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                                            ATA N° 42 /2014
Aos vinte e quatro dias  do mês de março 2014 às dezessete horas, no Auditório da
SENLIC reuniu-se o  CONSEPLAN  em Sessão Ordinária  de nº  34,  para assuntos
constantes da convocação.
PRESENÇAS
Olivir Viezzer (CIC), Rodrigo Romanini (CIC), Alexandre Susin (SINDUSCON), Pablo
Uez  (SEAAQ),  Ivaldo  Trentin  (SEAAQ),  Carlos  Eduardo  Mesquita  Pedone  (UCS),
Sislaine Rossa Simonetto  (  OAB),    Nadia  Zampieri  Trentin  (CREA),   João Alberto
Marchioro  (CAU),  Paulo  Viegas  (SMH),  José  Taiarol  (SMAPA),  Fábio  Scopel  Vanin
(SMU), Juares Biasio (SAMAE), Sandra M E de Brum (SEPLAN), Larissa  Raymundi
(PGM), Gilmar Santa Catarina (SMGF),  Paulo Roberto Dahmer (SRM), Zulmir Baroni
Filho (SMTTM), Érico Borges Machado (SMC) e Maria Helena Madalosso (SEMTUR).
Com a presença de Pedro de Alcântara  Bittencourt César (OBSERVATUR), Arq. Carla
Beatriz Oliveira Stenzel (SMED), Marta Detânico vieira (SMED), Marisane de Andrade
da Luz, Fabiana F dos Santos, Patrícia B Forges da EMEF Paulo Freire.
PAUTA:  O   Presidente  Fábio  Scopel  Vanin,  agradece  a  presença  de  todos.
Informações  da  Presidência.  Conselheiro  que  justificou  ausência:  Rudimar
Menegotto(STR). Hoje é a última reunião que vai ser conduzida por esta presidência.
Quero dar as boas vindas aos novos conselheiros  cujo decreto de nomeação é  de 18
de  fevereiro  de  2014.  CIC-  Olivir  Viezzer  e  Rodrigo  Romanini.STR-Rudimar  josé
Menegotto e Marcos  Agostinho Camassola. SEAAQ- Pablo Cesar Uez e Ivaldo trentin.
UCS- Carlos eduardo Pedone e Maria do Carmo Padilha Quissini. OAB- Sislaine Rossa
Simonetto e Graziela Cardoso Vanin. SINDUSCON – Rafael Rihl Tregansin e Alexandre
Susin. CREA- Nadia Tonnous e Nadia Zampieri Trentin. UAB- Jussara Roncatto e Valdir
Walter.  Escolha do Presidente e Vice presidente.  O Conselheiro da UCS, Carlos
Eduardo Mesquita  Pedone foi  escolhido  como Presidente  e  o  Conselheiro  da
SRM, Paulo Roberto Dahmer como Vice presidente. O Conselheiro da SMU, Fabio
Vanin agradece a todos pela experiência  a frente do CONSEPLAN. Foi uma grande
experiência, todos os debates foram produtivos e o ambiente é muito  bom para discutir
o futuro da cidade. Acredito que o Conselho deva ser fortalecido cada vez mais.Tinha
uma boa  visão  sobre   conselhos,  em especial,  estes  designados  para   discutir  o
planejamento urbano da cidade e após ver o andamento das reuniões, vi que  de fato é
um organismo importante de pessoas da sociedade, preocupadas com a gestão do
município. Onde puder ajudar, como membro do Conselho, estarei sempre trabalhando
pelo fortalecimento. Se vê que nos posicionamentos aqui colocados, os embates são
fortes, mas são no sentido de que as instruções dos processos , as discussões sobre o
planejamento urbano e a consolidação do Plano Diretor Municipal sempre fica acima
das outras questões. Isto sempre fica claro nas manifestações. Agradeço a Conselheira
Sislaine  que  foi  a  Vice  presidente  neste  período.  Agradeço  também o  trabalho  da
secretária  Mari  Clara  que sempre está  cobrando para marcar  as reuniões,   dando
andamento aos processos e que faz com que as reuniões aconteçam. Passo o cargo
ao novo presidente.  O Presidente  Carlos Eduardo Mesquita  Pedone agradece a
confiança em nome da Universidade de Caxias do Sul, vamos tentar ajudar o máximo
possível e também vou precisar da ajuda dos colegas advogados nas questões afins.
Aprovação  da  ata  41/2013  foi  aprovado  por  unanimidade  dos  Conselheiros
presentes.  PROCESSO 2013024531.  ASSUNTO;  PARECER.  REQUERENTE:
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO.  O Conselheiro da SEAAQ, Pablo Uez
relata o processo e a Conselheira da SEPLAN Sandra M E de Brum revisa pois o
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revisor da SMTTM não pode fazê-la.  A Arq. Carla Beatriz Oliveira Stenzel  da SMED
diz que foi um processo longo, a implantação da quadra é necessidade da escola e
estamos tentando esta implantação a muito  tempo.  O Conselheiro do CAU, João
Alberto Marchioro  pede ao relator para nos dar mais alguns detalhes pois a primeira
vista  não  haveria  objeção  em relação  a  isto  no  conteúdo  e  no  trabalho  mas pela
manifestação  da  arquiteta  da  SMED,  houve  entraves.  Quais  seriam eles  pois  este
processo é muito natural o seu encaminhamento.  O Conselheiro da SEAAQ, Pablo
Uez,  diz que  pelo que se entende do processo é um pedido para se fazer uma quadra
coberta  para  a  escola.  A área  inicialmente  proposta  não  atenderia  ao  projeto  pois
interferia  nos  acessos  da  escola  e  problemas  na  locação  de  pilares  na  rampa de
acesso,  então  esta  implantação  foi  negado  pela  SEPLAN.  Teve  uma  segunda
alternativa em uma  área pública próxima do local onde estava previsto a implantação
de uma escola de educação infantil na área 292, onde foi feito um estudo pelo Controle
de Projetos e Obras Públicas o qual emitiu um parecer dizendo que tirando os recuos
obrigatórios esta quadra não poderia ser implantada ali  em função dos recuos. Então a
SMED está solicitando que se de isenção destes recuos  a exemplo  do que já foi feito
na  escola  Italo  João  Balem.  A Conselheira  da  SEPLAN,  Sandra  M E de  Brum,
coloca que  a proposta inicial era ao lado da escola onde já existe uma quadra. Só que
o projeto que veio do Ministério é padrão e não permite  ser construído ali pois  ficaria
sobre a via principal. A outra área sugerida era toda de preservação. Foi sugerida  esta
área que é próximo a escola mas o tamanho da quadra não dá para implantar  os
recuos frontais. A exemplo da outra escola, foi feito uma lei que permitia isto. A idéia é
que se excepcionalize na questão do recuo. Algum vai ter mas não os oficiais. Esta rua
é local, e se entende que isto é possivel.  A Arq. Carla Beatriz Oliveira Stenzel,  diz
que  esta comunidade vai ser contemplada com esta obra e também com a escola de
Educação infantil.  O Conselheiro da SEAAQ, Pablo Uez,  coloca que como relator
meu voto é  favorável  a proposta, uma vez que as vias são locais, não vão ter impacto
ao trânsito  e  vai  trazer  um bem a comunidade local.  A Conselheira  da  SEPLAN,
Sandra M E de Brum,  como revisora, também somos favoráveis  a excepcionalidade
que  se  justifica  por  se  tratar  de  um  equipamento  da  comunidade  do  Loteamento
Mariani em área pública. A via se caracteriza como local e é de interesse público esta
excepcionalização.  Também se  propõe em caráter  precário,  pois  a  cobertura,  caso
futuramente haja necessidade de alargamento da via ,ela pode ser removida. Também
pela importância dos recursos federais  e não há disponibilidade de outras áreas do
entorno  para  este  equipamento,  pois  as  que  existem  são  de  preservação.   O
Presidente Carlos Eduardo Mesquita Pedone  coloca em votação e por unanimidade
dos conselheiros presentes o Conselho resolve SUGERIR  a alteração de parâmetro
urbanístico previsto no Plano Diretor Municipal- LC 209/2007 excepcionalizando a
exigência de Afastamento Frontal - AF em área pública do Município onde está
localizada a  Escola Municipal  de  Ensino Fundamental  Paulo  Freire.  Assuntos
Gerais;  O Presidente Carlos Eduardo Mesquita Pedone  aproveita a oportunidade
para   que o processo de revisão do Plano Diretor Municipal venha como pauta da
reunião,  para trabalharmos os assuntos e trocar  idéias com as entidades.  Além da
pauta de processos, poderemos fazer algumas reuniões de trabalho sobre os assuntos
que estão sendo discutidos  na COPLAN para que sejam abertos a comunidade.
ENCERRAMENTO Nada mais havendo a tratar, o  Presidente Carlos Eduardo Mesquita Pedone
agradece    a presença de todos e encerra a sessão. E para constar eu, Mari Clara Vanoni, lavro a
presente ata, que vai ser assinada por mim e pelo   Presidente Carlos Eduardo Mesquita Pedone.
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