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                                                    ATA N° 66 /2016
Aos vinte e um dias  do mês de novembro de 2016 às dezessete horas, no Salão
Nobre do Gabinete do Prefeito reuniu-se o CONSEPLAN em Sessão Ordinária de nº 54
para assuntos constantes da convocação.
PRESENÇAS 
Olivir Viezzer (CIC), Jussara Roncatto (UAB), Ivaldo Trentin (SEAAQ), Carlos Eduardo
Mesquita Pedone (UCS), Jorge Gelso Cassina (CREA), Nelson Minetto (CDL), Pedro
Alcântara Bitencourt César (Observatur), João Alberto Marchioro (CAU), José Taiarol
(SMAPA), Henry Paulo Dias (SMU),  Gilberto Boschetti (SEPLAN), Sandra  Mara E de
Brum (SEPLAN), Vitório Giordano Costa (PGM), Gilmar Santa Catarina (SMGF), Maria
Beatriz  Monteiro  (SRM),  Manoel  José  Souza  Marrachinho  (SMTTM),  Erico  Borges
Machado (SEMTUR) e Sabrina Crivelaro Becker(SMOSP) Contou com a presença do
Vereador  Adiló Didomenico,  Angelo A Barcarolo (SAMAE),  Marta A Zago (SAMAE)
Felipe  dal  piaz  (PGM),  Paulo  Dahmer  (Chefe  de  Gabinete)  e  Representantes  do
Loteamento Monte Carmelo,  Edemir de Oliveira, Kiog Dias, Joel Pedro de Oliveira,
André da Silva, Sebastião da Silva 
PAUTA:  1-INFORMAÇÕES DA PRESIDÊNCIA.  O presidente  Carlos Eduardo
Mesquita  Pedone,  agradece  a  presença  de  todos  e   informa  da  nomeação  da
Secretária  Rubia  Ana  Mossi  Frizzo  da Secretaria  Municipal  da Cultura  que  retorna
como titular deste Conselho. Também temos um ofício do IAB- RS que pede sobre a
possibilidade de entrar no conselho está assinado pela Arq. Silvia Nunes, presidente
do IAB. Se tiver a oportunidade de outra secretaria entrar no Conselho podemos ver a

possibilidade de entrar.2- APROVAÇÃO DA ATA  65 /2016  com duas abstenções.
foi aprovada pelos Conselheiros presentes.  Foi enviado por e-mail o texto com a
deliberação  do  processo  da  reunião  anterior,  Parecer  n° 51/16  e  houve
confirmação do mesmo. 3- PROCESSOS:  Processo 201639754. REQUERENTE:
Ministério Público Estadual. ASSUNTO: Parecer descaracterização de trecho da
Rua  Bretão. O  Conselheiro  da  SEAAQ, Ivaldo  Trentin,  devido  à  ausência  do
Conselheiro  do  SAMAE  faz  a  revisão.  Na  revisão  verificou  que  o  Conselheiro  do
SAMAE não  fez  relato  e  sim um parecer  sobre  o  assunto,  então,  faz  o  relato  do
mesmo. O Conselheiro do CAU, João Alberto Marchioro,  diz que seria adequado,
tempos em tempo se revisasse os procedimentos de relator e revisor para não ocorrere
estes casos. Relatório é um relato, uma narrativa do que tem dentro do processo. A
colocação de sua observação e comentários pessoais  são feitos no andamento do
processo e nas discussão.  O Conselheiro da SMTTM, Manoel Marrachinho  coloca
que  que  foi doada toda a Rua Bretão e será descaracterizado apenas um pedaço. A
área  continuará  sendo  do  Município. O  Presidente   Carlos  Eduardo  Mesquita
Pedone,   coloca em votação e foi aprovado por unanimidade dos Conselheiros
presentes,  a  descaracterização  da  Rua  Bretão  no  trecho  entre  o  lote  01  das
quadra  2920  e  o  lote  20  da  quadra  2919.  PROCESSO;  201631098.
REQUERENTE:  SEPLAN.  ASSUNTO:  Parecer-  Parecer  sobre  o  Fundo  de
regularização fundiária.  O Conselheiro Gilmar Santa Catarina da SMGF, relata o
processo e o  Conselheiro do CAU, João Alberto Marchioro,  revisa.  O Chefe de
Gabinete Paulo Dahmer, diz que estamos trazendo  a Lei  7907, que institui o Fundo
de Regularização Fundiária Defesa e Gestão da Ordem Urbanística,  e no “ Art 5°: Os
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recursos que compõe o Fundo previsto nesta lei, serão aplicados em projetos, estudos,
ações e obras de interesse urbanísticos e de regularização fundiária e na estruturação
da atuação do Município na defesa e gestão da ordem urbanística,  sempre com a
apreciação  do  Conselho  Municipal  de  Planejamento  e  Gestão  Territorial
(CONSEPLAN)”. Então, está se trazendo aqui a aplicação do valor que existe no fundo
de Regularização Fundiária, um valor em torno de 270 mil reais. O que o Município
está propondo, é fazer a contratação de empresa, conforme o termo de referência  para
elaboração  de  serviços  técnicos  para  promover  regularização  fundiária   com
levantamento planialtimétrico, topográfico, cadastra, projeto e cadastramento social em
16  hectares  do  loteamento  Monte  Carmelo.  O  que  se  busca  é  a  aprovação  da
aplicação do recurso. Vamos saber o valor exato após a realização da licitação. Os três
orçamentos que tem no processo são os que balizam a licitação. Também esta semana
assinamos três acordos com o Ministério  Público  de regularização fundiária:  Monte
Carmelo, Vistória e Canyon.Três ajustamentos de conduta para fazer os projetos até o
final de 2017. Neste, do Monte Carmelo foi fixado prazo de 8 meses.  O Conselheiro
da PGM, Vitório Giordano da Costa, diz que as verbas  são direcionadas para esta
conta para acelerar a regularização fundiária. O Conselheiro da SMGF  Gilmar Santa
Catarina,  existem estas receitas internas e algumas novas que foram agregadas e que
fazem parte deste fundo. Como é um recurso público, houve o entendimento de que
deveria passar neste Conselho para que não houvesse a possibilidade de ser utilizado
em outra finalidade a não ser  da Regularização Fundiária que é de interesse público.
O Chefe de Gabinete Paulo Dahmer, os orçamentos servem de base para limitar o
tamanho do trabalho. São 16 hectares, a área é grande. A SEPLAN esclarece que  por
questões de ordem financeiras suas estruturas deverão ser desencadeadas a partir  da
entrega  dos  trabalhos  propostos.  Depois  irá  para  a  SEMMA para  fazer  o  laudo
ambiental e os projetos complementares como abastecimento de água que o SAMAE
já está providenciando, as redes de esgotos e drenagens e pavimentação pela SMOSP,
a rede de energia elétrica pela RGE. Se aprovado vai  para licitação.  Este assunto
passou  no  grupo  de  trabalho  de  Regularização  Fundiária  que  trabalha  junto  com
Ministério  Público,  cartórios  e  secretarias. O  Conselheiro  da  SEPLAN  Gilberto
Boschetti:  a partir da liberação dos recursos por este Conselho vai ser ancoragem
para o processo licitatório e a partir da assinatura do contrato é que começam a contar
8  meses  previstos  para  execução  dos  serviços.  O  Presidente   Carlos  Eduardo
Mesquita  Pedone, coloca  em  votação  e  foi  aprovado  por  unanimidade  dos
conselheiros  presentes  a  autorização  de  uso  dos  recursos   do  Fundo  de
Regularização Fundiária Defesa e Gestão da Ordem Urbanística,de acordo com o
art 5º da Lei Municipal nº 7.907/2014. para elaboração de serviços técnicos com
objetivo de promover a regularização fundiária do loteamento denominado Monte
Carmelo.  PROCESSO;  201633990  –  AFERIÇÃO  REQUERENTE:   Câmara
Municipal de Caxias do Sul ASSUNTO: Parecer .   Conselheiro do Observatur,
Pedro  Alcântara  Bitencourt  César, lê  o  relato  e revisa  o  processo.   Coloca  o
questionamento sobre a  questão  histórica  pois  a  área   da  Rua  Ernesto  Alves  na
proximidade da Rua Coronel Flores trata do local do antigo Barracão, edificação de
recepção  e  administração  da antiga  Colônia  Caxias.  Esta  merece  um estudo mais
detalhado quanto a existência deste legado. Sendo necessário envolver levantamento
de arqueologia urbana e dos valores históricos. Quationo também, se a proposta irá
congestionar  o  trânsito  já  intenso  da  Rua  Mateo  Gianella.  Esta  ampliação  poderá
aumentar a carga de veículos neste logradouro, considerando que o fluxo secundário
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desta área da cidade, para acesso da região central e perimetral norte, realiza-se pela
Visconde de Pelotas.  O Conselheiro da SMTTM, Manoel Marrachinho diz que este
processo é coincidente com estudo que a secretaria desenvolveu e que usa como
mecanismo de solução, uma das ruas que estão se transformando em um problema
de mobilidade que é a Matheo Gianela o mesmo princípio que o Município já adotou,
para resolver outro gargalo que é a Av São Leopoldo. Estas vias são de sentido duplo,
com enormes dificuldades de se instituir conversões a esquerda através do sentido de
luping, pois não tem topografia favorável ao contorno da quadra e obriga o município a
criar refúgios centrais para as conversões e em função  da largura da caixa viária. Não
se consegue mesmo retirando estacionamento ao longo de todo o trecho, implantar
mão dupla com duas pistas que seria o ideal. Não há possibilidade de se implantar 4
faixas de rolamento. Este estudo de estender a Rua Maximiliano Meletti resolve parte
do problema pois temos  na Rua Mateo Gianela dois problemas um é  na região da Av
Rosseti e outro é na Matheu em diante para ela servir de acesso a área central da
cidade via Feijó Junior. É uma obra cara mas a proposta agora é caracterizar a diretriz
viária para preservar estas áreas. Complementar a abertura da Rua Maximiliano Meletti
até a Rua Coronel Flores e com a ligação da Rua Cristoforo Randon permitindo, no
futuro, a ligação com a perimetral e a zona noroeste da cidade, não retornando a Rua
Mateo  Gianella.  Esta  seria  a  primeira  etapa  e  num segunda etapa,  a  proposta  da
secretaria, é fazer um aparelho viário de porte, no cruzamento da Rua Mateo Gianella
com a Perimetral Norte e deixamos encaminhado para o próximo governo, um estudo,
onde retornaria o trânsito da perimetral em cima da perimetral. Quem vem no sentido
leste/oeste  na perimetral  quando chega  na rotatória  da antiga  Malhas Celli,  sai  da
Perimetral  e  entra  na  Rua  Marcos  Martini.  A  região  do  Colina  Sorriso  e  outros
loteamentos  se  constituiram  num  conflito  sério  ali.  Aquele  semáforo  é  de  quatro
tempos. Faríamos na pista da direita, no sentido leste/oeste, reduziríamos o canteiro
central  da  Perimetral  e  faríamos  uma contenção,  A área  a  ser  removida  seria  de
aproximadamente  2 metros de largura. Reduziríamos o canteiro e com a contenção
reduziríamos o talude e resgataríamos a pista de baixo da perimetral para ela funcionar
como perimetral e a rotatória da antiga Malhas Celli deixaria de ser rotatória, seria um
cruzamento ortogonal, e quem segue nela  ficaria no seu eixo. Teria duas maõs como
toda perimetral.  A Rua Marcos Martini seria uma via para saida da região do Colina
Sorriso e quem desce da região da Festa da Uva contornaria o quarteirão para voltar
ao lado leste da cidade. Esta seria uma primeira etapa de solução estruturante, pesada
para a Rua Mateo Gianela. Neste processo é permitir que a SEPLAN lance uma diretriz
viária para garantir  o espaço urbano para estas duas futuras ligações.  O Vereador
Adiló Didomenico coloca que  o comércio é que reclama da caixa da Matheo Gianella.
Da  Rua Cristoforo  Randon até  a  Rua Ernesto  Alves  não suporta  mais   o  tráfego.
Entramos com o pedido.  Não sabíamos da proposta  que o  Secretário  Marrachinho
colocou e concidentemente ela vem criar uma alternativa interessante. Olhando para o
futuro  é  um traçado  muito  bom.  O Conselheiro  da  SEPLAN Gilberto  Boschetti:
estamos  conversando  com  a  Secretaria  dos  Transportes  desde  o  ano  passado  e
sabemos que  o  ano  que  vem haverá  uma revisão  do Plano Diretor  mas devido  à
particularidade deste trecho, o Município tem obrigação de só cumprir o que está na lei.
Hoje, se entrar um empreendimento ali, o Município não tem como não  liberar. Além
das áreas vazias , a maioria são imóveis antigos, casas mistas com dois pavimentos e
achamos muito importante não perder a oportunidade de gravar este trecho desde a
Rua  Ernesto  Alves  até  a  Rua  Cristóforo  Randon. O  Conselheiro  do  Observatur,
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Pedro Alcântara Bitencourt César:  todo livro do Espadari Adami, cita como primeiro
barracão a ser feita a recepção do imigrante em Caxias.  A foto é do prédio encima de
uma área de basalto e isto poderia ser averiguado. Verificar se este lugar tem valor
histórico.  O Conselheiro  da  SEPLAN Gilberto  Boschetti:  gravando  como  diretriz
viária ou aprovando um empreendimento, isto deve ser analisado. O mérito é preservar
as áreas  para o interesse da via.  Se depois,  os estudos arqueológicos avançar  e
mostrar algum traçado diferente para preservar alguma questão arqueológica é outra
questão.  A  Conselheira  do  SMTTM   Sabrina  Crivelaro  Becker:  existe  uma
macrodrenagem importante ali. Encontra-se no trecho que a Rua Maximiliano Meletti
está aberta e oficial. Está sob a via e tem um trecho de rua que foi absorvida pelos
lotes.  Tem cercamento,  o  canal  está  aberto  e  temos  um problema  de  redução  de
sessão no trecho entre a Rua Floriano Prezzi e a Rua Cristóforo Randon no terreno,
hoje baldio. Sob o posto de combustível temos uma redução de sessão da galeria com
problemas. Para nós, seria interessante que pudessemos locar uma galeria com esta
importância  sob o leito  viario. A secretaria deu parecer sobre esta galeria inclusive
para o Ministério Público. Seria importante sob o ponto de vista de drenagem e locar
sob o leito viário. O Conselheiro do Observatur, Pedro Alcântara Bitencourt César:
do jeito  que  está  o  projeto  joga  o  fluxo  todo  para  a  Av  Rosseti  onde  começa  os
congestionamentos.  O Conselheiro  da  SMTTM,  Manoel  Marrachinho:   são  duas
regiões com soluções diferentes.  Esta  abertura daRua Maxiliano Meletti,  apesar  do
porte da obra, é o trecho mais fácil e mais econômico para resolver neste momento.  O
que o conselheiro do Observatur se referiu é que é o problema. Neste momento se
pensa em constituir a diretriz viária para preservar, pois grande parcela das áreas onde
esta abertura  seria possível, hoje não estão densificadas. Da Rua Cristóforo Randon
para a frente está tudo densificado. Nossa proposta  é o dia que a Rua Maximiliano
Meleti estiver aberta e operando, este trecho da Rua Cristoforo e Rua Ernesto Alves vai
funcionar como binário. Uma mão vai para o bairro, outra vai para o centro, ficando
ambas com via única. Próximo ao posto teria uim aparelho viário impedindo o retorno a
Rua Mateo Gianela. O trânsito iria para a rua       que é  asfaltada,  induzindo o trânsito
até a perimetral sem voltar para a Mateo. O Conselheiro da CIC, Olivir Viezzer: quero
parabenizar as secretarias  envolvidas em trazer este projeto  pois isto é valorizar o
Conselho. Hoje o Conselho foi valorizado em receber este projeto técnico e bastante
importante no sentido de  planejamento da mobilidade urbana de Caxias para o futuro.
Apenas  ressalvar  a  questão  do  patrimônio  histórico  que  deverá  ser  equalizada.  O
Conselheiro  do  CAU,  João  Alberto  Marchioro:  colocar  nos  considerandos  e
recomendações  do  parecer   a  questão  da  drenagem  sob  a  via  e  a  questão  dos
aspectos históricos. A Conselheira da SEPLAN, Sandra M E de Brum:  o importante
é que vamos incluir no Plano Diretor uma diretriz viário. Na implantação do projeto
estas  questões  poderão  ser  estudadas.  O Presidente   Carlos  Eduardo Mesquita
Pedone, coloca em votação e por unanimidade dos Conselheiros presentes foi
aprovada  a  inclusão  da  diretriz  viária   no  prolongamento  da  Rua
Maximiliano Meletti  entre as Ruas  Cristóforo Randon e  Ernesto Alves.
PROCESSO; 201643467 - REQUERENTE:  SAMAE. ASSUNTO: Parecer
A Conselheira da SEPLAN  Sandra M E de Brum, relata o processo e o Conselheiro
da CIC,  Olivir Viezzer revisa.  A Arq Marta Zago do SAMAE coloca que são bairros
que estão dentro da Bacia de Captação, mas se entrarem com IU não temos parâmetro
para dar. Hoje se trabalha em cima de uma instrução normativa  mas precisamos de
uma lei. O critério foi as áreas que já estão consolidadas e possuem quadra, lote e há
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alguns núcleos que já  estão  sendo analisadas.É uma formalidade para podermos  ter
uma  lei  para  o  que,  na  prática  já  está  sendo  aplicada.   Consideramos  áreas
consolidadas aquelas que já possuem lote, quadras numeradas e ruas  denominadas
por lei. A intenção de regularização das ocupações consolidadas, configuradas como
parcelamentos irregulares em bacia de captação para abastecimento público. Também
a população estabelecida nestes locais,  buscam a titularidade de suas propriedades e
construções. O Presidente Carlos Eduardo mesquita Pedone coloca em votação e   por
unanimidade dos conselheiros presentes SUGERIR a aprovação da Minuta  de
Projeto de Lei, que consta no processo, que pretende regulamentar o art 5º da Lei
Complementar  nº246  de  6  de  dezembro  de  2005,  criando  o  Programa  de
Regularização Fundiária e Arquitetônica para parcelamentos em Zona de Águas
(PREFAZA). 
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  Presidente  Carlos
Eduardo Mesquita Pedone.
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