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                                                    ATA N° 69 /2017
Aos três dias do mês de julho de 2017 às nove horas, no Salão Nobre do Gabinete do
Prefeito reuniu-se o CONSEPLAN em Sessão Extraordinária de nº 14 para assuntos
constantes da convocação.
PRESENÇAS 
Rudimar  José  Menegotto  (STR),  Alexandre  Susin  (SINDUSCON),  Ivaldo
Trentin(SEAAQ), Jorge Gelso Cassina (CREA),  Pedro de Alcântara Bitencourt César
(Observatur),   Elisandro Fiuza Gonçalves (SMH),   José Taiarol  (SMAPA),  Mirangela
Rossi  (SMU),  Daniel  Alexandre Nunes (SMU),  Gerson Antônio  Panarotto  (SAMAE),
Fernando  Antônio  Granjo  Mondadori  (SEPLAN),  Rosana  Aparecida  Guarese
(SEPLAN),  Larissa  Raymundi  (PGM),   Louise  Maria  Rocha  de  Aguiar  (SEMMA),
Miguel da Câmara Canto (SMGF),  Rejane Bendo Pereira(SMR),   Adair José Bianchi
(SMTTM),   Jocélia  Brezolin  Kich  (SMC),  Renata  Aquino  Carraro  (SEMTUR),  Enzo
Calabró  da  Silva  (SEMTUR),  Leandro  Pavan  (SMOSP)  e  Sabrina  Crivelaro
Becker(SMOSP).  
PAUTA: 
AVISOS DA PRESIDÊNCIA.  A reunião  foi  presidida  pela  Vice-presidente  Mirangela
Rossi que agradece a presença de todos. O presidente justificou sua ausência, não
pode comparecer por compromissos já agendados.
2-APROVAÇÃO DA ATA  68 /2017   com a correção linha 1 folha 4 para  “importante
a  participação  do  IAB  desde  que  se  mantenha  a  paridade”  foi  aprovada  por
unanimidade dos Conselheiros presentes.

3-  PROCESSOS:  2017/9521. REQUERENTE:MUNICÍPIO  DE  CAXIAS  DO
SUL-  SMU.  ASSUNTO:  Parecer.   A Conselheira  do  SMU,  Mirângela  Rossi,
coloca  que   fez um parecer,  não  exatamente  um plano,  pois  temos uma meta  de
ampliação desse valor do fundo e nossa intenção neste primeiro momento não é usar
os recursos do fundo. A maioria  dos loteamentos irregulares são áreas privadas,  a
proposta  urbanística  vem  do  parcelador,  a  exigência  é  do  loteador  que  parcelou
irregularmente. Para nós fica a questão da análise. Alguns processos, onde tem área
de invasão e que  é área do município, por exemplo,  vamos usar um TAC, onde uma
empresa tem uma multa a ser paga e esta vai ser trocada por serviço de proposta
urbanística. Até inclui a questão de fazer parceria de cooperação, para orientações e
para análise dos processos. Quanto mais pudemos usar outros recursos além do fundo
e  usar  quando for  necessariamente  dispensável.  Inclusive  estamos montando  uma
equipe de topografia interna no urbanismo, no setor de irregulares para não ter que
fazer  uma  licitação  e  usar  este  dinheiro.  Por  isso  não  especifiquei  um plano  com
valores pois não temos como demonstrá-los sem fazer  uma licitação, sem um projeto
específico para dizer o que precisa e o que não precisa. Temos uma média de 200
parcelamentos entre loteamentos regulares e irregulares. Temos 25 prioritários que são
loteamentos de fato, e a maioria são particulares e a proposta urbanística vem deles.
Para nós cabe fazer.  A Conselheira da PGM, Larissa Raymundi:  o questionamento
do Conselho é sobre um plano de utilização de recursos do fundo. Se não vamos mais
utilizar recursos do fundo na estruturação da fiscalização  não tem o que o Conselho
deliberar.  A Conselheira do SMU, Mirângela Rossi: a idéia é utilizar os recursos do
fundo  prioritariamente  para  prevenção  dos  irregulares  para  evitar  a  ampliação  das
invasões.  A prioridade  hoje  é  conter  isto.  Quanto  as  análises  estamos começando
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depois de muito trabalho a desenvolver,  para quem sabe, conseguir  regularizar um
parcelamento.  Não  temos  nenhum  regularizado.  A Conselheira  da  PGM,  Larissa
Raymundi: então o que seria o objeto da deliberação do Conselho. A Conselheira do
SMU,  Mirângela  Rossi:   neste  caso  específico,  é  equipar  o  setor  para  conter  as
invasões.  A Conselheira  da  PGM,  Larissa  Raymundi: mas  para  equiparmos  os
setores temos que ter um plano de utilização dos recursos. É o que diz a lei,  não
podemos deliberar em cima deste documento. Se vamos aplicar recursos do fundo  na
estruturação da fiscalização, a lei determina que tem que ter um plano de aplicação e ai
temos que ter  perspectiva de valor, descritivo de equipamentos, finalidade do uso dos
equipamentos.  O  Conselho  tem  que  discutir  em  cima  do   plano  de  utilização  de
recursos. Parece que a reunião perde o objeto de discussão. O Plano de aplicação tem
que respeitar as regras de uma licitação. A Conselheira do SMU, Mirângela Rossi: no
processo,  o veículo ainda não está orçado. Os computadores estão orçados e tem um
levantamento  de  valores  de  3  ou  4  empresas.  A Conselheira  da  PGM,  Larissa
Raymundi: então a proposta da SMU é fazer uma aplicação de recursos para adquirir
equipamentos de informática. Isto tem que ser consolidado de maneira mais prática
para que possa ser passado para todos, pois este processo nem todos tiveram acesso.
A Conselheira do SMU, Mirângela Rossi:  na reunião passada este processo passou
pelo relato da CIC e revisão da SMOSP e entende-se que todos tiveram ciência disto.
No processo tem orçamento de 6 fornecedores de equipamentos.  A Conselheira da
PGM, Larissa Raymundi: na ata folha 5, linha 7, foi deliberado  que o processo volta a
Secretaria  do Urbanismo para detalhamento do  plano de aplicação de  recursos para
posterior aprovação.  A Conselheira do SMU, Mirângela Rossi:   o detalhamento já
está aqui, a quantidade de computadores necessárias e orçamentos já estavam feitos.
A Conselheira da PGM, Larissa Raymundi: poderia  ser feita uma manifestação mais
clara para que a aplicação destes recursos sejam específicos para equipamentos de
informática,  pois  o  Conselho tem que saber sobre  o  que está  decidindo.  Eu fiquei
confusa,  pois  não  me  pareceu  claro  que  tenha  ficado  exatamente  definido  que
deliberaríamos sobre a aplicação de recursos para equipamentos de informática.  A
Conselheira do SMU, Mirângela Rossi: o  pedido,  no processo é especificamente
para equipamentos do setor.  A Conselheira da PGM, Larissa Raymundi: mas não
especificou  quais  equipamentos  e  mediante  a  elaboração  de   um plano  que  seria
submetido  a  deliberação  do  Conselho.  O  Conselheiro  da  SEPLAN,  Fernando  A
Mondadori: poderíamos ler alguns pontos do processo:  na informação  do requerente
que é a Secretaria do Urbanismo “ encaminhamos pedido de parecer para utilização de
recursos  oriundos  de  regularização  fundiária  para  aquisição  de  equipamentos  de
informática,  computadores  e  impressora  colorida  além  de  veículos”  No  meu
entendimento é só isto que está sendo tratado e na última reunião iria se estender além
destas questões para direcionar a utilização deste recurso. Mas o objeto estava claro.
A Conselheira da PGM, Larissa Raymundi: neste processo sim, mas a Secretária
Mirângela coloca que excluímos o veículo e estamos colocando propostas urbanísticas.
A Conselheira  do  SMU,  Mirângela  Rossi: não  excluímos  os  veículos.  O uso  da
aplicação do fundo é para equipamentos de informática e veículos. O que eu coloquei é
que outros recursos que venham a ser necessários vai ser para propostas urbanísticas.
O saldo  deste fundo, o acréscimo das multas que estão sendo aplicadas que vão
entrar neste fundo é que vão ser aplicadas para as propostas urbanísticas, não mais
para equipamentos. Se for aprovado o valor do fundo para equipamentos, o restante
será aplicado em propostas urbanísticas. A Conselheira da PGM, Larissa Raymundi:
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seria bom ver se outros conselheiros estão seguros  para votar este assunto, eu ainda
estou  achando  um pouco  confuso.  A Conselheira   do  SMU,  Mirângela  Rossi:  o
pedido foi para equipamentos e veículo, o parecer foi sobre isso, os orçamentos foram
incluídos no processo. O setor de informática  fez os orçamentos dos equipámentos e
dos veículos não sei quem faz.  O Conselheiro do SINDUSCON Alexandre Susin:
tem que estar colocado tipo, valor,  especificações, potência de motor, para que vai ser
destinado ou o valor que vai ser destinado. O Conselheiro da SEPLAN, Fernando A
Mondadori:  o que está sendo tratado aqui é  o uso deste recurso para equipamentos
de informática e um carro. Este é o entendimento. Os equipamentos estão descritos e
com valores.  A Conselheira da SEPLAN Rosana A Guarese: o entendimento é que
os assuntos devem chegar antes aos conselheiros, eles deveriam ter recebido estas
informações para que hoje eles viessem e já tivesse essa decisão. A Conselheira da
PGM,  Larissa  Raymundi: a  sugestão  da  PGM,  na  reunião  passada  foi  que
encaminhassem  por  e-mail  para  que  a  análise  fosse  feita  antes  da  reunião.  A
Conselheira da SEPLAN Rosana A Guarese: quando foi  pedido um plano,  todos
entenderam  que  fosse  ver  claramente  a  aplicação  do  fundo  e  que  tivesse  estas
especificações. O Conselheiro do SINDUSCON Alexandre Susin: somente o relator
e  o  revisor   verificam o processo,  os  outros conselheiros tomam conhecimento na
reunião. O Conselheiro do CREA Jorge Gelso Cassina:   se tiver que liberar hoje a
aquisição  destes  equipamentos  satisfaz  por  hora  a  secretaria?  Outras  aquisições
podem ser encaminhadas posteriormente. A Conselheira  do SMU, Mirângela Rossi:
pode. Estas são as mais urgentes, pois o setor trabalha praticamente escrevendo os
pareceres a mão.  O Conselheiro do CREA Jorge Gelso Cassina: minha sugestão é
que se delibere  agora  sobre os equipamentos  computadores.  A Conselheira   do
SMU, Mirângela Rossi: São 5 computadores, tem duas folhas de especificações são
estações, impressora colorida A4 e A3. A informática revisou os componentes. Temos
orçamento  e  o  contatos  das  empresas  que  estão  cadastradas  para   licitação.
Passamos para a informática, as necessidades que a regularização precisa para uso
dos computadores como boa imagem, o uso da GeoCaxias. Programa autocad  não é
necessário pois a fiscalização não precisa. Encima destas descrições eles fizeram os
descritivos  para  passar  os  orçamentos.  O  Conselheiro  da  STR,  Rudimar  José
Menegotto: poderíamos aprovar o que está especificado, como os equipamentos e em
outro momento o carro. A Vice Presidente Mirângela Rossi,  coloca em votação e foi
aprovado por unanimidade dos conselheiros presentes a deliberação  de
recurso do Fundo Municipal de Regularização Fundiária, Defesa e Gestão
da Ordem Urbanística,  para aquisição de equipamentos e suprimentos de
informática de  cinco  microcomputadores  e  uma  impressora  com
especificação e orçamentos constantes no processo.
ASSUNTOS GERAIS: A Vice Presidente Mirângela Rossi,  vamos ver o assunto
do Regimento Interno e tentar marcar uma reunião. Ver com as entidades que não
estão participando das reuniões por escrito para ver qual é o retorno.  A Conselheira
da  PGM,  Larissa  Raymundi: vamos  agendar  uma  reunião  entre  os  quatro
participantes do grupo que vai analisar o regimento. Cada um de nós vai fazer leitura
do regimento e após vamos nos reunir. Talvez antes de contatar as entidades, estudar
a  composição  pois  foi  feito  uma  leitura  de  que  a  exclusão  é  do  membro,  não  a
entidade,  então  seria  bom  ver  após  a  revisão  qual  o  melhor  procedimento.  A
Conselheira da SEPLAN Rosana A Guarese:  tem que ter o cuidado pois temos deve
existir  a  representatividade  de  vários  setores  e  manter  o  mesmo  segmento.  A
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Conselheira da PGM, Larissa Raymundi:  se você convida ou convoca e a entidade
não vem temos que ver se este segmento está interessado em discutir os assuntos do
Conselho. Estamos convocando e não temos retorno,  temos que abrir  chance para
outros similares. O Conselheiro do SINDUSCON Alexandre Susin: o Município está
juntando duas secretarias.  A Conselheira da PGM, Larissa Raymundi: se considerar
a  representatividade por  segmentos,  o  ingresso do IAB estaria  prejudicado pois  os
arquitetos já tem representação no conselho.  A Conselheira da SEPLAN Rosana A
Guarese: é preciso ter este cuidado, pois para elaborar um plano temos que ter estas
diversas representações. Este conselho vem da discussão do Plano Diretor e é fruto do
Estatuto da Cidade que busca a representação do maior número possível  de entidades
diversas. Se for o caso de excluir, temos que ter o cuidado de ter o mesmo segmento.
A Conselheira  da  PGM,  Larissa  Raymundi:  devemos ter  definição  da fusão das
secretarias pois daqui adiante ele terá que ser alterado novamente. O Conselheiro da
SEPLAN Fernando A G Mondadori:  está em processo de formalização e tem que
passar na Câmara.  A Conselheira da PGM, Larissa Raymundi:  se for confirmado
fusão das duas secretarias teremos que excluir a  entidade que não está participando.
Vamos nos  comunicar, os quatro membros do grupo de trabalho,  por correio eletrônico
para iniciar os trabalhos.  A Vice Presidente Mirângela Rossi:  pergunto se este
novo horário é bom para todos. O Conselheiro do CREA Jorge Gelson Cassina:  o
melhor horário seria no início da tarde.  A Conselheira da PGM, Larissa Raymundi:
em relação a PGM as audiências na vara da Fazenda Pública sempre são à tarde. A
Vice  Presidente  Mirângela  Rossi:   ficou  combinado  com  todos  os
conseleiros presentes  que   próxima reunião  será  numa quarta  feira  às
9(nove) horas e ai será definido o dia e horário definitivo.
ENCERRAMENTO  Nada mais havendo a tratar,  a Vice Presidente Mirângela Rossi
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  a  Vice  Presidente
Mirângela Rossi.
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