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ATA N° 80/2019 

Aos  nove dias do mês de outubro de 2019 às dez horas, no Salão Nobre do Gabinete do
Prefeito reuniu-se o CONSEPLAN em Sessão Ordinária de nº 62 para assuntos constantes da
convocação.
PRESENÇAS
Olivir  Viezzer  (CIC),   Margarete  Tomazzini  Bender  (CIC),  Rudimar  José  Menegotto  (STR),
Edson Marchioro (UAB), Juarez Mazzochi (SINDUSCON), Alex Cristiano Foppa (SINDUSCON),
Orildes Tres (SEAAQ), Carlos Eduardo Mesquita Pedone (UCS), Cesar Augusto Tomé (OAB),
Fernando Gonçalves Reis (CDL), Pedro de Alcântara Bittencourt César (OBSERVATUR),  Silvia
Rafaela  Scapin  Nunes  (CAU),  Rafael  Artico  (CAU),  Claudir   Antônio  de  Bittencourt  (SMH),
Camila  Sandri  Sirena  (SMAPA),  Mirangela  Rossi  (SMU),  Daniel  Alexandre  Nunes  (SMU),
Amarilda  Bortolotto  (SAMAE),  Leonério  de  Castilhos  (SAMAE),    Fernando  Antônio  Granjo
Mondadori (SEPLAN), Rosana Aparecida  Guarese  (SEPLAN),  Cassia  Andréa Azevedo Kuhn
(PGM),  Patricia Rasia (SEMMA),  Magda Regina Wormann (SMGF- SRM),   Miguel da Câmara
Canto (SMGF), Rejane Bendo Pereira ( SRM), Cristiano de Abreu Soares ( SMTTM),  Adair José
Bianchi  (SMTTM),   Joelmir  da  Silva  Neto,(SMC),  Renata  Aquino  Carraro  (SEMTUR),  Enzo
Calabró da Silva (SEMTUR), Leandro Pavan (SMOSP)  e Sabrina  Crivellaro Becker  (SMOSP).
Contou com a presença de Oliver Viezzer (SINDUSCON), Andressa Pianegonda ( SEMMA) e
Adair Moschen (CDUTH Câmara de Vereadores) 
PAUTA:
1-  AVISOS  DA  PRESIDÊNCIA:  O  Presidente  Fernando  Antônio  Mondadori  agradece  a
presença de todos 2-  APROVAÇÃO DA ATA  79/2018, o Sr Olivir Viezer acrescenta em sua fala
na pág 11  que assim como nos  planos anteriores quando houve substitutivo , o executivo fez
um meio de campo e ajudou muito e que isto pudesse ser feito para agilizar esta questão. A ata
79/2018  foi aprovada por unanimidade dos Conselheiros presentes. Presidente Fernando
Antônio Granjo Mondadori: A pauta principal da reunião de hoje é tratar sobre o Plano Diretor
de Desenvolvimento Integrado- PDDI. Nossa ideia é que seja passado para o Conselho uma
prévia do que foi visto no substitutivo do plano que foi aprovado na Câmara de Vereadores e sua
análise.  Hoje estamos encaminhando   para a PGM que já  vem nos  acompanhando neste
processo de análise. Existem problemas jurídicos na implantação do plano. A Arq. Rosana fará
apresentação do que foi identificado. Conselheira da SEPLAN Rosana A Guarese: recebemos
o  substitutivo  do plano,  enviado pela Câmara de Vereadores ao Município e é um volume
bastante grande de material. A ideia é explicar o trabalho que estamos  fazemos na SEPLAN
que é  verificar o que foi colocado no substitutivo e apontar  algumas questões. Hoje vai ser
encaminhado  a  PGM,  para  verificar  os  apontamentos.  Alguns  pontos  detectados:  temos
legislações maiores que determinam  como deve ser uma lei, que deve ser clara, lógica, fácil de
aplicar e que não gere dúvidas na interpretação. As dúvidas vão gerar atraso nos processos de
licenciamentos  e  aprovações junto  ao  poder  público.  Não tem como colocar  aqui  todas  as
questões,  mas  temos  algumas  incompatibilidades  e  que  foram  apontamos  algumas  neste
estudo.  Verificamos questões  de sobreposição  de zoneamento,  Criação de  16 unidades de
conservação em diversos pontos da cidade, um deles o Palanquinho que já é criado por lei, o
restante não, e  tem implicação grande pois são locais de preservação de fauna, flora e meio
ambiente. Vai criar restrições de utilização de espaços.  O Parque dos Macaquinhos  foi indicado
como unidades de conservação ambiental e o raio de amortecimento pega toda área urbana.
Verificando o raio de abrangência das 16 áreas criadas  praticamente inviabiliza ou dificulta todo
o Município  pois  há  uma sobreposição.  Áreas  que não tem esta  característica  e  com este
gravame será difícil  aplicar a lei.  Num trabalho técnico, foi discutido as larguras das estrada
municipais. No PDM haviam estradas com 30m e 40m que não se efetivaram e interferiam em
construções de agroindústrias devido a previsão de alargamento. Com o atendimento de várias
pessoas, vimos que, na prática houve dificuldade  na área urbana na questão de indenização e
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na  área  rural  as  pessoas  ficam  amarradas  naquela  diretriz.  Não  é  possível  fazer  os
licenciamentos. Por exemplo, em todo núcleo de Santa Lúcia do Piaí tinha previsão de 30m, e
todas as edificações  ficam nesta faixa. Baseado no estudo isto foi revisto e agora voltou. As que
ficaram com este gravame foram as mais necessárias para ligações importantes. Possibilidade
de atividades urbanas em área rural, sem detalhar estas atividades  abrem uma possibilidade
muito grande de atividades. Quando uma lei não está bem clara vai ter atrasos na definição de
licenciamentos, temos várias partes com problema de lógica que vem do Plano Diretor e estão
incluídas fora desta lógica, como um dos  exemplo,  foi criado uma nova categoria de habitação
de interesse social. Bem interessante, mas a colocação na tabela ficou equivocada pois está
dentro da transitória. É um detalhe, mas gera dúvidas. Foi criado dois capítulos novos e todo o
trabalho que tivemos para criar uma coerências nas diretrizes setoriais, estes capítulos ficaram
no meio. Ficou confuso no texto e na lógica. O zoneamento, Setores Especiais, no mapa estava
colocado a identificação com bolinhas para o patrimônio na zona urbana e rural, os demais são
diferentes pois  serão trabalhados através  de legislação e  foram colocados numa lista.  Aqui
foram inseridos alguns setores que deveriam estar nos mapas e que foram colocados na lista,
misturados. Colocação de artigo que cria  isenção de impostos de incentivos fiscais para áreas
de preservação permanente e outro artigo que coloca isto como uma futura lei especial. É um
conflito de dois dispositivos na mesma lei. Diretrizes de uma estrutura que pode parecer que já
temos, o modal ferroviário. É importante, mas a diretriz deveria ser no sentido que implantar.
Como está escrito, é como se já estivesse implantado. A tabela de parâmeros resume todos os
zoneamentos e é um instrumento excencial para aplicação, alguns dos regramentos não vieram
para a tabela e há confusões dentro dela. Colocações de um zoneamento dentro de outro. Há
dificuldade de entender as cores do zoneamento do mapa que são diferentes da tabela. Na
divisa do perímetro urbano tivemos o cuidado de não deixar áreas em parte  urbano e parte
rural o que não aconteceu aqui. Temos um anexo que remete ajustes em outros anexos. Temos
outro que manda alterar o Anexo 12 mas já está alterado. A possibilidade por um ano ter a
vigência de parâmetros urbanísticos dos dois planos é preocupante, pois não é só índices, é
uma soma de assuntos, como diretrizes viárias e zoneamento. Artigo muito amplo, pois fala
sobre empresas já consolidadas na data de aprovação do Plano terão garantia de uso na área
inseridas. O que seria consolidadas? Seria para aprovação, licenciamento, para que tipo de
regramento? Quanto ao aumento de porte para as indústrias. Nós ajustamos, de médio e grande
porte. Buscamos todos os regramentos para fazer de forma cuidadosa devido ao impacto. O
aumento é preocupante. Quanto a criação de zona especial em toda extensão da Av Julio de
Castilhos,  passou no CONSEPLAN ,  COMPACH, foi  negado e foi  inserido sem justificativa.
Retirada de alguns tanques de detenção e das ZOCs na mesma área.Tínha uma diretriz de um
binário para a Matheo Gianela que deve ser feito o mais direto possível para o fluxo de veículos
e teve estudo técnica para este traçado. A alteração do traçado proposto também pode ser
questionado e não temos como saber o embasamento e tecnicamente, a questão de vias com
noventa graus perde a   questão de binário.  Existe uma responsabilidade técnica em relação a
este trabalho e cada dúvida é esclarecida de acordo com o que foi estudado e muitas destas
colocações  não  temos  o  embasamento  ou  estudo  técnico.  Fica  a  dúvida  de  como  vamos
esclarecer. Dúvidas de ordem técnica sem que tenha vindo junto o embasamento. Apontamos
55 inconsistências e aqui mostramos algumas para que o Conselho tenha uma noção. Existem
mais e a maior preocupação é o quão moroso vai ser o processo de avaliação destas questões
a partir de que isto vire lei. Presidente Fernando Antônio Granjo Mondadori: Vou fazer alguns
comentários  do  que  foi  apresentado  e  depois  abro  a  palavra  aos  Conselheiros.  Não
conseguimos trazer tudo o que se levantou, pois não daria tempo, até porque a equipe está
trabalhando até tarde. Agradeço a toda equipe, até a secretária Mari que teve  que cancelar
férias para que pudéssemos de fato, neste prazo de 15 dias, que é o tempo que temos para
passar  para a Procuradoria,  ao Prefeito  e ter  sucesso nisto.  Deu para observar  que temos
problemas técnicos, jurídicos e de aplicação da lei.  Independente do que foi  planejado ou não
pela Câmara, percebemos a dificuldade de conseguir implementar isto. Estamos vendo com a
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equipe  da  DIGEO,  que  é  quem  faz  a  gestão  de  nosso  Sistema  Integrado,  para  ver  a
possibilidade  de   implementar  isto  dentro  do  GEOCAXIAS  e  eles  estão   encontrando
dificuldades. Isto dá uma noção no quanto podemos regredir com o que foi apresentado e que
foi aprovado pela Câmara. Voltando para 2007 ou até antes, onde não tínhamos um sistema e
que todas as secretaria poderiam consultar  o que está previsto no Plano. Estamos voltando
atrás mais de uma década em retrocesso de tecnologia. Vimos questões relacionada a interesse
público,  como  o  caso  da  questão  da  Av.  Júlio  de  castilhos  onde  houve  manifestação  do
COMPACH, onde está a sociedade organizada envolvida e não foi respeitada e também parecer
do CONSEPLAN que também não foi respeitada. Se deliberou por isso, independente do que a
sociedade  organizada  havia  colocado  e  assim  como  em  outras  situações.  Isso  é  uma
manifestação de interesse público, no momento que a sociedade organizada se manifesta por
uma posição, fica óbvio que é interesse público. Temos receio de não conseguir fazer análise,
no prazo que temos de todos os impactos imediatos. Não conseguimos ver tudo agora, mas
nossa  preocupação  principal  são  os  impactos  imediatos  de  uma  lei  entrar  em  vigor  nas
condições que está. As secretarias mais penalizadas serão as mais acionadas pela população, a
Secretaria do Meio Ambiente e Secretaria do Urbanismo e outras também mas a sociedade
cobra muito agilidade  e vimos questões que geram esta dificuldade de insegurança jurídica para
que a própria secretaria  possa trabalhar.  Não dá para  decidir  por  A ou B.  É obvio que a
prefeitura  não  quer  trabalhar  desta  forma.  O  nosso  objetivo,  em especial,  a  Secretaria  de
Urbanismo, em tudo que ela colocou para nossa proposta foi justamente, durante estes dez
anos de nosso plano desde 2007, tudo o que gerou insegurança jurídica por quem acionava a
secretaria.  Eles  tentaram  diminuir  as  dúvidas  em  nosso  projeto  e  isto  ficou  para  trás.  O
interessante agora é a gente  abrir para perguntas e também para  debater alguns pontos mais
críticos. Eu vou pedir  pra Mari organizar para ter uma ordem,  pois o assunto manifesta muito
interesse.  quem  quiser  falar  passa  pra  ela.  Só  vou  passar  a  palavra  para  procuradoria
argumentar algumas coisas.  Conselheira da PGM,  Cassia  Andréa Azevedo Kuhn: Eu pedi
para falar logo na sequência do secretário por algumas questões técnicas de aplicação do novo
plano diretor. Há que  se considerar as questões jurídicas de aplicação desta lei que eu gostaria
de deixar claro antes que nós abríssemos qualquer outro debate. O plano diretor é a orientação
para a atuação do poder público na construção dos espaços urbanos ou rurais para melhores
condições de vida a população. Essa é a essência do plano diretor. O plano diretor que aqui se
apresenta, e eu ainda não tive oportunidade para a análise integral, talvez nem tenha, nesse
curto espaço de tempo, hoje ele é um plano inexequível. Do ponto de vista jurídico,  tenho dois
apontamentos a fazer.  A questão da ausência de análise técnica que hoje o Plano Diretor  que
se apresenta na Câmara e que veio como projeto substitutivo,  não está precedido de nenhuma
análise técnica e isso torna ele inexequível, porque está aportando situações que não foram
capacitadas  em contra ponto aquele que foi apresentado  que teve um longo estudo e diversas
participações. Outro ponto relevante que eu acho importante que seja discutido aqui é a questão
da gestão democrática que permeia um Plano Diretor. A gestão democrática que foi feita com o
Plano Diretor apresentado a Câmara de Vereadores não se perfectibiliza para o substitutivo,
embora tenha tido alguma participação popular,  foi reduzida e foi de uma certa forma cerceada
em relação a temas. Então  são dois pontos que eu acho que são bem importantes a serem
observados nessa discussão. A inexistência da análise técnica do projeto substitutivo e também
quanto a inexistência da gestão democrática na participação popular da população em relação a
diversos temas que não puderam ser abordados. Só queria deixar na mesa isso e ficamos  no
debate. Conselheiro da UAB, Edson Marchioro: as colocações que eu vou fazer  não visam
nenhum  questionamento  as  entidades   que  compõem  o  Conseplan  e  da  mesma  forma,
individualmente, cada um tem sua opinião. Iniciaria tendo a pretensão de dizer que não ouve
atendimento  ao  Estatuto  da  Cidade  que  diz  que  é  participação  popular  e  quando  fala  de
participação popular ela está se referindo as entidades que devem ter suas argumentações e ao
cidadão/cidadã comum cujo os  técnicos  devem traduzir  para  sociedade e  não levar  aquela
linguagem técnica diante de uma ideia que até muito tempo vigente no país de quem pode
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discutir planejamento e só quem tem cargo. Eu não participo dessa tese, eu participo daquela
que cidadão/cidadã comum que conhece sua rua, seu bairro, sua cidade, conhece muito mais
do que aqueles técnicos que ficam no ar-condicionado trabalhando na área pública. Participei. E
aquilo que não começa bem não pode acabar bem. Não começou bem porque  as reuniões
organizadas pelo Poder Público, fui numa primeira, que foi lá em um fundo de um terreno, num
lugar  onde  todas  as  pessoas  tiveram  dificuldade  de  chegar,  de  localizar,  mesmo  tendo  o
endereço.  Elas foram se repetindo e lá aconteceu uma apresentação puramente técnica para
um determinado nível de pessoas que não  entenderam o que estava sendo colocado, ou seja,
essas  audiências  públicas  devido  ao  desconhecimento  da  população  pelo  fato  de  não  ter
ocorrido a tradução do que estava se tratando, viraram reuniões de revindicações. Precisamos
de uma rua aqui,  de uma escola lá,  ou seja,  não ouve envolvimento da população, ela não
entendeu o que estava acontecendo. Da mesma forma, em um segundo momento, quando foi
para  a  Câmara  de  Vereadores,  lamentavelmente  não  ouve  entendimento  entre  executivo  e
legislativo  em relação a  algo  que tenha  a  ver  com o  cidadão/cidadã  dessa  cidade.  Isso  é
lamentável. Estive diversas vezes na Câmara, até porque eu tenho interesse como profissional e
como representante da UAB de acompanhar  esses assuntos.  A tremenda dificuldade que o
Poder Legislativo teve de ter acesso inclusive ao software. Porque nele foram feitas descrições e
não um mapa, porque eles não tiveram acesso. O que deveria ter acontecido, até porque, o
mundo não começou hoje, não começou a dois, três anos atrás, Caxias já tem uma história
muito grande do planejamento urbano que deve ser respeitada. Vou dar um exemplo, eu era
vereador de oposição, na década de 90. O Prefeito Mario Vanin. Eu era oposição ao governo
dele  e   encaminhou  para  Câmara  de  Vereadores  um  projeto  que  depois  virou  a  lei
Complementar N° 27 do Plano Físico Urbano, que foi feito por quatro profissionais do antigo
Gamaplan, onde  o coordenador era o Adir Ubaldo Rech. Ao chegar na Câmara de Vereadores,
na época  não tinha o Estatuto das Cidades, estou falando de 1995/96, não tinha exigências, a
Câmara organizou diversas reuniões com todas as entidades que faziam parte da época do
CPFU que era o Conselho do Plano Físico Urbano, ouve o encerramento e acompanhamento.
Sempre os técnicos estavam lá na Câmara auxiliando os vereadores porque a maioria não tinha
conhecimento técnico sobre a área.  Esclarecendo dúvidas que os vereadores pudessem ter
para não cometer/fazer bobagem. E lamentavelmente, nesse período não aconteceu isso. O
encerramento na Casa da Cultura foi audiência pública em 1996 do Plano Físico, coordenado
por um vereador de oposição, que era eu na época, em que trabalhei de acordo com o mesmo
não tendo todos esses instrumentos que se tem. Eu me atrevo a dizer que foi um dos melhores
planos dessa cidade que foi  discutido com a sociedade sem ter  necessidade.  E mais,  teve
muitas demandas que vieram das secretarias. Secretarias que tem um assunto específico. Vou
dar  um  exemplo  a  Secretaria  de  Transporte,  que  fez  uma  série  de  indicações  que  foram
desconsideradas.  Trabalho  feito  por  funcionários/servidores  públicos  municipais  com  larga
bagagem.  Aliás,  foi  uma  regra  escantear  servidores  antigos.  Vou  dar  um  exemplo  só,  o
Boschetti,  da  secretaria  do  nobre  secretário,  ele  é  do  PMDB,  quando  eu  fui  secretário  de
planejamento do PT, ele foi o coordenador do projeto da Perimetral Sul, que foi elaborada desde
topografia até todos os projetos complementares, só por ser servidor público municipal, que é
um quadro extraordinário e que lamentavelmente muitos dele foram desconsiderados e que
tinham muita contribuição a dar, ou seja, começou mal. Conselheira da SMAPA, Camila Sandri
Sirena: Desculpa, preciso discordar com o senhor, porque não procede o que  está dizendo.
Conselheiro  da  UAB,  Edson  Marchioro: pode  se  inscrever  e  contestar.  Conselheira  da
SMAPA,  Camila Sandri Sirena: tudo bem, mas preciso dizer que não procede. Estamos em
uma reunião de trabalho, onde todos nós temos  uma compreensão e uma conversa pra discutir
algo que é uma construção para a cidade e preciso discordar. O que o senhor está falando é
mentira e tenho que discordar. Conselheiro da UAB, Edson Marchioro: a senhora tem que ter
respeito, educação é bom. Conselheira da SMAPA, Camila Sandri Sirena: estou lhe falando
que não procede o que o senhor está falando. O senhor está colocando como uma verdade que
eu  preciso  discordar.  Conselheira  da  SEPLAN  Rosana  A Guarese: Eu  sou  a  técnica  da
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SEPLAN e quero dizer que talvez não saiba,  mas eu vou dizer e é verdade, vocês podem
conferir. Eu convidei o Sandro e o Boschetti  no começo do processo do plano e eles preferiram
não participar.  Conselheiro da UAB,  Edson Marchioro: Não é  essa a informação que eu
tenho.  Conselheira da SEPLAN Rosana A Guarese: Mas eu estou dizendo aqui pra todos
ouvirem, eu convidei pessoalmente. Entende, não eu não quero criar polêmica mas só para
dizer  a  verdade.  Conselheiro  da  UAB,  Edson  Marchioro: ninguém  é  dono  da  verdade.
Conselheira  da  SEPLAN  Rosana  A Guarese: é  só  para  não  deixar  a  confusão.  Vamos
continuar,  mas   quanto  a  esse detalhe,  conversa  com eles.  Conselheiro  da  UAB,  Edson
Marchioro: Já conversei. Conselheira da SEPLAN Rosana A Guarese: pois eu convidei eles e
eles disseram que era melhor não participar. Só para deixar claro. Conselheiro da UAB, Edson
Marchioro:  tinha falado com o secretário a dois anos atrás.  Presidente Fernando Antônio
Granjo Mondadori: eu entendo que exista divergências sobre o procedimento e o que dá para
gente garantir é seguir o Estatuto da Cidade e acho que a gente trabalhou nos pontos ali que
foram elencados. Conselheiro da UAB, Edson Marchioro:  já disse está mal. Conselheira da
SEPLAN Rosana A Guarese: vamos continuar.  Falar  das pessoas não é o foco,  mas vou
repetir, convidei e eles não quiseram. Conselheira da SMAPA, Camila Sandri Sirena: estamos
todos nesta  mesa e nesta sala para construir  algo para todos e não para criticar  o que já
aconteceu. Acredito que temos que evoluir e partir  daqui, para frente.  Conselheiro da UAB,
Edson Marchioro; não tem como evoluir neste projeto Conselheira da SMAPA, Camila Sandri
Sirena: Retroceder e dizer o que aconteceu ou não, o que foi feito, os erros que foram tomados
de qualquer  um independente  se  está correto  ou  não,  não vamos evoluir.  Conselheira  da
SEAAQ, Orildes Tres: Presidente questão de ordem.  Conselheiro da SMTTM,  Cristiano de
Abreu Soares: a minha secretaria foi citada e estou aqui na frente do Bianch, que inclusive faz
parte do Conselho e pediria a ele que dissesse se houve mesmo o escanteamento. Pelo que sei,
ele foi o técnico mais utilizado durante a construção do Plano Diretor. Inclusive com muito mais
envolvimento do que o secretário. A construção toda feita pela Secretaria de Trânsito, esteve na
mão do Bianchi que é o nosso técnico mais experiente e demais técnicos. Por favor Bianchi, me
corrija se estiver falando alguma coisa errada, se houve algum escanteamento da minha parte
como  secretário.  Conselheira  da  SEAAQ,  Orildes  Tres: Presidente  questão  de  ordem.
Conselheira da SEPLAN Rosana A Guarese: vamos discutir o plano.  Presidente Fernando
Antônio Granjo Mondadori: todos mundo conhece a realidade. Aqui quem participou do plano
e o próprio Conselho todos sabem aqui o quanto foi a dedicação  no final do processo que foi a
aprovação aqui. Não cabe a gente ficar discutindo. Vamos seguir. Acho que  temos que tentar
focar bastante no que é o plano, no que  temos na mão hoje para que  possa evoluir nisso.
Conselheira da SEAAQ, Orildes Tres: Senhores desculpa.  Presidente, quem pede ordem tem
prioridade.   Antes  de  começar  as  discussões  desse  bate-papo  você poderia  nos  definir  os
prazos  que  se  tem para  isso  e  quais  as  informações  que  vão  ser  encaminhadas para  os
conselheiros para então depois nós podermos abrir a discussão. Presidente Fernando Antônio
Granjo Mondadori:  Prazos sobre o que?  Conselheira da SEAAQ, Orildes Tres: Isso está
chegando na mesa agora. A pergunta é, qual é o prazo que os conselheiros têm para analisar,
verificar e tomar a decisão? Presidente Fernando Antônio Granjo Mondadori: o conselho não
tem prazo.  Ele  não está envolvido nesse processo. O objetivo  aqui,  é construir  como nós
fizemos no passado. Agora, prazo o Conselho não tem nenhuma obrigação legal sobre esse
processo. Conselheira da SEAAQ, Orildes Tres: Eu ouvi o senhor falar em 15 dias ou  alguma
coisa assim. Presidente Fernando Antônio Granjo Mondadori: isso é o executivo que tem as
obrigações  legais, o objetivo nosso aqui é debater, discutir e trazer para sociedade organizada.
Conselheira  da  SEAAQ,  Orildes  Tres:  Ok,  então  não  tem  prazo.  Temos  todo  o  tempo
disponível para debates.  Presidente Fernando Antônio Granjo Mondadori: Não, o objetivo
nosso aqui é trazer informação para o Conselho para que pudesse, com o  respeito que tem e
por ter feito aquilo lá no passado, levar isso para sua sociedade organizada.  Conselheiro do
OBSERVATUR,  Pedro  de  Alcântara  Bittencourt  César:  Eu  não  queria  entrar  na  questão
ideológica mas em uma questão técnica para a arquiteta Guarese. Quando ela fala de unidade
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conservação, já trabalhei bastante em implantação nas unidades de conservação, acho que não
o  bastante,  mas  eu  fiquei  na  dúvida  dessas  16  unidades  de  conservação  quais  são  as
categorias delas.  Conselheira da SEPLAN Rosana A Guarese:  está colocado as duas, mas
não define quais,  coloca dois tipos de unidade de conservação. Cita os dois tipos mas não
define qual é qual. Preservação integral e  sustentável. Conselheiro do OBSERVATUR, Pedro
de Alcântara Bittencourt César: mas não categoriza, então especificamente só fica lá em cima
do nível  maior.  Uma questão  que é importante,  até  pela  especificidade,  de  ser  uma lei  de
confronto federal. Pessoa jurídica tem uma noção maior do que um arquiteto com relação a isso
mas a implantação nas unidades de conservação, se for feito pela implantação  pode ser vista
pelo  tamanho da unidade da área tampão, então ali  você resolve todas essas questões ao
prever o  limite da zona tampão. Presidente Fernando Antônio Granjo Mondadori: Mas isso
teria que ser  feito antes e aqui foi feito depois.  Conselheiro do OBSERVATUR,  Pedro de
Alcântara Bittencourt César: É mas se a gente está fazendo a homologação de uma área que
não existe como unidade de conservação, isso estando escrito no Plano Diretor  o tamanho
dessa área prevista  cria uma situação jurídica favorável.  Conselheira da SEPLAN Rosana A
Guarese:  E  a  utilização  da  área?  Conselheiro  do  OBSERVATUR,  Pedro  de  Alcântara
Bittencourt César: Em função das normas, porque ai alguém tem que definir  quais são as
categorias  das  áreas  nas  unidades.  Presidente  Fernando  Antônio  Granjo  Mondadori:
Unidade  de  conservação  Parque  Festa  da  Uva.  Qualquer  evento  vai  ter  que  passar  pela
Secretaria  do  Meio  Ambiente  agora.  Conselheiro  do  OBSERVATUR,  Pedro  de  Alcântara
Bittencourt César: Sim mas eu estou falando só  do tampão, não da utilização, porque ai já é
uma outra questão que  ia  entrar  nessa implantação do Plano Diretor.  Provavelmente entre
essas 16 tenha uma unidade de conservação que várias vezes já foi tentado ser catalogado e
por diversos motivos, que eu não vou entrar aqui, que é o Mato Sartori, que está nessa lista.
Este  já bateu em Brasília várias vezes, não foi por uma série de motivo, mas agora ali  se
caracteriza  como  uma  unidade  de  conservação.  Só  que  a  questão  do  tampão  eu  posso
estabelecer que é um limite imediato. Com relação a questão legal, existem parecer jurídico em
que eu sugiro que seja previsto na própria lei da implantação porque o que estabelece a lei na
sua implantação deve ser previsto porque depois foi tentado fazer adendo com relação e pode
entrar em outras implicações.  É só uma questão técnica que eu queria saber qual que é a
unidade e que essa implantação deve ser prevista. Mas eu concordo que fazer a Festa da Uva
como unidade de conservação é uma coisa muito difícil. Presidente Fernando Antônio Granjo
Mondadori:  Exato,  se tivéssemos visto alguma aderência, ótimo,  ai você diz, não, isso aqui
vai ser tratado. O problema quando temos Festa da Uva e áreas  que sequer tem fauna. Como
não tem base técnica em tudo o que foi feito, fica difícil de entender qual é o objetivo. Endendo o
objetivo consegue-se conceber. Olha, vai por esse caminho aqui,  vamos trabalhar aqui,  mas
como  não  tem  nenhuma  base  ele  foram  simplesmente  apontados.  Conselheiro  do
OBSERVATUR,  Pedro  de  Alcântara  Bittencourt  César:   acho   até  o  Jardim  Botânico  já
tentaram colocá-lo como unidade de conservação. Temos várias áreas, vários insucessos em
relação a homologação do Ministério do Meio Ambiente em Unidades de Conservação. Até me
envergonho  um pouco de uma cidade como Caxias,  bate  volta,  nunca  conseguiu  fazer  as
homologações que  precisa. Concordo que pela classificação seria até interessante. Pelo que
entendi temos um tempo para definir hoje, já o prefeito tem 15 dias, temos um prazo menor que
15  dias.  Presidente  Fernando  Antônio  Granjo  Mondadori: A  gente  não  precisa  tomar
nenhuma decisão aqui, porque não existe essa competência no Conselho. Ele não consegue
interferir com o que a Câmara fez. Nosso trabalho no Conselho foi feito lá atrás, no momento
que a gente definiu aqui, qual seria nossa proposta. Hoje o Conselho já não interfere em nada,
simplesmente  o  Legislativo  aprovou  e  cabe  ao  Prefeito  fazer  as  análises,  junto  com  a
Procuradoria com aquilo que foi respeitado ou não, dentro dos interesses públicos. Conselheira
da SEAAQ, Orildes Tres: mas então o que estamos fazendo aqui? Conselheira da SEPLAN
Rosana A Guarese:  tendo conhecimento da situação. Presidente Fernando Antônio Granjo
Mondadori:  eu acho que a ideia era a gente compartilhar conhecimento, mas quem não tiver
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interesse. Conselheira da SEAAQ, Orildes Tres:  não, ao contrário, o que estou colocando é
que  o  Conselho,  pode  sim  se  posicionar  em  cima,  neste  sentido  que  estou  colocando.
Presidente Fernando Antônio Granjo Mondadori:  não há dúvidas, mas eu digo que isso não
interfere  no  processo.  Ele  pode  se  posicionar,  sem  sombras  de  dúvidas.  Conselheira  da
SEMMA, Patrícia Rasia. com relação as unidades de conservação tudo o que ocupa não é
simplesmente  ter  uma ideia de unidade de conservação. Existe uma legislação federal e o
próprio Ministério do Meio Ambiente edita o modelo de criação de Unidades de Conservação. Ai
existe a previsão legal que as Unidades de Conservação são criadas por ato do Poder Público
que  explica de que forma deve ser feito e existe um passo a passo, que precisa inicialmente de
uma consulta pública e a análise técnica, Nenhuma das duas foram feitas. O Mato Sartori pode,
mas parou no meio do caminho porque foi mal encaminhado. Nem o Palanquinho, que a gente
já tem criado lei, tem  todo o processo do Plano de Manejo, que em seguida será publicado.
Nem esse que  já foi publicado desde 2012 já foi implantado. O que não está resolvido, esquece,
mas,  o  Palanquinho mesmo estando oficializado o  seu Plano de Manejo   entregue o ano
passado não foi implantado. Só depois  de ser publicado   vai ser dado o andamento. Para
explicar, uma Unidade de Conservação, não é só uma área verde que se escolhe e vai ser uma
Unidade de Conservação.  Existe toda uma previsão legal,  que se precisa atender,  consulta
pública, análise técnica. É todo um processo com o Ministério do Meio Ambiente,  é uma lei
federal, não é o município que  pode definir. Existe todo um  regramento maior, lógico que tem e
a questão do tampão, do entorno que vai engessar o desenvolvimento da cidade. Criar dentro
do Parque dos Macaquinhos, que já é de alguma forma uma área de conservação,  pois se
conserva a fauna e flora presente, enfim, permite a utilização pra espaço de lazer da população,
este é o papel das áreas verdes na área urbana. Então assim, o que me preocupa de fato é que
ser for aprovado essas unidades de conservação nos moldes como veio no projeto substitutivo,
a gente vai permitir uma ilegalidade, por que não atende a lei federal, não atende as diretrizes
do Ministério do Meio Ambiente. Minha sugestão fica pra analise do conselho. A gente tem que
se manifestar  contrário a criação dessas unidades.  Aí faço parênteses,  só para explicar,  no
plano antigo nem tinha unidades de conservação, não se previa. Porque? Por que ela foi criado
em 2012. Então entre 2007 e 2017 foi criado uma Unidade de Conservação. Nós como sugestão
da Secretaria  do  Meio  Ambiente,  pedimos a  inclusão da unidade de conservação,  que sim
existe, por lei  que está cadastrada no snook, que é uma lei federal,  enfim já tem todo esse
procedimento  já  observado.  Não  podemos  agora,  simplesmente  inventar  outras,  seja  que
categoria for, integral, enfim, não podemos, no momento desse regramento  acatar isso. Então
minha sugestão é ficar  em observância a isso.  Andressa Pianegonda da  SEMMA: nosso
receio é que a partir do momento que temos uma Unidade de Conservações, diversas atividades
não poderão ser previstas no entorno dela e isso vai causar um problema para o município. Uma
Unidade de Conservação no Parque dos Macaquinhos, pode gerar um raio de um quilômetro  no
entorno. Quantas empresas que  tem nesse entorno que podem ser inviabilizadas. Tem que ter
um cuidado nesse sentido. Conselheira da SEMMA, Patrícia Rasia: e isso é uma das análises
técnicas quando faço o projeto, quando apresento, quando acontece toda premeditação, isso
não  foi  observado,  foi  simplesmente  colocado  duas  novas  unidades   de  conservação.
Conselheira da SEPLAN Rosana A Guarese: foram colocadas 15 unidades de conservação,
são 16 mas uma já existe, o Palanquinhos.  Conselheira da SEMMA, Patrícia Rasia: a gente
sugere que permaneça apenas Palanquinhos, mas que obedeçam as diretrizes do Ministério do
Meio Ambiente e a Legislação Federal. Conselheira da PGM, Cassia  Andréa Azevedo Kuhn:
o município tem 15 dias, que está se esgotando na segunda-feira,  para apresentar um veto
parcial  ou sanção ao projeto e o objetivo em si dessa reunião, considerando que o Conselho
não tem a competência de determinar alguma situação, é pra que, enquanto procuradoria e
governo, nós possamos discutir  algumas coisas que sejam de fato importantes para que se
possa  subsidiar  essa  decisão  do  governo  em  sanção,  veto  ou  veto  parcial  através  do
entendimento do Conselho. Conselheiro do CDL, Fernando Gonçalves Reis: para deixar claro
o objetivo da reunião,  na semana passada o Prefeito  chamou um comitê,  não sei  se todos
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lembram. No ano passado  foi criado um comitê formado por algumas pessoas e esse comitê
ficou responsável por procurar a Câmara de Vereadores no sentido de se colocar a disposição
para contribuir com a avaliação da proposta do Plano junto a Câmara de Vereados, e também
no sentido de fazer com que a Câmara fosse mais ágil no encaminhamento das questões do
Plano Diretor na medida que ele impacta fundamentalmente no futuro e no perfil da cidade, que
nós queremos. Esse comitê esteve na Câmara de Vereadores, eu naquele momento não pude
estar, mas sei que o comitê esteve e até onde sei,  ele não foi ouvido pela Câmara, não foi
chamado para ser ouvido. Além disso  acho que  o Conselho de uma maneira geral foi ignorado
e teve gente que me ligou da Câmara de Vereadores questionando isso. Quando  falei isso na
reunião na semana passada,  quando o Prefeito  me chamou,  mas quando me referi  que o
Conselho  foi  ignorado,  eu  estou  me referindo  ao  Conselho  como um todo.  Porque  alguns
conselheiros individualmente foram ouvidos,  mas não ouve um convite.  A Câmara não pode
convocar o Conselho, mas pode convidá-lo pra ouvi-lo. Para que o conselho de alguma forma,
possa contribuir, como o conselheiro Marchioro falou, no passado a Câmara ouviu o Conselho.
O  Prefeito  chamou  esse  comitê  na  semana  passada  e  sugerimos  a  convocação  de  todo
conselho, para que, como um todo, fosse posicionado sobre o que está acontecendo e que nós
também como Conselho pudéssemos nos posicionar, porque, legalmente, não temos o poder de
fazer nada em relação aquilo que foi definido pela Câmara. Mas se estamos aqui representando
a sociedade civil e todos nós saímos do nosso trabalho, da nossa casa, das nossas obrigações
para estar aqui, para representar um pouco o que é a voz dessa cidade, então no mínimo temos
o direito de sermos ouvidos. Se estamos nos expondo a fazer isso perante as nossas entidades
e perdendo,  entre aspas, tempo de trabalho pra estar aqui, para estar contribuindo de alguma
forma no futuro dessa cidade,  temos o direito de ser ouvido e falar aquilo que  pensamos.  Acho
que é importante, nós como Conselho, principalmente quem é representante de entidade , possa
trazer essa visão da sociedade e que seja uma visão isenta, porque infelizmente, vejo gente
fazendo uso político naquilo que é fundamental pro futuro da cidade, de algo que vai interferir no
futuro dos nossos filhos e netos. Algo que vai interferir no que vai ser Caxias daqui 10, 20 ou 30
anos. Que pode ser um fator decisivo, para que Caxias evolua, se torne uma cidade ainda mais
forte, mais empreendedora ou regrida e se torne Detroit, como se vem falando ao longo dos
últimos anos. Estamos, infelizmente, caminhando para ser uma cidade onde o desenvolvimento,
talvez,  se veja pela janela de  nossa casa,  nos nossos  municípios vizinhos,  que hoje estão
levando várias das nossas empresas pra lá porque não temos condições técnicas e urbanísticas
de receber  e manter empresas aqui.  Então temos que começar  a olhar  pra isso com mais
seriedade.  Acho  que  é  isso  que  temos  de  cobrar.  Temos  que  cobrar  isso  da  Câmara  de
Vereadores também e não estou dizendo, em momento algum, que a Câmara de vereadores
teve má intenção quando aprovou este substitutivo. Acho que a intenção de todos é boa, mas
acho que houve equívocos sim. E quando se fala de equívocos, estamos falando de equívocos
técnicos e jurídicos como foi falado aqui e que precisam de alguma forma ser corrigidos, porque
se isto que está aqui, da forma que foi apresentada para nós, for aprovado, aquilo que já é um
problema pra nós hoje,  na construção civil,   vai  se potencializar muito,  ou seja,  nós vamos
engessar de vez esta cidade. Que isso fique claro, que tratemos com seriedade requerida  e que
deixe de lado as questões politicas. É isso que temos de pedir para todos os envolvidos, seja
para  o  executivo,  seja  para o  legislativo.  Que se deixe  de lado as  questões  políticas  e  se
priorize, nesse momento, aquilo que é fundamental pra cidade, pro futuro de Caxias.  Está claro
que é necessário que nos posicionemos quanto Conselho, independente do que podemos ou
não interferir, mas na medida que somos representantes da sociedade e estamos tendo uma
visão do plano, acho que é importante que se emita um parecer em relação ao futuro desse
plano  da forma que ele foi aprovado. E estou aqui já dando minha opinião, que eu acho que é
melhor nós voltarmos a estaca zero, recomeçar tudo de novo, do que colocar algo da forma que
está colocado como aqui. Conselheira da SEAAQ, Orildes Tres: gostaria que os Conselheiros
que se manifestasse aqui se identifiquem pois não conheço todos. Primeiro gostaria de receber
esse material, se possível já com uma análise do Executivo. Isso já foi feito no antigo Plano
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Diretor, grifando as questões que incidem e que não possam ser utilizadas pelo Executivo. Que
esse material pudesse chegar para a gente, grifado, com um comentário do lado pra que se
possa discutir  como entidade. Porque cada um aqui representa uma entidade, é importante
essa discussão enquanto profissionais na entidade. Como se tem pouco prazo pra isso, teria
que ser muito rápido, para que se possa marcar com os nossos pares e ai  sim tomar uma
posição que realmente reflita  o  que cada um representa.  A segunda questão,  apesar  deste
tumulto, desculpem minha análise, não conheço o projeto, estou falando com base no que foi
discutido aqui, mas eu não achei tanta disparidade. Confesso que esperava mais, acho que tem
questões que podem ser resolvidas com o legislativo sentando com a área técnica do executivo
e chegando a um denominador, ou seja, chegando a uma forma que se tenha condições de se
fazer um projeto único. Acho que isso é possível e pode ser solicitado, talvez a solução disso,
antes de chegar ao Prefeito, resolvam algumas questões de ordem técnica que realmente os
vereadores não tem essa leitura, porque eles não tem técnicos lá dentro. Realmente, o técnico,
quando fala que este substitutivo não tem RRT,  na realidade  temos que saber separar as
coisas. Nós técnicos, também sou arquiteta, fizemos proposta, analisamos quanto sociedade.
quando chega no legislativo,  eles tem a atribuição de criar  as leis.  Então,  na realidade são
coisas que é assim que funciona no município. Se eles não tem atribuição técnica, cabe então
aos técnicos do município sentar com o legislativo e direcionar este tipo de questão. Realmente
eles não tem  postura técnica e talvez alguns dos itens ali elencados que não tem a condição
legal de resolver, seja exatamente por isso, por não existirem técnicos e não existir área jurídica
técnica lá dentro. Então, confesso que a análise básica que foi feita ali, acho que tem muitos
itens  que são fáceis de resolver, que é só sentar e resolver, sempre colocando que o que se
busca  é  o  bem  do  Município,  não  tentando  defender  projeto  do  executivo  ou  projeto  do
legislativo. Nós temos que defender projeto do Município, que é pra isso que estamos aqui.
Então  penso, que  se isso não é viável no primeiro momento entre executivo e legislativo, não
sei como está, talvez o Conselho possa fazer este meio campo, pra que se possa fazer esse
trabalho. Resolver e levar adiante de forma legal e tecnicamente viável o que o Município queira
para o futuro.  Porque na realidade, as mudanças feitas pelo legislativo,  de certa forma são
solicitações  advindas  da  população  que  eles  representam.  Então  nós  não  podemos
simplesmente negar,  vamos analisar,  confesso que vários itens que vi  ali,  são passíveis  de
solução e talvez fique muito bom para o Município as posições ali colocadas, se colocadas no
item certo, da forma certa, vai ficar bom para o Município. Se é isso que o Município quer, se é
isso que  queremos para o futuro da cidade, acho que esse é o caminho, assim que devemos
seguir. Não tem dizer: queremos isso, queremos aquilo, não queremos saber qual é o projeto do
Município e estou entendendo que tanto o executivo como o legislativo devem assim pensar.
Conselheira da PGM,  Cassia  Andréa Azevedo Kuhn:   na questão do projeto substitutivo,
existe  uma cartilha  do Estatuto  da  Cidade,  onde fala  sobre   a  competência  do  Legislativo,
quando  deve apresentar o substitutivo e tem a seguinte situação: “que a Câmara através de
comissão especial deve avaliar a dimensão do trabalho a ser elaborado e verificar se ela tem os
recursos  técnicos  administrativos  e  infraestruturais  para  fazê-lo,  eventualmente  pode  ser
solicitado o auxilio do Executivo para realizar tarefas específicas, como reelaboração de mapas
ou empréstimo de técnicos, tudo sem comprometer a independência da Câmara, assim o apoio
da prefeitura pode ser coordenado através do Legislativo. Mas se ainda assim que a comissão
concluir  que  o  trabalho  a  ser  feito  é  muito  extenso,  exigindo  tarefas  incompatíveis  com a
capacidade da Câmara, pode devolver o projeto o Executivo propondo novos estudos” e não foi
o que aconteceu e ainda, “a Câmara pode contratar um trabalho técnico pra isso”, então acho
que foi um ato irresponsável da Câmara de Vereadores em mandar um projeto substitutivo sem
pedir auxílio do executivo, sem contratar uma assessoria técnica e sem fazer estudos sobre o
impacto do substitutivo, que, ao meu ver, é um projeto irresponsável.  Conselheiro da UCS,
Carlos Eduardo Mesquita Pedone: reforçando a colocação do Conselheiro do CDL, Fernando,
fomos convidados para reunião com o Prefeito, pelo comitê do CONSEPLAN e tínhamos feito
isso com este objetivo de ter  alternativa para esse impasse que existe entre o executivo e
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legislativo.   Estamos dentro  de  três  impasses.  Existe  um impasse técnico  cujo  a  ponta  do
iceberg foi muito bem colocado pela Rosana, de aplicação do plano, o impasse jurídico  e  o
impasse político que é sabido de todos que  precisamos superar isso de alguma forma. Reforço
que no dia 15/12/2017 a Conseplan, depois do intenso trabalho que foi feito, entregou em mãos,
na época, para o presidente da Comissão de Desenvolvimento Urbano o Plano Diretor. Votado
aqui  por  unanimidade,  depois  de  vários  acordos  que  foram  feitos  entre  a  sociedade  civil
organizada, entidades e o executivo que cedeu de parte a parte. Nós entregamos com essa
recomendação quando fomos também conversar posteriormente nesse pequeno comitê onde
fomos juntos a Câmara de Vereadores na Comissão de Desenvolvimento Urbano, colocando a
disposição  justamente  para  fazer  este  meio  campo  para  superar  esses  impasses.
Estranhamente não fomos mais convidados para nenhum evento e nem recebemos nenhum
retorno da Câmara. Acredito que justamente nós como Conselho do Plano Diretor, eu faço parte
a muitos anos  e muito tempo foi conselheiro pela SEAAQ e há algum tempo sou conselheiro da
Universidade de Caxias do Sul. Acho que nós temos e ai reforço aquilo que o Fernando do CDL
colocou, o dever de nos manifestar, independente do resultado do  ponto de vista prático, mas
no  ponto  de  vista  moral,  nós  que  representamos  um  extrato  dessa  sociedade,  aqui.  Não
representamos talvez a participação popular como quer o Estatuto da Cidade,  mas a gente
pode realmente levar uma palavra que seja importante e que sensibilize os atores ai envolvido
nesse último momento que é  executivo e legislativo. Conselheira da SMU, Mirângela Rossi:
quero complementar um pouquinho essa informação do Conselheiro Pedone e  que o Moschen,
que  está  aqui  presente,  não  me  deixa  mentir.  Nós  da  Secretaria  do  Urbanismo  fomos
convidados  várias  vezes  pela  Câmara  para  ir  explicar  todos  os  itens  do  projeto  que  foi
apresentado, para que não causasse dúvidas, principalmente nas questões em que eles tinham
dúvidas. Eu fui até muito mais como uma profissional de arquitetura do que secretária. Vários
técnicos da secretaria foram juntos e nos colocamos a disposição para qualquer esclarecimento
e  qualquer  dúvida.  Algumas  vezes  aconteceram,  não  mais  que  isso  e  todos  os  técnicos
envolvidos na secretaria participaram junto com a Rosana. Esse trabalho foi feito por etapas e
eu entendo que 2017, de janeiro a dezembro foi um período curto e  o Conselho era um pouco
diferente das pessoas que estão agora mas na sua maioria estão aqui. Também negociamos
porque nem tudo que o Executivo queria foi aprovado e nem tudo que o Conselho entendeu foi
cedido, foi uma negociação. Entendo que não é um plano perfeito mas a gente entregou um
estudo pensado e embasado tecnicamente para uma melhoria. A questão politica  tem que ser
deixada de lado porque  o  que tem que ser pensado aqui é uma questão de conteúdo. A gente
esteve  a  disposição  para  esclarecer  qualquer  coisa  que  fosse  dúvida  para  Câmara  de
Vereadores. Foram solicitados uma vez, inclusive, as pessoas que tem competência jurídica da
Câmara participaram para ter um entendimento e tínhamos uma expectativa um pouco diferente
do que esta posta ai. Conselheira da SEPLAN Rosana A Guarese: Eu quero colocar também
nesse sentido, da minha parte técnica, funcionária do município que deixou de lado as questões
de  ordem  política.  Nós  fomos convidados  em maio  de  2018  para  discutir  com a  Câmara
propostas de emendas. Fechamos vários dias de agenda conforme solicitação para isso. Eu,  os
colegas do setor e o secretário  fomos em uma das reuniões e dispostos a ir em quantas fossem
necessários para explicar o que foi feito e ouvir as dúvidas. Na segunda reunião a proposta do
legislativo foi que iriam fazer diferente e  encaminhar  o processo de volta. Ele chegou para nós
em maio com colocações de emendas, sugestões e resultados de audiência pública inclusive na
CIC com todas as colocações, com um volume bastante grande de material que era isso que a
gente ia discutir. Tevemos espaço para discutir e foi uma decisão do Legislativo de  encaminhar.
E talvez, por produtividade que era um volume realmente grande,  pegamos esse trabalho todo
e geramos dois volumes que  temos arquivados de resposta de tudo que estava posto naquele
momento.  Tem coisas que não estavam naquele momento que acabaram saindo agora mas o
que estava lá teve sugestão de alteração e de ajuste da proposta para ficar mais adequado,
todos  foram mapeados  e  marcados.  O  que  a  pessoa  está  pedindo,  a  não  ser  o  que  era
impossível de saber, nós fizemos mapas. Ela está pedindo que mude o zoneamento neste lugar
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e ai fizemos. Essas questões sem interferir, foi feito uma simulação por questão.  Conselheiro
da CIC, Olivir Viezzer  me vejo como um pai que tem dois filhos, temos que ter um consenso,
não queremos uma colcha de retalhos para Caxias. O que podemos fazer? O Conselho poderia
ser a terceira via para materializar isso.  Presidente Fernando A Granjo Mondadori: minha
percepção  é  que  já  se  tentou  intermediar  este  assunto  no  momento  que  criamos  aquela
comissão,  tanto  é  que  não  tinha   ninguém que  fosse   do  Poder  executivo  e  fizemos isso
propositalmente, só colocamos ali as entidades para que essa interface fosse feita e sabemos
que no momento que se colocasse alguém do executivo poderia contaminar essa ideia. Quando
o grupo foi fechado ele tinha essa intenção. Só que aquilo tinha sido previsto no momento certo.
Tínhamos um projeto não aprovado. Hoje já é uma lei aprovada. Sou totalmente favorável a uma
manifestação e um diálogo novamente, mas não tenho certeza de quais instrumentos pode ser
utilizado neste momento, pós aprovação na Câmara  de Vereadores. Quando fizemos isso lá
atrás, em fevereiro, tínhamos ali uma possibilidade de tratar, foi tentado e  a secretária Mari fez
um relato com receio de ser culpada por não ter feito o que o Conselho pediu. Foi lá entregou
para um funcionário  do CEDUTH o pedido do Conselho e depois disso, ao cobrar resposta o
mesmo  funcionário   disse  que  aquele  documento  não  tinha  validade  que  deveria  ser
protocolado.  Perdemos  um  mês  e  meio  pois  achamos  que  tínhamos  feito  o  procedimento
correto. Fizemos o protocolo e sequer fomos respondidos. Este documento foi assinado pelos
componentes da comissão. A decisão é do Conselho mas não vejo como essa interferência dar
os resultados como o Conselho espera e concordo que uma manifestação formal do Conselho
tem que ser feita pelo respeito, não somente ao Conselho, ao que ele representa ao Município
mas  também  pelo  trabalho  que  ele  fez  quando  o  Plano  foi  aprovado  pelo  Conselho.
Conselheiro da UCS,  Carlos Eduardo Mesquita Pedone: qual é a estratégia do executivo?
Presidente Fernando A Granjo Mondadori: sabemos que o Plano de 2007, hoje está sendo
uma trava para nós do poder público e para vocês lá fora mais ainda. Temos consciência disso.
Tentamos formas de conseguir subtrair o que é nocivo para a sociedade utilizar  como plano e
para  nós  como poder  público  obviamente  que presta  serviços  para a  sociedade.  Tentamos
suprimir  aquilo  e  tentar  que o plano funcione mesmo assim mas vimos dificuldades que é
criação de vários vácuos que vai dar o mesmo efeito de termos um plano de 2007. O grande
problema de tudo é que veio um substitutivo, não veio emendas. Se viesse emendas teríamos
condições de avaliá-las e manter o projeto original. Como veio um substitutivo e as amarrações
são muitas, quando a gente tira uma delas outra parte perde o sentido e os efeitos vão ser
piores  do  que  se  espera.  Só  se  vê  o  efeito  na  prática  na  hora  que  ele  entrar  em  vigor.
Conselheira da PGM, Cássia Andréa Azevedo Kuhn: no ponto de vista jurídico temos que
fazer  algumas  considerações  e  uma  dessas  é  a  questão  de  não  termos  emendas.  Se
tivéssemos emendas no Plano Diretor construído com os técnicos e conselheiros seria possível
acatar ou não e fazermos algo parcial. Só vamos emitir uma formalização do que será feito após
recebermos o material e entendo que se pegarmos um Plano Diretor  substitutivo e mesclar
situações  que entendemos que não foram estudadas profundamente e tecnicamente em acordo
com outras situações que estão dentro do substitutivo,  entendo que se transformaria  nesta
colcha  de  retalhos  que  o  Conselheiro  Viezzer  colocou.  O  PDM  totalmente  estudado  foi
substituído por algo que não teve este estudo, esta participação  democrática, popular. Vamos
pegar este plano que entendo que já vai ser falho, com lacunas e vamos jogar ali partes. Vai se
transformar numa salada de frutas que vai ficar totalmente exequível, o posicionamento seria por
um veto total e posterior a isto neste caso teríamos a possibilidade de derrubada deste veto na
Câmara mas a PGM está preparada para uma ADIN onde nosso histórico tem sido favorável  e
estamos bem preparados para trabalhar com isto, mas este parecer da PGM virá somente após
a análise técnica dos documentos pois assim como defendemos a questão técnica também não
podemos nos manifestar sem isto. Conselheiro da UCS,  Carlos Eduardo Mesquita Pedone:
segunda pergunta: qual o conhecimento ou envolvimento do Ministério Público Federal que tem
um Centro de Apoio de Ordem Urbanística em Caxias do Sul que é uma entidade que só tem em
Porto Alegre e  em Caxias do Sul.  Conselheira da SEPLAN, Rosana Aparecida Guarese:
 11-

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

49

50

51

52



                                                 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL

                                          CONSELHO   MUNICIPAL     DE   
                                 PLANEJAMENTO   E    GESTÃO    TERRITORIAL          
                                                                                                                                                                 Ata 80/2019

estivemos com o Dr. Adrio, colocamos a situação  que assim que estivesse pronto este material
seria entregue a ele que já tem conhecimento da situação, já ouviu todo este relato e vai receber
todo este material com o detalhamento assim que estiver pronto. Conselheiro da UCS,  Carlos
Eduardo Mesquita Pedone: minha sugestão de encaminhamento, na parte da entidade que
represento, a Universidade de caxias do Sul é que se busque uma retomada deste pequeno
Comitê das entidades que foi nomeada na gestão passada em sintonia com o Ministério Público
Federal, com o Dr. Adrio para buscar solução desse impasse. A única saída que temos aqui
além de  uma manifestação  formal  do  conselho,  se  os  senhores  entenderem pertinente,  eu
entendo que sim, que para solução deste conflito temos que ter este encaminhamento. Temos
que ter o envolvimento do Ministério  Público federal que é o órgão que faz esta regulação e tem
o maior interesse nesta forma urbanística que é o que estamos tratando aqui. Este centro de
apoio está em Porto Alegre com suporte técnico e no Rio Grande do Sul, existe  em Caxias do
Sul. Assim podemos entender a importância de Caxias do Sul no estado na questão de ordem
urbanística. Conselheira da SEAAQ, Orildes Três: torno a dizer que é impossível que o projeto
do  executivo  não  tenha  coisas  que  realmente  poderiam  evoluir,  assim  como  o  projeto  do
legislativo não tenham coisas que seriam boas para o município. É impossível que seja coisas
distintas. Insisto que temos que pensar em Município, não em projetos. Tenho que botar a nossa
culpa, minha culpa, entrei representando a SEAAQ neste ano e sequer sabia que existia este
comitê. Então talvez está faltando informação do próprio Conselho. Também estranho um ano
todo de 2019 onde todo este processo  do Plano Diretor está acontecendo e o Conselho não se
reuniu nenhuma vez. Acho que perdemos tempo como Conselho. Contrário ao regimento que
prevê reuniões mensais. Acho que nós também temos que colocar nossa minha culpa nesse
processo porque o Conselho não se reuniu, sequer para tomar conhecimento e levar para as
entidades o que estava acontecendo. Porque este processo de levar para as entidades o que
estava acontecendo talvez poderia inclusive reverter parte do que veio do legislativo, porque
estas entidades poderiam se manifestar quanto a alteração do legislativo. Talvez Presidente,
seria o caso de começar a respeitar o regimento e começar a se reunir ao menos uma vez por
mês para saber qual é o futuro que a gente quer para o Município e dizer que eu entendo a tua
forma  de colocar pois o Viezzer foi um dos  que participou do que hoje está em vigor e que não
é isto tudo mas a garra e a forma que as pessoas se dedicaram para tentar chegar a um projeto
que talvez é o que a gente quisesse para o Município. Hoje não é aquilo tudo mas naquele
momento é o que se queria, o que as entidades queriam ou o que o Município queria. O que
estou dizendo é que esta manifestação de que não tem participação é talvez porque não está
sendo motivado. Fizemos muitas reuniões. No antigo Plano Diretor nós saíamos daqui até 11
horas da noite pra conseguir uma redação com algo que pudesse fechar e conciliar a proposta
de todos. Isto não ocorreu neste. Conselheira da SEPLAN, Rosana Aparecida Guarese: Claro
que ocorreu. Item por item.  Conselheira da SEAAQ, Orildes Três: estou falando Conselho.
Presidente  Fernando  A Granjo  Mondadori: sim  no  Conselho  participamos   de  reuniões
sequenciais, semanais e diárias, foi discutido item por item.  Conselheira da SEAAQ, Orildes
Três: eu não estava e quem representava a entidade não levou o assunto. E voltando ao foco
temos que sim voltar a reforçar este Conselho que está muito, desculpe Presidente, está muito
devagar, num momento que está se alterando o Plano Diretor e ele não se reuniu o ano todo e
contrário ao regimento, ele tem que se reunir  uma vez por mês. Peço para que informe os
demais o que está acontecendo, eu pelo menos não sabia e acho que o Conselho tem que
participar mais. Sei de propostas que foram solicitadas para serem encaminhadas ao Conselho
que alteram a questão do Plano Diretor  que sequer vieram a mesa,  estão paradas.  Então,
Presidente,  vamos  começar  a  manter  o  Regimento  e  que talvez  isto  estaria  minimizado  o
problema, se as entidades todas tivessem discutido isto com a força que deveriam estar. Minha
proposta é que preciso deste material já apontado, encaminhado para que se possa discutir e
voltar a mesa e ter uma posição. Antes disso não tenho como fazer.  Presidente Fernando A
Granjo  Mondadori; sobre  o  Comitê,  este  foi   decidido  pelo  Conselho,  não  foi  criado  por
ninguém,  foi  decidido  e  escolhido  no  próprio  Conselho.  Foi  decidido  quem representaria  e
 12-

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

49

50

51

52



                                                 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL

                                          CONSELHO   MUNICIPAL     DE   
                                 PLANEJAMENTO   E    GESTÃO    TERRITORIAL          
                                                                                                                                                                 Ata 80/2019

naquele momento. Eu coloquei que não gostaria que tivesse alguém do executivo para não
contaminar o objetivo do Conselho. Conselheira da SEPLAN, Rosana Aparecida Guarese: o
processo estava na Câmara não poderia ser discutido aqui.  Conselheira da SEAAQ, Orildes
Três: eu insisto,  se as reuniões regimentais tivessem acontecido.   Presidente Fernando A
Granjo Mondadori: na questão das reuniões regimental entendemos. Mas historicamente, até
pela qualificação das pessoas que compõe o Conselho só houve reunião quando houvesse
demanda. Como não havia, não iríamos reunir todas estas pessoas para não ter uma pauta. O
problema é que tivemos um  débito muito grande porque, até pela própria ausência de um Plano
Diretor revisado, as pessoas não solicitavam pautas que pudessem vir para cá. Normalmente,
se  reune  duas  ou  três  pautas  e  reúne  o  Conselho.  Desde  que  tem  este  Regimento  do
CONSEPLAN, só nos reunimos por demandas. Em 2018 diminuímos esta frequência justamente
pelo esforço que o Conselho fez no ano de 2017 onde nós praticamente  fomos obrigados a
estar aqui durante mais de um mês, presente aqui semanalmente para o Plano Diretor poder
andar. No ano de 2018 temos  esta folga maior devido a todo processo que teve antes e em
2019 não tivemos demanda. A SEPLAN não recebeu nada  de demanda para o CONSEPLAN. O
que tivemos, foram votadas e fora isto não temos nada a ser votado. Conselheira da SEAAQ,
Orildes Três: presidente  eu conheço duas  demandas que foram encaminhadas e  que não
houveram posição.  Presidente Fernando A Granjo Mondadori: no Conseplan não há nada
pendente para votação. Conselheiro do CDL, Fernando Reis: as questões já foram colocadas
e  volta  e  meia  vem  uma  mágoa  ou  algo  mas  temos  que  superar  isto  e  ser  objetivos  e
pragmáticos.  Estamos  aqui  para  analisar  uma  situação  que  está  colocada  e  nosso  papel
enquanto Conselho é tirar um encaminhamento em relação a isto. Minha sugestão é que se
proponha  a  Câmara  de  Vereadores  e  para  o  Executivo  que  nós,  enquanto  Conselho,  se
disponibilize  para  ajudar  a  mediar  este  processo,  não  apenas  aquele  Comitê  mas  poderia
envolver todo o Conselho ou quem do Conselho se dispõe a participar deste processo porque é
o nosso papel e o mínimo que nós podemos fazer e o que pode acontecer seja do executivo ou
de  legislativo  é  nos  ouvir.  Concordo  com a  conselheira  que  o  Conselho  precisa  ser  mais
valorizado e nós fomos ouvidos.  Um dos pontos principais do Plano quando foi encaminhado
para a Câmara de Vereadores foi,  desde o início noticiado e ventilado que era o plano do
executivo,  sim  é  do  executivo  mas  debatido  exaustivamente  com  este  Conselho   que  é
representativo da sociedade de Caxias e foi colocado diversas vezes como se este plano fosse
uma proposta unilateral do executivo e que ela não tivesse sido discutida com a cidade. O que
não é verdade. Pode não ter sido discutido com a população em geral. A cidade de Caxias do
Sul  está  representada  aqui  através  de  suas  entidades.  Conselheiro  do  STR,  Rudimar
Menegotto: da forma que foi colocado nós não existia. Conselheiro do CDL, Fernando Reis:
exatamente,  precisa realmente o Conselho ser  mais  valorizado  e acho que a  Câmara de
Veradores  tem o  dever  de  nos  ouvir   para  que  possamos nos  posicionar   e  se  colocar  a
disposição enquanto Conselho para mediar este processo  pensando num projeto de cidade. Um
Plano Diretor de Caxias do Sul, não é do executivo nem do legislativo, é  o Plano Diretor da
Cidade de Caxias do Sul. O Sr Oliver Viezer,  presidente do SINDUSCON: lendo a exposição
de motivos no processo a Câmara de Vereadores eles colocam que em 28/11/2018 o processo
retornou a casa com a manifestação de não haver intenção de fazer mensagem retificativa e
parece que conflita  um pouco com o que a Procuradora acabou de falar  pois  o Sinduscon
através de nossos Conselheiros tivemos um debate exaustivo em 2017. Esse Conselho é plural,
as opiniões são bastante amplas mas tivemos pouco tempo de bastante trabalho e algumas
coisas  realmente  passam e estas  demandas  chegaram a Câmara  de Vereadores,  Como o
conselheiro Edson falou, o povo foi até a Câmara e também em nossa entidade tivemos varios
empresários colocando algumas situações e desde lá formalizamos para a Câmara e também
para o Executivo algumas necessidades de alterações. Sempre defendemos em fazer proposta
de emenda pois substitutivo pode ser um problema e lendo aqui nos parece que houve algum
conflito  de  informação  em relação a  isto  e  gostaria  de  um esclarecimento  e  num segundo
momento  perguntar  se  há  possibilidade  de  vetos  parciais  para  que  não  haja  veto  total  e
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derrubada  do  veto  pela  Câmara.  Presidente  Fernando A Granjo  Mondadori:  já  tínhamos
colocado isso anteriormente. Sobre o veto parcial tentamos projetar algo neste sentido para que
pudesse de fato ter um plano revisado mas  encontramos algumas dificuldades mas agora é a
PGM que vai fazer esta leitura para ver se existe a possibilidade ou se não, pois vai ser aberto
tantas brechas que vai ficar uma lei inócua. Sobre a questão da retificação, o primeiro ponto qual
foi  uma das  dificuldades  do nosso  diálogo com a Câmara em todas  as  tratativas  que nós
tivemos. Todo plano  foi discutido aqui e sempre foi no âmbito geral,  no que seria interesse
público e muitas coisas que foram mandadas para nós aquelas que eram pertinentes de fato ao
instrumento  Plano  Diretor  estavam  muito  vinculados  a  interesses  particulares.  Quando
respondemos que não havia interesse na mensagem retificativa, estava relacionada ao que vei
para nós. Veio demandas que já eram conhecidas nossas e eram interesses particulares. Aquilo
não foi o que foi discutido no Conselho nunca foi nossa intensão em discutir o Plano Diretor
internamente  e  nem nunca trouxemos para  o  Conselho nada  neste  sentido.  Tudo o  que  é
interesse  particular  tratamos  aqui  em forma de  votação  mas não  para  definição  do  Plano.
Noventa  por  cento  do  material  que  veio  estava  sempre  vinculado  ao  que  já   estava  em
processos  já  conhecidos  pelo  Município  por  isso  nos  manifestamos  desta  forma  naquele
momento. Conselheiro da CIC, Olivir Viezzer tem um ponto muito importante que a exposição
de motivos da Câmara cita a implementação do Impacto de Vizinhança. Isto para as indústrias é
ruim. Não a lei em si pois seria boa, mas quando se mistura atividades numa mesma zona,
industrial,  comercial  e  residencial,  inviabiliza  o  processo produtivo  pois  nenhum impacto de
vizinhança vai passar. Este plano não dá. Quem sabe se vete tudo para ter a oportunidade de
que concerte isso, mas levar ao conhecimento da Câmara,  fazer isto como pai e não só indo
contra. Aí a Câmara não vai derrubar o veto, vai ter uma oportunidade de consertar. Presidente
Fernando A Granjo Mondadori: nem trouxemos este assunto aqui pois seria uma decisão do
que é melhor para a cidade que não entramos neste mérito. Hoje é como implementar o plano
para a cidade. Como pode ser útil  para a cidade  mas de fato tem a previsão do EIV agora
dentro do Plano o que vai gerar um caos até porque isto deveria ter sido discutido no Conselho.
O EIV impacta diretamente nas entidades  como SINDUSCON, CIC e outras. Estamos vendo
que está ali mas não seria objeto de discussão quando  se olha a gravidade dos outros pontos
que  inviabiliza  o  Plano  para  ser  operável.  É  um  ponto  preocupante  que  quando  olhamos
ficamos surpresos. Sem discutir isso com a sociedade e isto nunca foi ventilado pela Câmara
conosco aqui. Nunca veio nada sobre EIV em relação ao projeto de lei, nem quando foi feito
pedido de retificativa e em nenhuma discussão foi chamado lá, não sei outras secretarias, mas a
SEPLAN,  não.  Foi  uma surpresa quando isto apareceu aqui  mas é uma preocupação  que
devemos ter, é um capítulo inteiro.  Conselheira da SEPLAN, Rosana Aparecida Guarese:
mesmo assim ele não está regrando, na prática ainda não teria os instrumentos para aplicar. É
impossível aplicar com o que tem ali. Existem algumas definições mas não tem o regramento
específico como quem é que pode ou não, quem é que deve ser. Vai precisar de lei especial, um
regramento para poder aplicar.  Ampliou algumas questões mas não aplicaria de fato no dia
seguinte  a  implementação  da  Lei.  Conselheira  da  CIC,  Margarete  T  Bender:  quero
complementando a fala do titular da minha entidade e com autorização dele. Quando o processo
vai para o legislativo, vai para um parceiro. Plano Diretor é um processo  de construção de
consensos.  O que quero  colocar  é  no  sentido  de  buscar  a  complementação  dos  aspectos
positivos do que foi elaborado aqui dentro e que foi encaminhado e buscar dentro do legislativo
os aspectos positivos ali propostos. Casualmente eu tenho impresso o material com a exposição
de motivos e aqui consta uma série de informações que dizem respeito a questão da atuação da
Câmara  de  Vereadores  com  relação  a  consultas,  audiências  e  que  são  significativas.
Particularmente, e já manifestei isso na minha entidade e para o titular que o projeto que vem do
legislativo  tem aspectos bastante  positivos  e inovadores em relação ao Plano de 2007.  Se
olharmos para a estrutura, e quando assisti a manifestação da Arq. Rosana, o olhar é sempre
sob o ponto de vista da aplicação, mas nós como Conselho, temos que ter a capacidade de
identificar. A questão da aplicação se resolve. Ou seja, tenho uma lei, vou revogar aquilo, vou
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concertar, vou criar um mecanismo legal, jurídicamente arredondado para permitir a aplicação. E
isto é possível de ser feito. O nosso olhar aqui neste projeto que veio como substitutivo tem que
ir além disso,  tem que enxergar o que ele trás de positivo porque bem ou mal a Câmara de
Vereadores  faz as  suas  audiências  públicas,  também foi  buscar  na  sociedade mecanismos
diversos que são descritos aqui, estes conceitos, que é o que a gente quer. Queremos uma peça
resultado de uma ação de consenso. O que a gente vê aqui é o disenso e isto não é bom para a
cidade. Quando se fala que esta peça é boa para a cidade, essa não é . Muito cuidado. O bom é
aquilo que não é o ideal mas é o consensuado. Minha pergunta é do ponto de vista técnico em
algum momento, assim como foi relacionada os aspectos negativos previstos na sua aplicação,
foi relacionado que  aspectos vieram deste trabalho que são positivos e que merecem um olhar
mais avançado. Foi feito isto? Pois se não foi feito é hora de fazer.  Presidente Fernando A
Granjo Mondadori: o prefeito é que tem que tomar a decisão de veto, entendo o que falou que
existe uma exposição de motivos mas nós não vimos embasamento técnico em nenhumas das
decisões. Se pegar o projeto inteiro não tem nada que me diga que “ x + y vai dar 10 e por isso
coloquei 10”. O que tenho visto em outras cidades existe uma contratação de corpo técnico e o
legislativo apresenta embasamento técnico. Ele pode não ter dentro de seu corpo mas ele vai
em busca de uma decisão técnica para embasar aquilo  que ele precisa.  Sobre o consenso
entendo que este conselho buscou um consenso com a Câmara no momento que se criou um
comitê que foi tentar conversar e não foi recebido. Conselheira da CIC, Margarete T Bender:
até este momento está tudo certo, o Conselho funcionou, agora daqui para frente  o que nós
podemos,  enquanto  Conselho promover  esta aproximação.  Presidente Fernando A Granjo
Mondadori Fernando não conheço todos os trâmites, mas uma vez que ele foi aprovado, tenho
receio de que não consiga mais fazer alterações que sejam suficientes, mesmo que seja na
Câmara , alterações que possam ser o que a cidade precisa. Ai coloco sobre a questão toda  do
projeto, o que temos hoje, que não é mais projeto, e a sua capacidade de aplicação, a senhora
já  trabalhou  no  setor  público,  conversando  com  os  procuradores  eles  estão  vendo  uma
insegurança jurídica muito grande e toda insegurança jurídica trás um travamento para o setor
público.  Isto  não  está  no  aspecto  da  SEPLAN  ,  está  na  procuradoria  olhando  como  é  a
interpretação da lei que cabe a eles fazerem esta leitura  Conselheira da CIC, Margarete T
Bender: tudo isso está correto. Minha pergunta é bem objetiva: Nesta análise que foi feita ,
houve essa avaliação do que é positivo?  Presidente Fernando A Granjo Mondadori: não
houve pois consideramos que tudo era bom. O que não consideramos bom é a questão jurídica.
Não conseguimos implementar o Plano Diretor: Conselheira da PGM, Cássia Andréa Azevedo
Kuhn a situação de fundamentação técnica da lei Plano Diretor tem pressupostos que devem
ser cumpridos. Como a senhora colocou que a Câmara não trouxe algumas situações porque
não tinha o  corpo técnico.  Justamente a  Câmara não tem corpo técnico  mas poderia para
apresentar um projeto substitutivo necessitaria de uma análise técnica que conforme li antes da
cartilha,  essa análise técnica do substitutivo tanto poderia ser  requerida ao poder  executivo
quanto ser contratada para que tivesse surtido efeito e não foi. No ponto de vista jurídico o Plano
Diretor hoje, se o Município optar por uma sansão pois temos um substitutivo sem uma RRT
porque o técnico do Município não vai poder se responsabilizar  por algo que foi  feito lá na
Câmara pois não foi ele que fez e um dos pressupostos que queremos é que tenha RRT deste
plano diretor da análise técnica que hoje não tem. Presidente Fernando A Granjo Mondadori
Não conseguimos analisar pois fomos  para os pontos que não conseguimos aplicar. Se fosse
olhar  o  todo  precisaria  mais  de  30  dias.  Conselheira  da  SEPLAN,  Rosana  Aparecida
Guarese: é um volume muito grande de coisas e também não está destacado o que foi mudado.
Temos  um volume grande  e  um tempo  curto.  Reconhecemos  questões  favoráveis  mas  eu
preciso focar e encaminhar as questões para ser avaliado sobre a decisão.  Conselheiro da
SMOSP- Leandro Pavan: salientar a  Procuradora e ao Conselheiro Fernando que não confere
a informação que  a  Câmara não teve auxílio técnico. Todas as vezes  que a requisitaram
secretaria  de  obras  foi   lá  para  discutir  a  parte  de  drenagem  e  ficamos  apresentando
argumentos. Conselheira da CIC, Margarete T Bender: está colocado na exposição de motivos
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que houve reuniões com as secretarias.  Presidente Fernando A Granjo Mondadori:  estas
reuniões  foi  o  seguinte,  eu  falei  que não  e  você  diz  que sim”.  O sim não está  embasado
tecnicamente. A secretaria de obras foi lá e disse “ não posso tirar este tanque de detenção pois
vai alagar esta  área da cidade e eles disseram “ vamos tirar” e sem nenhum embasamento
técnico.  Conselheiro  da SMOSP- Leandro Pavan:   eles  falaram que não iam tirar.  Todos
ficaram convencidos e tiraram tudo.  Conselheira da PGM, Cassia  Andréa Azevedo Kuhn:
esse apoio técnico que foi dado na Câmara, os técnicos hoje se sentem confortáveis em dizer
que  está ok na forma como foi lá?  Conselheiro do CDL, Fernando Reis: Concordo com a
Conselheira Margarete que tem pontos positivos o que poderia ser de consenso: se o prefeito
vetar integralmente sem negociação com a Câmara de Vereadores o veto vai ser derrubado,
fato. Se o prefeito vetar parcialmente o veto vai ser derrubado, fato. A questão é: é possível de
alguma forma construir um consenso com a Câmara de Vereadores, não simplesmente para
derrubar o veto do prefeito, mas que se possa construir uma solução em conjunto. Qual é a
alternativa  que  se  tem  para  isso,  uma  vez  que  o  veto  seja  total,  tem  a  possibilidade  de
encaminhamento de um novo projeto?  Presidente Fernando A Granjo Mondadori: isto tem
que ser analisado, o âmbito da Câmara hoje. Conversando com o Ministério Público, a Câmara
tem o tempo que ela precisa, o Prefeito não, ele tem responsabilidades de prazo executiva.
Tentar construir alguma coisa, não conheço as possibilidades mas pode ser um caminho tentar
buscar pelo menos  para tirar o que está contaminando.  Conselheiro do CAU, Rafael Artico
ter tempo para poder construir dentro do CONSEPLAN um cenário para ajustar. Conselheira da
SEPLAN, Rosana Aparecida Guarese não temos tempo.  Conselheira Da SEAAQ Orildes
Tres; perguntei para o Moschen quais são os caminhos. O Prefeito veta, volta para a Câmara.
Veto parcial, que poderia ser substituído por Lei Complementar, alterando o que pudesse ser
consenso ou dar andamento. Me parece que dos três o mais viável seria o veto parcial para que
fosse substituído por uma Lei Complementar. Talvez ver estas questões que são inviáveis de
trabalhar se não podem ser substituídas por uma Lei Complementar. Buscar o que tem de bom
em num e o que tem bom no outro e já propor uma Lei Complementar. Presidente Fernando A
Granjo  Mondadori   precisa  da  análise  da  Procuradoria  para  termos  esta  percepção.
Conselheira Da SEAAQ Orildes Tres: então a proposta desta reunião é; termina-se  a análise
da procuradoria enquanto isso encaminha esta documentação para os Conselheiros enquanto a
PGM terminar esta análise.  Presidente Fernando A Granjo Mondadori: o executivo tem um
prazo que pra  nós  é  muito  difícil,  não  conseguimos terminar  toda  a  análise  vamos passar
incompletos pois eles tem dois dias para fazer todo o trabalho. Não podemos esperar que a
PGM consiga fazer um trabalho intermediário para que o Conselho analise. Vamos esperar que
isto aconteça para poder trabalhar. O executivo tem prazos legais, com risco de improbidade,
não existe margem para discutir aqui possibilidades disso. Temos que ver o que temos em mãos
para que se possa trabalhar  até que o prefeito uma vez que foi votado no legislativo não tem
muitas possibilidades de trabalhar, ele não pode sair propondo o que ele  acha correto. Ele fez
isso quando apresentou o projeto agora ele não tem estas possibilidades. Conselheiro do CAU,
Rafael Artico: que o executivo e o prefeito considerem na decisão que vai ser tomada sem uma
nova opinião do CONSEPLAN que o prefeito e o executivo considerem a possibilidade de não
fechar portas. Se um veto total fecha a porta para esta ideia, a decisão é do prefeito mas que
considere a possibilidade que haja a consideração política da possibilidade de ser consensuado
depois.  Conselheira da PGM, Cássia Andréa Azevedo Kuhn; o veto total nós não estamos
aprovando o Plano Diretor conforme  foi do executivo. Agora não falando como PGM mas como
Conselheira, que o ideal talvez seja ter uma articulação do Conselho com a Câmara para não
derrubada deste veto, para o acato do veto  e tentar o acatamento do veto e posterior a isto
termos tempo para trabalhar situações dentro do  Plano encaminhado a Câmara. Conselheira
Da  SEAAQ  Orildes  Tres: Se  o  prefeito  vetar  total,  a  postura  do  legislativo  vai  ser,  não.
Conselheira da PGM, Cássia Andréa Azevedo Kuhn Não necessariamente por isso eu falo do
encaminhamento.  Conselheira Da SEAAQ Orildes Tres  em vez do executivo derrubar todo
ele, vê os pontos que tem problema e veta parcialmente. Conselheira da PGM, Cássia Andréa
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Azevedo  Kuhn: não  tem  como  pois   é  um  substitutivo.  O  nosso  projeto  estudado  e
encaminhado   que  saiu  do  executivo  não  existe  mais.  Presidente  Fernando  A  Granjo
Mondadori;  se fosse emendas. Conselheira Da SEAAQ Orildes Tres:  tem que parar de falar
em meu projeto e projeto do executivo. Conselheira da PGM, Cássia Andréa Azevedo Kuhn:
eu  falo  em  projeto  que  foi  apresentado  pelo  executivo  e  aprovado  pelo  CONSEPLAN  e
encaminhado ao legislativo hoje. Vou colocar três cenários: o substitutivo hoje se for vetado pelo
município e derrubado este veto lá na Câmara vai ser promulgado e o Município vai entrar com
uma ADIM e esquece plano diretor, fica valendo o Plano Diretor de 2007 até ela ser julgada.
Segundo  cenário:  apresentamos  o  veto  total,   há  um  trabalho  do  CONSEPLAN  com  os
vereadores  para  não  derrubar  este  veto  e  partimos  o  acatamento  deste  veto  para  uma
negociação e um trabalho conjunto com o Plano já existente utilizando algumas coisas que se
julgar  interessante  dentro  do  substitutivo  na forma de emenda.  Este  seria  o  ideal.  Terceiro
cenário seria acatamento de partes do que tem ali e esquece tudo o que  foi apresentado no
Plano Diretor aprovado pelo CONSEPLAN. São os três cenários onde eu vejo que o do meio
seria mais interessante para Caxias do Sul.  Conselheiro da SMTTM,  Cristiano de Abreu
Soares:  Estamos falando aqui sobre a possibilidade de veto parcial.  O veto parcial  significa
ignorar  completamento  o  projeto  feito  pelo  executivo  e  aprovado  pelo  Conselho.  A  sra
Conselheira Orildes acabou de dizer que é importante a valorização do CONSEPLAN. Se a
gente aprova o veto parcial a gente derruba inteiro o  que o CONSEPLAN construiu.  Neste
momento desqualifica todo o trabalho realizado até agora. Me parece que o veto parcial nos
coloca numa situação muito ruim, não estou defendendo o projeto do executivo estou falando
como  membro  do  Conselho.  Esta  avaliação  deve   ser  levada  em  conta.  Falando  como
Conselheiro me parece que neste momento o veto total seria mais adequado mas é importante
ter uma amarração  na câmara, não se pode parar a cidade.  Presidente Fernando A Granjo
Mondadori:   um efeito que tem é o caso da UCS que tem que imediatamente  pedir para os
ônibus  não circularem mais dentro da área privada do jeito que veio na lei. Da forma que está
passa a ser particular. É claro estamos sempre estudando as formas de fazer. Eu percebo que
quem está de fora, não está aqui, tem a sensação de que nós não nos colocamos a disposição
para conversar. Mas o tempo inteiro, o próprio Conselho foi vítima do que nós fomos. O próprio
Conselho foi  lá para conversar, fizemos uma duas reuniões em que a gente não conseguiu
avançar. Articulação se for  feita tem que ser muito bem feita para que se possa tirar dali um
Plano que possa ser util. Não adianta tentar aqui resolver porque temos uma situação jurídica
que sobrepõe todas as nossas análises que é de fato conseguir botar em prática o Plano para
funcionar dentro da Prefeitura. Vamos passar esta etapa e ai tem que ser feito trabalho, temos
material levantado, podemos instruiu o Conselho no que temos que abordar que não prejudique
a cidade.  Conselheiro do CDL, Fernando Reis: uma possibilidade de um veto parcial e um
trabalho nosso do CONSEPLAN junto a Câmara de Vereadores para a Câmara acatar este veto
parcial e encaminhar Leis Complementares referentes a estes pontos que foram vetados para
nós resolver, é possível? Conselheira da SEPLAN, Rosana Aparecida Guarese;  depende da
avaliação deles. Tem muitas coisas que o substitutivo arrancou fora e não consegue trazer de
volta. Mas a PGM vai avaliar isto. Presidente Fernando A Granjo Mondadori; quando veta, por
exemplo, a ZC4  está mal colocada  no mapa, se vetar tem que tirar tudo o que foi proposto pela
Câmara. A forma como ele foi instrumentalizado é que não vê como tirara parcial. Conselheiro
do  CDL,  Fernando  Reis: pra  mim  está  bem  claro  que  no  executivo  vai  ser  veto  total.
Conselheira  da  SEPLAN,  Rosana  Aparecida  Guarese:   este  é  o  indicativo,  depende  da
avaliação da PGM. Conselheiro da UAB, Edson Marchioro: não tem nada para fazer. Não tem
como negociar agora. Tem um prazo a partir do veto do prefeito, seja parcial ou total, tem um
prazo de 30 dias para a Câmara analisar o veto e se posicionar. Se os dois poderes mudarem a
postura do meu, do teu e for para o nosso, aí pode ser uma alternativa. Tem este espaço de 30
dias, não dá mais para perder tempo. Neste espaço tem que fazer um pacto entre os poderes
para  se  ter  o tal  do  consenso e acabar   com o meu e  com o teu.  Conselheiro do CDL,
Fernando Reis: sugestão de encaminhamento para que se possa fazer esta mediação e minha
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sugestão é que o Vice assuma isto, para que neste grupo não tenha ninguém do executivo, que
o Vice presidente no caso o  Jorge Cassina seja indicado por nós para tomar a frente deste
processo e mobilizar o Conselho no sentido de buscar esta interlocução. Conselheiro da UAB,
Edson Marchioro: é o contrário, para juntar as coisas, os dois segmentos tem que conversar,
não tem alternativa. Não pode ser representante do  Conselho, tem que ser representante dos
poderes constituídos, do executivo e do legislativo porque temos possibilidade de acatar o veto e
para isso tem que ter o processo de negociação para buscar concenso. Não tem representação
externa.  Conselheiro  do  CDL,  Fernando  Reis:  mas  tem  que  estar  abertas  para  isto.
Conselheira da PGM, Cássia Andréa Azevedo Kuhn quando não existe esta predisposição
das partes é o papel do Conselhos se posicionar. Conselheiro da UAB, Edson Marchioro: não
estou falando em se posicionar estou falando que o contato tem que ser entre os poderes.
Conselheiro do CDL,  Fernando Reis mas nós enquanto Conselho não poderíamos ajudar
desta forma?  Conselheiro da UAB, Edson Marchioro pode se posicionar neste sentido que
ocorra o encontro entre os dois poderes. Conselheira  da SMAPA, Camila Sandri Sirena: já foi
relatado aqui as  várias tentativas de contato  e onde você coloca a situação pedindo “estão com
as portas abertas?”. Ficou bem claro aqui inclusive as entidades colocaram que tem algumas
portas que não estão abertas  a  discussão,  então cabe a  ideia  do  CONSEPLAN fazer  esta
intermediação pois estamos  aqui nós com as entidades tendo esta conversa e que não temos
do outro lado.  Presidente Fernando A Granjo Mondadori:   em 30 dias vocês conseguem
materializar um plano que tem esta sequência gigantesca de problemas  que nós levamos 15
dias para identificar. Como vamos operacionalizar isto. Conselheira Da SEAAQ Orildes Tres:
se já fizeram isto já deve estar lincado exatamente o que e como. Por favor encaminhe para as
entidades  e se comprometem a semana que vem dar retorno. Talvez alguma entidade vislumbre
caminhos  que   talvez  a  área  técnica  não  esteja   vendo.  Presidente  Fernando  A Granjo
Mondadori: alguém tem que integrar isto. Nós fizemos isto aqui dentro, cada secretaria montou
o que ela precisava para poder trabalhar com o Plano e nós tivemos que integrar isto pois
algumas situações eram conflitantes. Esse trabalho não foi feito pela Câmara, por isso que tem
conflitos dentro do Plano Diretor. Numa página você diz que é preto e na outra você diz que é
branco.  Não adianta mandar  para  as  entidades  e  que consiga se sistematizar  em 30 dias.
Conselheira Da SEAAQ Orildes Tres:  a área técnica já identificou estas situações. É uma
questão  de  consensuar  e   ver  onde  se  tira  o  preto  e  onde  se  tira  o  branco.  Presidente
Fernando A Granjo Mondadori:  isto é um plano e tem que estar todo conectado. Por mais que
se modifique aqui,  uma proposta que modifica aqui  trava outra lá.  Conselheira da SEAAQ
Orildes Tres: Plano Diretor é exatamente assim em alguns momentos não é o que começa do
início assim e tem que ser assim. As pessoas se manifestam, elas tem intenção.  Presidente
Fernando A Granjo Mondadori: estamos falando de instrumentalizar e ter o efeito que a gente
espera.  Conselheira da SEAAQ Orildes Tres:  se não abrir a guarda, tanto executivo como
legislativo  vamos  ficar  aqui  discutindo  e  não  vai  a  lugar  nenhum.  Presidente  Fernando A
Granjo Mondadori:  não estamos falando em guarda e sim na proposição do Conselho em
como gerar resultados em 30 dias. Conselheiro da UCS,  Carlos Eduardo Mesquita Pedone:
vamos colocar propostas na mesa para tomar decisão. Conselheira da SEAAQ Orildes Tres:
se importa deixa a diretriz ali e posteriormente se faz o legislativo  para que se possa acolhê-la.
Conselheira da PGM, Cássia Andréa Azevedo Kuhn: no momento que houve abertura para
participação do Conselho, isto foi no momento da construção do Plano, hoje estamos no prazo
que o Município poderia estar aqui decidindo, vou vetar ou vou sancionar ou vetar parcialmente.
Mas o executivo resolveu chamar o Conselho novamente para tentar alinhar isto no momento
que não e mais momento de participação do Conselho e acho que isto é muito importante tanto
que  coloquei  aqui  três  cenários  onde  deveríamos  chegar  a  um  consenso  de  que  forma
alinharíamos  para que pudéssemos tirar o melhor fruto disso ao invés de estarmos discutindo,
decidir por estes cenários ou colocamos outra proposta na mesa para que possamos  discutir e
saber onde queremos chegar.  Presidente Fernando A Granjo Mondadori: vamos decidir  o
encaminhamento  e deliberar vou colocar o que foi dito pelo  Conselheiro do CDL, Fernando e
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Conselheiro da UCS, Pedone pelo posicionamento  do Conselho que temos de fato decidir sobre
isto. A parte do parecer técnico não se consegue entregar neste prazo e após se consegue
construir algo que possa ser enviado para as entidades e também foi sugerido se utilizar  o
Comitê para fazer a articulação com a Câmara e a possibilidade de o vice presidente  assumir.
Conselheiro da UAB, Edson Marchioro: se vocês fizeram a leitura da ata, na fala do Cassina,
criticando a Câmara de Vereadores não é a pessoa mais indicada para conversar. Conselheiro
da UCS,  Carlos Eduardo Mesquita Pedone:  proposta de reunir o Comitê que foi formado com
a anuência  em  reunião do CONSEPLAN para estabelecer esta conversa com a Câmara e com
o Ministério Público Federal que sempre apoiou a questão urbanística. Este comitê é que vai dar
notícias e informar o Conselho como um todo das suas ações. Este comitê foi composto para
que tivesse esta abertura perante a Câmara de representatividade das principais entidades.
Cabe  ao  Comitê  estabelecer  estratégias  para   interceder  na  Câmara  e  acho  importante  o
envolvimento  do  Ministério  Público  Federal  pois  é  o  órgão  que  regula  estas  questões.
Conselheira da SEAAQ Orildes Tres: insisto que gostaria de receber este material. Presidente
Fernando A Granjo  Mondadori; será  encaminhado  após  analise  da  PGM.  Em  votação  a
proposta  de ser mantido o Comitê para interceder junto a Câmara  e faríamos um ofício em
comunicação ao Presidente  do legislativo  para  que ele  receba essa comissão.  Coloco em
votação a proposta do Conselheiro Pedone  a favor de ser mantido o Comitê e fazer um
ofício  para  o  presidente  do  Legistlativo  que  receba  essa  comissão  que  foi  criada.
Conselheiro do STR, Rudimar Menegotto:  sugiro todo o Conselho.  Presidente Fernando A
Granjo Mondadori: seria ótimo que tivesse o Conselho todo mas a forma como fizemos esta
comissão  e  pensada  lá  atrás,  com  votação  do  Conselho  e  que  representasse  todas  as
entidades,  as classes profissionais,  Acho que está muito bem composta pois é formada por
Conselho  de  Arquitetos-  CAU,  Conselho  dos  Engenheiros-  CREA,  Câmara  da  Indústria  e
Comércio CIC, que tem Indústria, comércio e serviços, Câmara dos Diretores Lojistas -CDL,
Universidade de Caxias do Sul-UCS e o Setor Rural -STR.  Conselheiro do CDL, Fernando
Reis:  sugiro que seja todo o conselho exceto os representantes do poder público. Conselheira
aa SEAAQ Orildes Tres: quero dizer que tenho reunião em Porto Alegre as 14 horas e estou
comunicando que estou me retirando pois não tenho mais como ficar. Presidente Fernando A
Granjo Mondadori: a estratégia, o Comitê pode discutir com o Presidente da Câmara  para ver
o que dá para fazer. Que o Conselho faça uma solicitação de que isto foi deliberado aqui nesta
reunião de que existe esta representatividade até para não desvincular  tanto as entidades e
menos  o  Conselho.  Votação em manter o COMITÊ já definido em reunião do Conselho
para que seja feito um ofício junto ao Presidente da Câmara para que haja esta reunião
para  alinhamento s do Plano Diretor   APROVADO por  unanimidade dos Conselheiros
presentes. Outra deliberação  é a possibilidade de uma manifestação do Conselho em
relação ao tema. APROVADO por  unanimidade dos Conselheiros presentes. Conselheiro
do CDL, Fernando Reis: é importante ter manifestação do Conselho e não tem que ser em
relação a veto ou não veto, parcial  ou total  mas no sentido de que  entende que houve no
projeto dentro da Câmara de Vereadores algumas sugestões que possam ser positivas para a
cidade, entretanto no formato como está apresentado atualmente gera insegurança jurídica e
neste momento nós não podemos ter esta insegurança jurídica, nos posicionamos para que haja
um consenso no sentido de construir uma alternativa contemplando as demandas da cidade.
Vamos montar um texto para enviar ao Comitê para este aprovar o texto. APROVADO por
unanimidade dos Conselheiros presentes.
ENCERRAMENTO  Nada  mais  havendo  a  tratar,  o  Presidente  Fernando  Antônio  Granjo
Mondadori 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  Fernando Antônio
Granjo Mondadori
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