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                                                  ATA N° 30 /2012
Aos seis dias  do mês de agosto de  2012, às dezessete horas, na Salão Nobre do
Gabinete do Prefeito   reuniu-se o CONSEPLAN  em Sessão Ordinária de nº 23, para
assuntos constantes da convocação.

     PRESENÇAS
Rodrigo Romanini (CIC), Valdir Fernandes Walter (UAB), Orildes Tres (SINDUSCON),
Pablo  Uez  (SEAAQ),  Ivaldo  Trentin  (SEAAQ),  Sislaine  Rossa  Simonetto  (OAB),
Graziela  Cardoso  Vanin  (OAB),  Nadia  Tannous  (CREA),  Nadia  Zampieri  Trentin
(CREA), Paulo Roberto Dahmer (SMH),  José Taiarol (SMAPA),  Nelson Carlos Sartori
(SMU), Gerson Antônio Panarotto (SAMAE), Jorge C. Spinelli Dutra (SEPLAN),  Gilmar
Santa Catarina (SMGF), Inês Natália Colombo Bartelle (SRM),  e Adair José Bianchi
(SMTTM)  Contou  com  a  presença  da  Arq.  Sandra  Mara  E  de  Brum  (COPLAN/
SEPLAN).
PAUTA:  O Vice presidente Nelson Carlos Sartori  agradece a presença de todos.
Primeiro  Item:  AVISOS DA PRESIDÊNCIA .  Conselheiros que justificaram:  Maria  do
Carmo Quissimi – UCS - Carlos Eduardo Mesquita Pedone – UCS, Flori C Verlinde-
SEMTUR, Adivandro Rech – PGM, Ozório Alcides Rocha – SMR e Sislaine Rossa
Simonetto (OAB). Segundo Item:  ATA 29/2012 foi aprovada por unanimidade dos
Conselheiros presentes.  A Presidente Sislaine Rossa Simoneto chega a sessão mas
a reunião continua com a condução do Vice presidente.  Terceiro  Item: DISCUSSÃO
SOBRE   PROCESSO  E  PROJETO  DE  LEI  REFERENTE  AO  ZONEA MENTO
URBANO (ANEXO 10)- PDM. A Arq. Sandra M. E. De Brum ,  coloca que chegou a
COPLAN/SEPLAN uma Minuta de Projeto de Lei, enviada pela Câmara de Vereadores
que trata de alteração do índice de Aproveitamento-IA nas zonas ZR3-Zona residencial
3 de algumas áreas especificadas fora do terceiro anel, nas Regiões Administrativas de
Ana Rech (8),  Santa Fé (15) e São Giácomo (13), constantes da Tabela 1 do Anexo 1 e
10 da Lei  complementar  290 – PDM.  A Secretária lê a  exposição de motivos e o
Parecer da COPLAN, constantes do processo. O Vice presidente Nelson Carlos Sartori
pede sugestões para encaminhamento. Este é um assunto bastante complexo e como
sugestão a COPLAN poderia enviar aos Conselheiros as informações constantes do
processo, para colocar para as suas entidades, e ver o que representa isto e o que vão
ocasionar  estas  alterações  feitas  e  solicitadas  pela  Câmara  de  Vereadores,   para
discussão numa próxima reunião.  A Conselheira do CREA,  Nadia Tannous  pergunta
se é só nestas áreas que vão ser alteradas, pois existem outras que também poderiam
sofrer alteração de índices, como algumas ZOC, que não tem tanta declividade. A Arq
Sandra M E de Brum da COPLAN,  diz que  vai haver uma  revisão  das Zonas de
Ocupação controladas.  Não temos estudos para  fazer mudanças.  O Conselheiro
Jorge  C Spinelli Dutra,  diz que   entra na SEPLAN, vários pedidos de alteração de
zoneamento e diretriz viária. Neste caso, estamos recebendo uma cobrança incisiva
por parte da Câmara de Vereadores para responder, por este motivo estamos aqui para
discussão. Não é fácil, é bem complexo, não é isolado, vai repercutir para o restante da
área que está urbanizada ou semi urbanizada, que são as áreas que têm ainda um
potencial de parcelamento. Se, conforme esta colocado na manifestação da COPLAN,
já tinha decidido assim, de reduzir o potencial construtivo nestas regiões, pois elas,
hoje não tem infraestrutura  suficiente, ainda tem características rurais, com  utilização
rural. Tem deficiência de  equipamentos e de arruamentos  e do que se precisa na área
urbana. A maneira de poder segurar isto é reduzindo o potencial  construtivo como foi
colocado. Anteriormente era  2,4 e se definiu 1.2. Este quadro não mudou. Embora
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tenhamos  vários  parcelamentos  aprovados,  implantados   e  distribuídos  nestas  três
regiões,  a   infraestrutura  não  está  acompanhando  principalmente  na  questão  de
equipamentos.  Isto  está  acontecendo  em  todo  o  entorno  da  área  urbana  fora  do
terceiro anel. Para esta pressão, de ampliar e de aumentar o potencial construtivo, está
se  usando  a  justificativa  do  programa  minha  casa  minha  vida.  Este  programa  é
importante, mas não adianta colocar muito longe. O terreno é mais barato, mas e a
infraestrutura?  Pessoalmente,  acho que é melhor gastar um pouco mais onde tem
infraestrutura  e estimular o adensamento populacional, mesmo   que custe mais caro.
A pressão que está acontecendo é neste sentido, para poder viabilizar o Minha Casa
Minha Vida na  aquisição de áreas. Isto é um dos processos que tem este tipo de
demanda e que está chegando  na SEPLAN. Isto é refazer o zoneamento.  Para o
Minha Casa Minha  Vida poderia ter lei especial institucionalizando algumas áreas. É
casuístico, mas a causa é boa. Ainda teríamos  esta deficiência. Mesmo viabilizando a
aquisição do terreno e  potencial construtivo, ainda teríamos que ter a estrutura toda.
Isto nunca foi orientação da nossa administração  em todo o programa  do Minha Casa
Minha Vida ou Caxias Minha Casa, tentamos distribuir , pela área urbana, estimulando
com recursos públicos  e aproveitando a estrutura existente. Este argumento não é
forte o suficiente para podermos mexer nisto, mas é um assunto que necessariamente
tem que ser discutido no Conselho. A administração faz questão da sua manifestação.
A Conselheira do SINDUSCON Orildes Tres ,  diz que antes de fazer esta análise,
seria interessante termos o mapa dos vazios urbanos e das implantações dos núcleos
existentes   que  não  estão  aprovados,  mas já  estão  mapeados.   Também o Plano
Diretor Municipal tem que ser uma coisa viva. Como exemplo, uma rua  onde  temos de
um  lado  índice  de  construção  2.4  e  do  outro  1.2,  não  é  o  que  define  se  tem
infraestrutura ou não, mas temos um instrumento,   na questão  urbana que são as
áreas de expansão urbana que se fosse lindeiro poderia passar a ser urbano. Talvez
fosse o caso de passar isto para as Zonas. Se temos uma área  que é lindeira  a uma
área  de  2.4  e  já  tem  uma  certa   infraestrutura  e  que  nós  consigamos  ver  esta
infraestrutura, porque não liberar o mesmo índice? Se existe uma estrutura  que possa
ser  utilizada  no  outro  lado  porque  não  pode  ser  aprovado.  Mas  não  assim  numa
extensão  tão  grande.  O  Vice  Presidente  Nelson  Carlos  Sartori  diz  que  que  A
expansão  era uma maneira que a gente  buscava  de entendimento com o proprietário
ou  profissional  para  se  ganhar  o  que o  Plano  Diretor  queria  fazer.  Não  tínhamos
índices. Estes eram negociados e combinados posteriormente se não precisavam. Ai
sim escolhiam  fazer bolsões ,de isto vai funcionar aqui ou cá. Não interessa o que tem
lá no fundo mas aqui interessa.  A Conselheira do SINDUSCON Orildes Tres,  diz que
talvez não seja nós que vamos determinar para que lado vai crescer, mas sim  a própria
população  pudesse  determinar se o município  tem   infraestrutura  para colocar a
favor disto. Seria uma forma de fazer o Plano Diretor Municipal mais maleável.   E a
questão  de  que  se  existe  alguma  empresa  que  quer  utilizar  uma  área  longe  das
infraestruturas existentes, ela é que vai colocá-las.  A Arq Sandra M E de Brum da
COPLAN   diz que as áreas lindeiras, desde 2007, podem ser anexada ao perímetro
urbano e o decreto coloca que  a rua de acesso deve ser pavimentada pelo requerente.
Isto faz com que as áreas não sejam anexadas pois eles não querem arcar com esta
despesa.  O Conselheiro da UAB, Valdir Fernandes Walter  diz que  temos que nos
preocupar  com  a  vegetação  existente  nestas  áreas  que  estão  saindo  os  novos
loteamentos,  principalmente  ao  lado  de  outros  existentes.  No  momento,  que  a
vegetação  é  cortada   a  água  vai  escoar  muito  rápido  e  vai  acontecer  enchentes.
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Existem  pessoas  que  moram  há  tempo  em  alguns  locais  e  agora  ao  abrir  um
loteamento ao lado, cortam a vegetação e começa a ter este problema. Quem sofre
com os problemas é a prefeitura.  O Vice Presidente Nelson Carlos Sartori  coloca
que  ficou  deliberado que  o  CONSEPLAN enviará  por  e-mail  material  para  os
Conselheiros  verificarem  a  situação  e  viremos  na  pr óxima  reunião  para
discussão.   Próxima  reunião  dia  03  de  setembro.   Quarto Item:  ASSUNTOS
GERAIS.  A  Conselheira  do  SINDUSCON  Orildes  Tres,  pede  se  alguém  foi  na
audiência pública que teve na Câmara de Vereadores sobre a troca de zoneamento na
Região Administrativa  de Santa Lúcia.  O Conselheiro Jorge  C Spinelli Dutra,  diz
que na audiência pública ficou  acertado que a  Câmara de Vereadores vai encaminhar
o projeto de Lei  ao executivo.  O projeto é  alteração  do zoneamento do corredor
comercial da Região Santa Lúcia. A comunidade esteve lá com interesse de alterar o
zoneamento do “Bairro Colina Sorriso”, não querem prédios, só casas unifamiliar. Hoje
está regrado com 10 m de altura
ENCERRAMENTO Nada  mais  havendo  a  tratar,  O  Vice  presidente  Nelson  Carlos
Sartori  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 Vice presidente
Nelson Carlos Sartori.
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