bastante discutido.
Artigos  que   tiveram   alterações  e/ou  colaboração    dos  Conselheiros.
Conselheira  do  CAU,  Silvia   Rafaela  Scapin  Nunes:  CAPÍTULO  II  DOS
OBJETIVOS- ITEM II:   tirar  “sem prejuízo a  autonomia”.  CAPÍTULO I,  ITEM G,
Plano Municipal de Mobilidade:  além destes dois, temos o Plano de Transportes de
Cargas e outros,  como o de  Mobilidade do Município como um todo. é colocado aqui
plano cicloviário e  de acessibilidade, parece que falta algo. Conselheira da SEPLAN,
Rosana A Guarese: não entraria no plano de mobilidade? O Viário está muito presente
no Plano Diretor, é integrante, não é externo. Pensar em plano viário tiraria de dentro
do  Plano.  Conselheira  do  CAU,  Silvia   Rafaela  Scapin  Nunes: ficaria  Plano  de
transportes. Incluir  “3-Plano  de  Transportes”.   No PARÁGRAFO  ÚNICO: “...
reponsável  por  acompanha  a  efetividade  e  o  cumprimento  das  diretrizes
previstas”. ITEM 3, LETRA E-  tem “outras legislações” e mais adiante no texto a
palavra é colocada de uma forma mais adequada “demais legislações”  que ficaria
mais compatível com o testo da lei.  CAPÍTULO II DOS OBJETIVOS- ART.  O PDDI
deverá ser compatível com: item I -“políticas  nacionais” e não  “planos nacionais”.
CAPÍTULO II  DAS DIRETRIZES GERAIS ITEM V -  a  palavra  desempenho traduz
melhor a questão dos transportes, porque tempo, fica parecendo melhorar o tempo na
circulação da fluidez  de tráfego.  Fluidez significa  congestionamento  e  desempenho
significa  otimização  dos  espaços  públicos.  “o  planejameto  de  mobilidade  do
município buscará a sustentabilidade  dos sistemas de transportes  com maior
participação do transporte  coletivo e  do transporte  não motorizado na  matriz
modal  de  deslocamentos  e  a  busca  da  apropriação  equitativa  dos  espaços
públicos e do desempenho da circulação urbana”  ITEM X- A palavra dinâmico,
antes de informação remete a dados. Conselheira da SEPLAN, Rosana A Guarese:
este  item  já  existia,  não  foi  mudado.   Conselheira  da  CIC,  Margarete  Tomazini
Bender:  o  sistema  de  informação  que  é  colocado  ali  é  dinâmico  em  função  da
permanente atualização e informações. Não precisa ser exclusivamente municipais. A
gênese é o SUI não deve ter a palavra  municipais “a manutenção de um  sistemas
dinâmico de informações  como suporte dos processos...”.  Conselheira do CAU,
Silvia  Rafaela Scapin Nunes: ITEM XI- poderíamos colocar sobre resiliência urbana,
sobre a mitigação do impacto da mobilidade, das mudanças climáticas especialmente
em  relação  aos  modais  de  transporte  de  cargas  e  passageiros.  Conselheira  da
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SEPLAN, Rosana A Guarese: estamos ainda nas diretrizes gerais se for específico de
mobilidade teremos que colocar  ali.  Conselheira do CAU,  Silvia   Rafaela Scapin
Nunes: lá ele ficaria deslocado pois no Ministério das Cidades  o Plano Setorial de
Transportes e Mobilidade Urbana para mitigação da mudança de clima. Mesmo que
não especifique que seja em relação a mobilidade, precisaria colocar neste momento a
questão  da  resiliência.  A resiliência   em  relação  a  temperatura  está  diretamente
relacionada  a  mobilidade  por  causa  dos  combustíveis.  Conselheira  da  SEPLAN,
Rosana A Guarese: sugiro trabalhar no item mobilidade pois ali tem específico disto.
Tem que ter o cuidado de ter esta lógica. Conselheira do CAU, Silvia  Rafaela Scapin
Nunes encaminhará proposta de texto a COPLAN e na  próxima reunião será
colocado.  CAPÍTULO III  DAS DIRETRIZES SETORIAIS-  ITEM II  substituir “a ser
necessariamente protegido” por “a ser protegido de forma prioritária”. ITEM XVI- “a
adoção  de  medidas  de  controle  de  animais”  na  justificativa  fala  de  controle  da
populaçao de animais. A palavra população deveria estar incluida na redação oficial.
Ficaria “controle  da  população  de  animais” como  está  na  justificativa.  A
representante da SEMMA,  Bruna Souza Fernandes, diz que a parte da resiliência
ficaria nos gerais pois tem relação com todo o Plano Diretor e não só da mobilidade.
Concordou com a alteração na questão dos animais.  Conselheira do CAU, Silvia
Rafaela  Scapin  Nunes:  SEÇÃO  II  DA POLÍTICA MUNICIPAL DE  ASSISTÊNCIA
SOCIAL- ITEM II. “Equidade dos usuários e grupos específicos” ficou confuso.Parece
que equidade  dos  acessos  e  de oportunidades e  não de usuários.  Tirar  e  colocar
apenas “ inclusão social”. Conselheiro do DCE/UCS Otniel Alves Borges: este termo
é bem específico da área da Assistência Social, então temos que pedir esclarecimentos
pois fazer alteração pode compromete o texto.  Conselheira da SEPLAN, Rosana A
Guarese:  Ficará  para  pedir  esclarecimentos  da  FAS pois  é  específico  da  área.
Conselheira do CAU, Silvia  Rafaela Scapin Nunes: SEÇÃO XII - DOS RECURSOS
HÍDRICOS  (ART  69)  ITEM  IX   com  relação “as  ciências  ambientais”  ficaria “em
conformidade com as ciências ambientais”. SEÇÃO XIV-  DA ESTRUTURA VIÁRIA
E MOBILIDADE- ITEM I- duvida no significado da palavra “clara”  Novo texto: “Definir
ajustamentos necessários na hierarquia do sistema viário”. ITEM III-  acrescentar
no final “otimizando  a utilização da malha viária” isto diz respeito as vias ociosas
que  temos  junto  aos  principais  corredores.  Conselheiro  do  OBSERVATUR Pedro
Alcântara Bittencourt César: neste item falta contemplar no nível das intermunicipais.
Texto final “Buscar vias alternativas às existentes para mobilidade, considerando
os fatores técnicos e econômicos através de diretrizes e projetos, utilizando a
otimização da malha viária”.  Conselheira do CAU, Silvia  Rafaela Scapin Nunes:
ITEM X-  usar palavras acertivas. Trocar   sugiro “criar alternativas para melhorar o
desempenho  do  táfego  de  veículos  e  de  pedestres”.  Conselheiro  da  SEPLAN
Fernando A G Mondadori:  foi muito utilizado o termo conflito  nas reuniões com a
Secretaria de Transportes.  É um termo  específico  da área .  Nova redação:  “criar
alternativas para melhorar o desempenho do táfego de veículos e de pedestres
de modo a reduzir os conflitos existentes”.  Conselheira do CAU, Silvia  Rafaela
Scapin Nunes:ITEM XI.nova redação: “estabelecer programas para a manutenção
do sistema viário”.  ITEM XII   nova  redação  “  aprimorar  a  sinalização  viária  e
aumentar a segurança de tráfego”. ITEM XVII  nova redação “fomentar a educação
para  o  trânsito  através  da  promoção   de  atividades  educacionais  tanto  para
motoristas,  quanto  para  ciclistas  e  pedestres  para  minimizar  os  conflitos”.
SEÇÃO  XV  DA ACESSIBILIDADE  E  MOBILIDADE  DE  PEDESTRES. Os  artigos
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começam com um verbo então  estes poderiam seguir esta linha.  ITEM I sugiro novo
texto “ promover a acessibilidade urbana tendo como referência a inclusão social e a
qualificação dos espaços públicos”.  Conselheira da SEPLAN, Rosana A Guarese:
temos que ver com a secretaria para ver se esta mudança não altera a idéia. Não o
verbo , mas os termos. Na questão de tirar o temo da redução das  desigualdades, eles
tem muito  claro  as  diferenças  e   necessidades  especiais  que  é  muito  importante.
Conselheiro do OBSERVATUR Pedro Alcântara Bittencourt César: na questão do
motorista e do pedestre, existe alguma expressão que se possa definir pois pode surgir
algum outro modal e não estar contemplado no plano. Um termo para trabalhar a lógica
da totalidade.  Conselheira da SEPLAN, Rosana A Guarese: temos que promover a
integração  dos  diferentes  modais  de  transportes.   Conselheira  do  CAU,  Silvia
Rafaela Scapin Nunes: ITEM II mesma questão do verbo “ Ampliar e consolidar”.
ITEM IV  trocar  “das atividades” por “medidas”. ITEM X- trocar “conscientização da
população  quanto  à  importância”  por  “melhorias  e  qualificação”.  Conselheira  da
SEPLAN, Rosana A Guarese:  isto foi uma discussão com a Secretaria de Trânsito e
com os técnicos, no sentido de que a dificuldade, tanto na manutenção das calçadas
onde  as  pessoas  colocam  rampas  e  obstáculos  que  causam  problemas  na  área
específica  deles.  Inclusive  mudar  a  inclinação.  Foi  construído  uma  proposta  para
melhorar isto.  Conselheira do CAU, Silvia  Rafaela Scapin Nunes: Acrescentar um
item XII implementar um sistema de dados para fins estatísticos de mobilidade urbana
e rural.  Se a cidade melhorou só vamos saber com dados e esta oportunidade da
revisão do plano poderia implementar uma sistematização  de dados de tráfego para
fins  estatísticos.  Texto:  “XII-implementar  a  sistematização  de  dados  estatísticos
para fins de indicadores de mobilidade urbana e rural.” SEÇÃO XVII-  substituir Da
Mobilidade de Bicicletas por “Da Mobilidade por Bicicletas” e no Art também  trocar
“de  bicicletas”  por “por  bicicletas”.  ITEM I  “….implementação de  infraestrutura
cicloviárias  para  o  transporte  por  bicicleta” pois  não  é  só  a  ciclovia  existe  a
ciclofaixa, a compartilhada. ITEM III- tirar “o convívio de” por  “compatibilidade com”.
ITEM IV  nova redação: “estimular a implantação de bicicletários e/ou paraciclos
voltados ao suporte a circulação de bicicletas em locais públicos e privados de
grande circulação de pessoas” SEÇÃO XVIII- DA HABITAÇÃO ITEM I : pergunta  o
que  é  diferentes  grupos  sociais?  Conselheira  da  SEPLAN,  Rosana  A Guarese:
Vamos perguntar para a Secretaria Habitação. Conselheiro do OBSERVATUR Pedro
Alcântara Bittencourt César: o fato de não ter a funcionalidade rígida, sempre tentar
buscar esta integração, vejo como um bom modelo de planejamento urbano sempre ter
isto  como  objetivo.  Conselheira  da  SEPLAN,  Rosana  A  Guarese: discutimos  a
questão  e eles foram claros de que se coloca empreendimentos de habitação social
muito longe  e isolados da malha urbana. Acho que esta frase tem este sentido mas
vou perguntar pois  este assunto não deve acontecer  desta forma. Tem que tentar
integrar  com os demais grupos dentro  da cidade. Conselheira  da CIC,  Margarete
Tomazini Bender:  o objetivo principal, apesar de ser proposta de novo texto, a idéia
dos  grupos  sociais,  no  ponto  de  vista  da  interação  espacial,  de  forma  a  evitar  a
extratificação ou compartimentalização  de uma parte da cidade exclusivamente para
pessoas de baixa renda. A idéia é estimular uma ocupação de espaços vazios dentro
de políticas de interesse social com esta lógica. Conselheira da SEPLAN, Rosana A
Guarese: nas discussões esta preocupação foi colocada pela secretaria. Conselheiro
do DCE/UCS Otniel Alves Borges: tem que ver a redação da Lei como um todo, se
ela está substativada ou em verbo.  Conselheira da SEPLAN, Rosana A Guarese:
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está  em verbo,  algumas ficaram como as secretarias  mandaram,  mas isto  vai  ser
analisado.   “Integrar  com os diferentes  grupos sociais”.  ITEM III   “fomentar  na
iniciativa  privada”.  Conselheiro  do  OBSERVATUR  Pedro  Alcântara  Bittencourt
César:  é melhor a palavra “fomentar a  iniciativa privada” pois o termo se refere a
palavra “para”. Conselheira do CAU, Silvia  Rafaela Scapin Nunes: SEÇÃO XIX -DA
REGULARIZAÇÃO  FUNDIÁRIA_-ITEM  II-  bem  delimitadas  por “especificas”.
SEÇÃO  XX-  DO  TURISMO  -  ART  –  dúvida  quanto  a  consolidar  ou  qualificar  o
município.  Nova  redação “…   consolidar  e  qualificar  o  Município...”.  ITEM  VII
“promover  programas,  projetos  e  campanhas...”.  Conselheiro  da  SMT  Enzo
Calabró:  concorda com a alteração.  Conselheira do CAU, Silvia  Rafaela Scapin
Nunes: revisar o mapa. A localização da MAESA e a escola de Galópolis está errado.
Conselheira da SEPLAN, Rosana A Guarese:  vamos ver  e corrigir se está errado.
Aqui  os  pontinhos  estão  pequenos,  mas  vamos  olhar  na  base  cartográfica.
Conselheiro  do  OBSERVATUR  Pedro  Alcântara  Bittencourt  César:  na  ZIT
Caminhos da Colônia, levar até a divisa de Flores da Cunha. Sabemos que a questão
turística do Caminhos da Colônia acontece em Flores da Cunha e também colocar no
Plano a necessidade de regulamentação para não acontecer  que em 10 anos não teve
regulamentação. Deixar nas disposições finais este assunto. Conselheira da SEPLAN,
Rosana A Guarese: fizemos um pequeno ajuste com a intenção de   mexer e discutir
no momento da regulamentação. Estamos em contato com a secretaria de Turismo
para, no começo do próximo ano, com a discussão inicial da Estrada do Imigrante pois
já tem legislação.  Partir  dela como o início das discussões com a comunidade.  O
presidente Carlos Eduardo Mesquita Pedone esta demanda foi da última reunião, na
questão do cronograma para os planos e programas. Conselheira da CIC, Margarete
Tomazini  Bender: o  trabalho  apresentado  inicia  num  artigo  com  Sistema  de
Planejamento Municipal e que basicamente reproduz o que foi adotado na cidade de
Porto Alegre em 1999 quando não havia o Estatuto da Cidade em vigor e que reporta a
questção do desenvolvimento urbano. O Estatuto da Cidade, quando veio regulamentar
os dois artigos da Constituição, impõe que o planejamento seja abordado no âmbito do
desenvolvimento do Município como um todo e não vinculando ao desenvolvimento
urbano. Isto deve ficar registrado para não gerar este conflito que é de amparo legal.
Esta  redação  limita  as  atividades  urbanas,  seja  no  âmbito  econômico,  social  e
urbanístico. Alguns município não tem área rural que é o caso de Porto Alegre, Curitiba.
Compatibilizar  com  a  legislação  maior.  CAPÍTULO  I  DO  SISTEMA  DE
PLANEJAMENTO  MUNICIPAL-”...  desenvolvimento  municipal.”.  Conselheiro  da
CIC,  Olivir  Viezzer:   HABITAÇÃO  E  INTERESSE  SOCIAL ITEM III  –  “Promover
aquisição de lotes e/ou unidades habitacionais a preços acessíveis”. Como isto vai se
dar  na  prática?  Deve  desenvolver    uma  política  com  o  setor  privado  onde  esta
acessibilidade  seja  viável.  O programa  Minha  Casa  Minha  Vida  é  a  maneira  mais
prática que tem para baixar o preço de um imóvel pois o governo paga uma boa parte
dele, porém exige a necessidade da participação do município onde ele adquire a área,
dá para a iniciativa privada e o custo da área não é computado no preço do imóvel. Isto
é uma política eficiente. Sugiro que se reveja esta questão de forma a incerir isto que
realmente  vai  garantir  a  habitação de interesse social.   Desenvolver  políticas que
envolva o Município e o Governo Federal em programas habitacionais com a iniciativa
privada. São três partes, a iniciativa privada, o Município e o Governo Federal entram e
surge uma unidade mais barata. Conselheira da SEPLAN, Rosana A Guarese: temos
que ver com a Secretaria da Habitação para ajustar e ficar com esta idéia. Conselheira
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da PGM, Larissa Raymundi: deveria ser como uma diretriz geral no caso da política
habitacional.  No  caso  do  Campos da  Serra,  o  programa  é  feito  nestes  termos,  ,o
Município entrou com a área, a iniciativa privada constrói e o subsídio é pela Caixa
Federal. Vai ter que ter uma legislação específica para cada programma habitacional
que for implantado para saber qual a contrapartida do Município.Conselheiro da CIC,
Olivir Viezzer: por isso tem que ter uma política habitacional e gostaria de ler isto no
Plano Diretor. Não basta fazer o loteamento. Tem que ter a creche, a questão social, a
escola. Este conjunto de ações é que vai viabilizar.   Conselheiro do CDL, Fernando
Gonçalves Reis: a contribuição no âmbito do mercado imobiliário é a respeito de uma
possível  mudança  na Lei  do  Parcelamento  do  Solo.  Hoje,  os  terrenos,  em Caxias
possuem um limite mínimo de área para liberação  e isto limita um pouco a ação da
iniciativa  privada  pois  fica  concentrada  na  edificação  vertical.  Não  se  abre  a
possibilidade de novos loteamentos. O que  acaba acontecendo é  a proliferação dos
sobrados,  uma  vez  que  as  pessoas  conseguem  parcelar  o  terreno  e  construir
edificações  menores  e  mais  baratas.  Seria  uma alternativa,  a  possibilidade  que  já
existe em vários outros municípios, que se abre para o parcelamento de terrenos  com
tamanho menor, até 200m². Hoje é 300 m². Talvez revisar a Lei do Parcelamento do
Solo para repensar este zoneamento.  Conselheira da PGM, Larissa Raymundi: o
zoneamento de interesse social são terrenos menores. Conselheiro do SINDUSCON
Juarez Mazzotti:Quanto a mobilidade, achamos que todo o setor  ficasse concentrado,
tanto o viário, o bicicletário como o de pedestre poderia ter uma sessão única. Quanto
a utilização dos bicicletários em empreendimentos privados. Que ficasse explicado que
tipo  de  empreendimento  é  esse.  Para  não  ficar  vago.  Conselheira  da  SEPLAN,
Rosana A Guarese; aqui é amplo. Esta discussão específica de onde e como isto
pode acontecer, vai acontecer no plano de mobilidade e cicloviário. Estamos com uma
diretriz macro,  não dá para especificar tudo neste momento.  Aqui seria a intenção.
Tentamos colocar  tudo num lugar  só.  O objetivo  de separar  foi  no caso das rotas
acessíveis e acessibilidade, até para dar um pouco de destaque pois um texto enorme
com todas esta políticas parecia que perdia um pouco o destaque destas áreas que
estamos  acrescentando  e  trabalhando.  Conselheiro  do  SINDUSCON  Juarez
Mazzotti: talvez tenhamos um outro tipo de equipamento de mobilidade e teremmos
que revisar o plano pois não temos isto regrado. Se tivesse numa única sessão poderia
abranger melhor.  O presidente Carlos Eduardo Mesquita Pedone: o Plano Diretor
tem que ser o mais macro possível. Os planos setoriais é que vão entrar no detalhe e
ainda temos os programas  e os projetos. Temos que identificar bem qual é a linha de
corte do que está no Plano Diretor  mas é importante a preocupação e que isto esteja
contemplado nos Planos específicos. quando se fala em mobilidade se fala em plano
de  mobilidade  depois  já  vem especificando.  Conselheira  da  SEPLAN,  Rosana  A
Guarese;  criar na estrutura viária e mobilidade  um item para contemplar isto. A
idéia inicial era juntar tudo mas vimos que fica confuso. Existe a lógica  legislativa.
Vamos pensar algo neste sentido. Conselheiro do CDL, Fernando Gonçalves Reis:
a sugestão é liberar em loteamentos fechados ou abertos  a possibilidade de terrenos
menores. Em loteamentos e não avulsos em qualquer parte da cidade. O presidente
Carlos Eduardo Mesquita Pedone: tem questão da ZEIS que tem gravame  e as ZEIS
2 que são áreas para reservas de habitação de interesse social. No Plano é demarcar
estas ZEIS 2.  Conselheira da SEPLAN, Rosana A Guarese: não vai  ser possível
agora.  Discutiremos a  regulamentação das ZEIS2,  o  tamanho do lote  e também a
discussão da Lei do parcelamento que deve acontecer. Conselheira da PGM Larissa
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Raymundi: criar  as  subseções.  Conselheiro  do CREA,  Nerio  Susin:  nos planos
estratégicos   setoriais,  no  Plano  Municipal  do  Meio  Ambiente  temos  Plano  de
Arborização Urbana, Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, Plano
Municipal  da  Mata  Atlântida  e  Plano  Municipal  de  Gerenciamento  de  Resíduos  da
Construção Civil.  Qual é a diferença entre  Plano Municipal de Gestão Integrada de
Resíduos  Sólidos e Plano Municipal de Gerenciamento de Resíduos da Construção
Civil? Conselheira da SEPLAN, Rosana A Guarese: estes planos existem. Teríamos
que ver  com a  Secretaria  do Meio  Ambiente  .  O objetivo  é  mostrar  o  que  existe.
Conselheiro  do  CREA,  Nerio  Susin:  O  Plano  de  Arborização  Urbana,  Plano
Municipal de Recuperação e Preservação da Mata Atlântida, este é o nome correto
e foi objeto de intervenção na minha  última reunião  de que não estava contemplado
no  Plano  Diretor  e  ele  integra  o  Plano  de  Arborização  Urbana  inclusive  com
diagnóstico. Não fazer uma série de planos estratégicos quando tem um mestre que
está em andamento e tem boas coisas nele para poder usar. Conselheira da SEPLAN,
Rosana A Guarese: isto reflete o que existe.  Conselheiro da CIC, Olivir Viezzer:  se
tem um plano de gerenciamento de resíduos podemos tratar  de todos os tipos de
resíduos. O resíduo industrial e o da construção civil são do mesmo capítulo. Trazer
para cá é um desperdício.  Conselheira da SEPLAN, Rosana A Guarese: trazemos
esta ideia de um sistema e para mostrar que muitas vezes se trabalha eles isolados em
momentos  diferentes  sem  esta  integração.  O  objetivo  é  mostrar  esta  integração.
Conselheiro  da  SEPLAN Fernando A.G.Mondadori:   quanto  ao  organograma no
nivel verde e azul é organizacional, o laranja é o que já existe ou está em elaboração.
Talvez  fazer  uma  melhoria,  mas  se  desfazer  do  que  já  existe  pode  ficar  sem
amarração. Vamos propor estruturação do nivel abaixo ou colocar o que existe de fato
É importante definir isto. Ficou nitido que os planos de meio ambiente são diversos,
não se conversam e talvez pudessem estar integrados. Temos que ver se fica claro
aqui o que existe de fato ou já tentar propor algo. Conselheira da SEPLAN, Rosana A
Guarese: este ano de discussão nos mostrou estas questões por isso a criação da
ideia de explicitar este sistema.  Vimos que há planos  que não se conversam e que
não  conversam  com  as   políticas  do  Plano  Diretor.  Colocamos  outros  da  mesma
natureza  para  ficar  em aberto.  Conselheiro  do  CREA,  Nerio  Jorge  Susin:  uma
resolução do Conama 313/2012, fala especificamente a necessidade de existir  este
plano  de  gerenciamento  e  transfere  a  responsabilidade  ao  Município  e  o   Plano
Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos é uma legislação também federal
posterior mas  integra este tipo de resíduo. Se tiver um plano fortalecido é mais facil de
implantar e também a questão da urbanização urbana. A representante  da SEMMA
Bruna  Souza Fernandes:não tenho como responder,  vou pedir  ao pessoal  técnico
entrar em contato para ver.  Conselheiro do CREA, Nerio Jorge Susin: senti falta a
questão  da  Política  Nacional  do  Meio  Ambiente  e  a  Lei  Federal  6939  que  cria
instrumentos que atingem os objetivos da lei e um destes indstrumentos que modificou
a  relação  do  meio  ambiente  com  o  resto  da  sociedade  era  o  instrumento  do
licenciamento  ambiental.  Devia  aparecer  aqui  mais  forte.  Hoje  o  licenciamento
ambiental  serve  mais  para  trancar  algumas  coisas   do  que  esclareser  o  que  a
sociedade pode e deve fazer em relação a isto. Não tenho texto mas  gostaria que
fosse contemplado. Sobre a educação ambiental que é outro instrumento desta poilítica
que  aqui  só  está  colocado  num  eterminado  item.  Ele  tem  que  ser  geral  para  a
sociedade.  Conselheira  da  SEPLAN,  Rosana  A  Guarese: Licenciamento  como
diretrizes mais claras. Conselheiro do CREA, Nerio J Susin: mais claras mais fortes.

 7-

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
                                            
                                 PLANEJAMENTO   E    GESTÃO    TERRITORIAL        
                                                                                                                                                                 Ata 72/2017

Conselheiro do SAMAE Gerson Antônio Panarotto:  só uma questão de conflito.
Uma  linha  ligando  esse  plano  de  resíduos  ao  plano  de  saneamento  porque  o
saneamento prevê uma integração.  Conselheiro da CIC, Olivir Viezzer: no caso da
formatação do plano,  dos planos específicos,  o detalhamento logicamente tem que
atender a legislação.  A não ser esse caso não teria que ser só diretriz e depois em
todo capítulo teria o detalhamento. Conselheiro do CREA Nerio Jorge Susin: sugiro
meio ambiente, logo em seguida saneamento e logo em seguida recursos hídricos. Não
existe  uma  diferenciação  entre  uma  situação  e  outra.  Conselheira  da  SEPLAN,
Rosana A Guarese:  “Inverter aqui a ordem e colocar,  meio ambiente saneamento
e  recursos  hídricos  na  sequência.  O  presidente  Carlos  Eduardo  Mesquita
Pedone:  fazer subseções. Para prosseguimento das discussões a ideia é  que os
colegas   consigam  espaço  junto  a  suas  bases  e  vamos  ter  material  das  áreas
específicas.  O segundo bloco, que vai se apresentar na próxima semana será enviado
sexta-feira.  O Conselheiro da SEPLAN, Fernando A G Mondadori:   vamos mandar
durante a semana, em separado, as revisões que foram feitas hoje  pontualmente e na
sexta-feira  enviaremos  o  outro  pacote  de  propostas.  Conselheira  da  SEPLAN,
Rosana  A Guarese:  tivemos muita  dificuldade  no  envio  dos  arquivos,  porque  são
pesados, tem problemas da nossa rede por isso que acabou atrasando.. Acabou indo
no e-mail pessoal do Secretário e era para ser no e-mail da prefeitura. Vamos tentar
corrigir  isso  nesse  próximo.  Conselheiro  do  CREA  Nerio  Jorge  Susin: No
mapeamento  das  ZIANs  ficou  fora  o  Parque  dos  Palanquinhos   ele  tem  que  ser
integrado. Existe uma área de proteção integra, ela tem que estar junto a ZIAN,  até
porque ela define o uso do solo em todo o seu entorno.  Conselheira da SEPLAN,
Rosana  A Guarese:  a ZIAN não  mudou nada.mas vamos  verificar  com o Meio
Ambiente a área dos Palanquinhos para ser incorporada a ZIAN. O presidente
Carlos Eduardo Mesquita Pedone:   na questão do dia 4 esta será a data de limite?
Conselheira da SEPLAN, Rosana A Guarese: Vai expandir. Temos só que cuidar para
não passar do dia que a Câmara entra em recesso, que é o dia 15.  O presidente
Carlos Eduardo Mesquita Pedone: teremos  a oportunidade do dia 11, eventualmente
fazer uma reunião. Conselheira da SEPLAN, Rosana A Guarese: ou alguma no meio,
estamos preocupado em fazer direitinho, se a gente vê  que é muito para uma reunião
ou que a  não vamos dar conta de fechar  tudo, nós vamos conversando e vamos
ajustando para entregar em tempo.
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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