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                                            ATA N° 35 /2012
Aos dez dias do mês de dezembro de  2012, às dezessete horas, na Salão Nobre do
Gabinete do Prefeito   reuniu-se o CONSEPLAN  em Sessão Extraordinária de nº 08,
para assuntos constantes da convocação.
PRESENÇAS
Olivir Viezzer (CIC),  Rodrigo Romanini (CIC), Valdir Fernandes Walter (UAB), Orildes
Tres (SINDUSCON), Pablo Uez (SEAAQ), Sislaine Rossa Simonetto (OAB), Graziela
Cardoso  vanin  (OAB),   Nadia  Tonnous  (CREA),  Nadia  Zampieri  Trentin  (CREA),
Wanderlei  Gonzatto  (CDL),  Pedro  de  Alcântara  Bittencourt  César  (OBSERVATUR),
João  Batista  Mosele  (SMH),  José  Taiarol  (SMAPA),  Nelson  Carlos  Sartori  (SMU),
Gerson Panarotto (SAMAE),  Jorge C. Spinelli Dutra (SEPLAN), Andressa Pianegonda
(SEMMA),  Gilmar Santa Catharina (SMGF), Ozório Alcides Rocha (SRM),  Adair José
Bianchi (SMTTM), e Enzo Calabró da Silva (SEMTUR) Contou com a presença da Arq.
Sandra  Mara  E  de  Brum  (COPLAN/  SEPLAN),  Leonel  Ferreira,  da  Comissão
Desenvolvimento  Urbano  da  Câmara  de  Vereadores  de  Caxias  do  Sul,  Raimundo
Bampi e de representantes da Associação dos Moradores do Bairro Colina Sorriso,
Mércio  Saretta,  Gilberto  Zago,  Patricia  Betiol,   Rosangela  Cezbaro,  Flavia  Fontana
Salvador,  Nestor A.  Salvador, Flavio Galiotto,  Adroaldo Lameison, Carlos S.  Voltoni,
Elvio L. Gianni, Tadeu Cerbaro, Gaspar Balbinot, Ari Nardello, Doriani, Vitória Cerbaro,
Mário Alberti Fortes, Eloi Deboni e Carlo de Carli
PAUTA:  O  Vice  presidente,  representante  da  SMU,   Ne lson  Carlos  Sartori,
agradece  a presença dos Conselheiros. Primeiro Item da pauta: INFORMAÇÕES DA
PRESIDÊNCIA. Conselheiro que justificou a falta: Carlos Eduardo Mesquita Pedone.
(UCS) recebemos um Requerimento  do Caxias Golf Club assinado por Ruy Reinert
Junior que passo a ler.  Segundo Item da Pauta:  ATA 34/2012  que foi aprovada por
unanimidade  dos  Conselheiros  presentes.   Terceiro   Item  da  Pauta:  141/2012-
Altera mapa de zoneamento no Plano Diretor Municipa l-Faixa que acompanha a
Rua  Dr.  Emílio  Ataliba  Fingher  e  outras  ruas  no  Bai rro  Colina  Sorriso.  O
Conselheiro da CDL,  Wanderlei Gonzatto,  faz o relato e o Conselheiro da  SMTTM,
Adair José Bianchi, faz a revisão. Apregoadas as partes, concede-se a palavra ao Sr
Tadeu  Cerbaro,  representando  os  moradores  do   Bairro  Colina  Sorriso.  Como foi
colocado  na  semana  passada,  o  que  nos  trás  aqui  é  uma  luta,  a  pedido  dos
moradores, que  estamos enfrentando há  bastante tempo e estamos  preocupados
com  o  desenvolvimento  e  a  alta  concentração  que  possui  o  nosso  Bairro  Colina
Sorriso. Vem sendo liberada a construção de prédios onde trás grande concentração
de  população. Hoje já estamos enfrentando  problemas muito sérios de infraestrutura.
Temos problema de esgoto, de água, de energia elétrica. Só para exemplificar, o verão
está ai e há dois ou três meses atrás moradores ficaram sete dias sem água. É grande
a concentração de população e a água não chega no bairro. É lógico,  vem aí  um
projeto  grande  da  prefeitura  que  é  a  barragem de  Ana  Rech  que  certamente  vai
solucionar bastante estes problemas, mas e daqui a cinco ou 10 anos? Temos que
pensar lá na frente e como foi colocado no Plano Diretor em 2007 já se passaram
cinco  anos    com  o  que  o  planejamento   que  os  senhores  fizeram,  já  estamos
enfrentando  sérios  problemas  no  Colina  Sorriso,  portanto  estamos   trazendo,  o
problema, que a população está sentindo e como será daqui a  cinco anos. O que
deverá  ser  feito  daqui  a  5  ou  10  anos.  Estamos trazendo  para  que  se  faça  uma
reflexão. O Bairro não é contra o progresso,  mas  pensamos em crescimento com
qualidade de vida .  É isso que a população trás. Nós, enquanto representantes da
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associação, somos muito cobrados. Vocês certamente passaram por aquele trajeto em
determinados horários  e sabem o caos que é  a entrada e saída do Colina Sorriso,
acho  que  até   ficaria  redundante  bater  sobre  isto.  O fatos  mostram isto.  Foi  bem
relatado, o processo, pelo relator em que o atual Plano Diretor exige uma largura da
rua de 30 metros. Desafio qualquer um de vocês, para dar solução para a entrada do
bairro.  Quantos  metros  tem a nossa entrada?  Quantos metros  tem a descida dos
pavilhões? A saída do Bairro Colina, e a conversão da perimetral? Isto não tem 30
metros  nunca.  Como a  prefeitura  vai  dar  solução  a  isto?  Vai  ter  que  fazer  obras,
investimentos grandes, desapropriações e investimentos que vai sair de onde ? Dos
cofres  públicos. Então, se a coisa for bem pensada e planejada hoje,  um corte  aqui,
uma exigência ali, as coisas andam   dentro de uma  sociedade mais justas. A exemplo
que citei, a semana passada, que há dois anos atrás foi feito uma  monstruosa obra
que  foi  o  esgoto   cloacal  no Colina  Sorriso.  Deve  ter  gasto  uma fortuna,   que  foi
utilizado do orçamento comunitário. Se tivessem sido tomada estas providências por
parte  da  prefeitura  lá  no  passado,  que   tivessem  exigido  do  construtor,   um
planejamento, uma infraestrutura  para o planejamento futuro para daqui a 10, 20  anos
certamente teria colocado uma estrutura  melhor e que a  prefeitura não precisaria
fazer  investimento   a  custo  da  contribuição  dos  moradores  e  da população.  Se  a
prefeitura  visa liberar loteamento ou edificação  para obter recursos, isto é ilusão, pois
se ele  não  constrói   ali,  vai  construir   em outro  lugar,  vai  dar  contribuição para a
prefeitura e em consequência disto, se for liberado, a prefeitura,  5, 10 ou 15 anos
depois, aquilo que recebeu, vai ter que  fazer investimento no bairro. É preferível fazer
mais moldado hoje, a cidade vai crescer, vai ter qualidade de vida e todo mundo vai
ficar satisfeito. Temos ainda a informação de que duas torres de 15 andares estão
sendo planejadas para o Colina Sorriso.  O que estas construtoras trazem de benefício
para o órgão público e para os moradores? Fazem calçamento, asfalto, canalização
uma pracinha e a gente não vê nada disso. Acho que a prefeitura, nesse momento,
apesar do Plano Diretor que está ai, há um pedido da comunidade que  está trazendo
o problema, pois ela quer uma mudança  Não é por ter feito o Plano Diretor  que não
pode ser mexido. Nestes 5 anos, estamos aqui apavorados.  Que solução vão nos dar
para  o  Colina  Sorriso.  Pois  se  bem planejado,  as  coisas  ocorrem muito  rápido,  o
crescimento é muito rápido. Como fica a população que todo dia, para fazer uma  ou
duas quadras leva  cerca de 20, 25 minutos.  É esta a preocupação dos moradores,
pois representamos mais de 450 famílias associadas, isto é cerca de 1500 pessoas.
Está aqui o desejo e  a necessidade dos moradores. Pediria aos senhores que façam
uma reflexão no seu posicionamento, pois estamos aqui, não defendendo um vereador
ou   autor  do projeto.  Que fique claro  para vocês,  que  talvez a  associação Colina
Sorriso seja a Pioneira,   mas não temos  ligação com partido ou vereador nem político.
Apenas  abraçamos  a  causa,  pois   foi   apresentado,  tomamos  conhecimento  e
apoiamos  o   projeto  pois  era  de  interesse  dos  moradores.  Não  temos  vinculação
política, não estamos defendendo a bandeira do vereador que fez  este projeto. Pediria
então que vocês fizessem um relato  nesta  finalização para aprovação do  projeto,
inclusive  com  o  seu  adendo,  inclusive  como  foi  apresentado  na  Câmara  de
Vereadores.  Agradeço em nome do grupo. O Vice presidente Nelson Carlos Sartori
abre para debates, coloca que o relator teve que se ausentar por  compromissos e se
precisar de algo do relato, faremos por ele.  A Conselheira do SINDUSCON Orildes
Tres coloca que, não sou contrária a posição, acho que a população tem que buscar
exatamente o bem viver, mas duas coisas vou colocar. Primeiro é que construtor não
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está  aqui  para  esculhambar  a  vida  de  ninguém.  Eu  como  representante  do
SINDUSCON, tenho que dizer isso, que na realidade, se ele constrói em algum lugar é
porque lá lhe é dada aquela condição. Construtor não constrói onde não pode e se não
fossem por eles nossa cidade seria um terror. Ainda bem que tem construtoras que tem
condições de organizar as construções. Seria muito pior sem elas. Ninguém está aqui
para esculhambar a vida de ninguém, pelo menos os construtores sérios não pensam
assim. Segundo é que antes de começar o debate e em cima do que o presidente
colocou não é 5 anos. Na realidade, de cinco anos para cá reduziu a edificação lá,
antes de 2007, podiam construir prédios na região. Foi o Plano Diretor Municipal de
2007 que  reduziu  para  ZR2.  Antes  podia  construir  como em toda  cidade.  O PDM
reduziu para ZR2. Foi reduzida a área de construção e aquela faixa  da qual vocês
estão solicitando a alteração, desde o Plano Físico Urbano-PFU, ela é uma via  de
fluxo radial, de grande fluxo, não quer dizer que não possa ser alterada. Não é uma
coisa que foi colocada agora. Quando todos vocês compraram seus terrenos, quando
o loteamento Colina  Sorriso começou a existir, já estava lá  esta via com  este índice,
de previsão de 30 metros. Se olharmos o PFU de 97, no mapa da estrutura viária
veremos que é o mesmo traçado. No mapa do zoneamento do PFU de 97 veremos
que era tudo área  amarela, ou seja edificável como todo o resto do município. O Plano
Diretor atual reduziu ,devido a  encosta próxima a Rua Jacob Luchesi ter problema de
erosão de solo. Por  isso reduziu para ZR2. Foi uma questão técnica, a redução para
ZR2.  Eu também não gostaria de ter no meio do meu bairro uma via de grande fluxo,
uma rua comercial. Vocês estão revindicando que querem o melhor para o seu bairro,
mas na realidade não tem como simplesmente cortar esta via e não dar outra condição
para que os moradores, que vão morar do lado de lá  tenham condições  de fluxo. Não
vejo  impossibilidade de ser  feito  e temos que achar outra  saída.  Isto tem que ser
substituído  por um outro lugar. Não podemos simplesmente impedir, fazer fluxo para
outros bairros por dentro de uma via local dentro do bairro. Tem que criar outra via,
pois pode não ser por ali. Talvez na  divisão do Colina Sorriso, lá por cima   seja  outro
traçado. Me parece que é fundamental que isto aconteça junto. Vamos prever alguma
coisa para que o lado de lá possa crescer também. Se olhar o mapa, pela questão que
vocês  levantaram, nós temos todas estas zonas de centro bifurcando para um único
ponto que é ali em baixo na Casa de Pedra.  Chegam  cinco vias nesta bifurcação
onde está a Casa de Pedra. Temos que  abrir outras bifurcação e eu concordo com
vocês, pois  vão ficar muito tempo para poder sair nesta  via. Tem que criar outros
meios  de  saída  para  o  resto  da  cidade.   Não  pode  ser  tudo  centrado  ali.  Nesta
bifurcação temos a Casa de Pedra que é um monumento de Caxias  e nós cercamos
ele com área onde pode ser construídos prédios.  E ela deve ser protegida.  A Arq
sandra M H de Brum da COPLAN,  diz que ela está protegida pois aparece  no Anexo
13,  dos  Bens  Culturais   que  deve  obedecer  regra  especial.  A  Conselheira  do
SINDUSCON Orildes Tres  diz que  devemos  saber que é zona de proteção visual
para o monumento. Temos que, tanto na parte de cima dos pavilhões da Festa da Uva,
não estou pensando só em Colina Sorriso, mas quando acontece a Festa da Uva é um
terror, não tem fluxo, temos que ter condições de  abrir mais fluxo lá em cima  e talvez
unir a perimetral do lado de lá. Mas eu não conheço a área para me posicionar. Temos
via coletora ali, mas não sei qual é a inclinação. Entendo que é justo não querer dividir
mas, para não dividir ali tem que passar em outro lugar e também não é justo com
outras  pessoas  passar  esta  via  para  outro  lugar  pois   quando  as  outras  pessoas
compraram não existia lá uma previsão de via de 30 metros,  mas esta  já está ali

                                                                                                                                                    3-

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



                                                PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  CAXIAS  DO SUL
                                CONSELHO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E   
                                GESTÃO                                              TERRITORIAL
                                                                                                                                                                 Ata 35/2012
desde o início do loteamento.  Tem que dar solução geral  para isto, tem que fazer
estudos técnicos. Como tem problemas na saída da Colina Sorriso tem problema lá em
cima na saída para o N Sra da Saúde. Se tirarmos esta possibilidade vai piorar  muito
mais a entrada daquela região do Saúde, Pedancino e toda aquela região de trás. As
coisas teriam que acontecer vinculadas, senão vamos  estar propondo uma coisa única
e estaríamos prejudicando os moradores lá de cima. Acho uma questão de análise e
de maior fluxo. O Vice presidente Nelson Carlos Sartori,   coloca aos moradores que
este espaço  agora é  de discussão dos conselheiros e não pode ter embate com os
moradores do pleito. Se quiserem permanecer para é observar os debates do processo
senão  vamos  pedir  que  se  retirem.  Os  moradores  continuam  na  reunião.  O
Conselheiro da CIC  Olivir Viezzer   diz que se coloca no lugar dos moradores pois
comprei um terreno num bairro residencial em Porto Alegre e  quando comprei, haviam
vacas  pastando  no  terreno,  e  quando  terminei  de  construir  minha  casa,  tinha  até
piscina , iniciou um prédio  num lado e logo depois um prédio do outro lado. Quando
comecei a usar a piscina havia torcida. Ato seguinte vendi a casa e vim para Caxias.
Agradeço por isso. Sempre defendi a questão na discussão do Plano Diretor Municipal,
locais exclusivos de residências,  mas também aprendi ao longo do tempo que o direito
de ir  e vir é sagrado. Até hoje nos condomínios fechados, que é uma coisa que  até
pouco tempo não entendia. Mas hoje,  exemplo dos condomínios no litoral,  existem
várias  sanções  no  Ministério  Público,  questionando,  a   questão  do  ir  e  vir  nestes
condomínios. Que é  uma coisa bem particular, mas o direito de ir e vir se sobrepõe ao
direito individual. Quando nós pensamos em suprimir uma via de 30 metros temos  que
ter uma solução compatível, não é fazer um projeto qualquer que  vamos substituir
uma via de 30 metros. Temos que ter um planejamento bem feito e acredito que não
vamos  conseguir resolver o problema do bairro hoje.Mas que bom que foi trazido este
problema aqui para nós.  Talvez consiga trabalhar em cima desta questão  e pensar
daqui a um, dois ou três anos se chegue a uma solução macro de um planejamento
global  onde  se  consiga  tira  um  planejamento  interessante  para  todos  os  bairros.
Olhando o mapa, está se vendo que falta um anel perimetral, onde o que se  desafoga
aquela centralização que tem ali  e um anel perimetral. Não estou fazendo crítica a
nenhum vereador, mas quando os processos saíam daqui  do Conselho e foram para a
Câmara  de  Vereadores   foi  invertido,  o  que  antes  passava  por  um  processo  de
planejamento,  onde  tinha   todos  os  pareceres  técnicos  e  depois   o  Conselho
aconselhava o prefeito a encaminhar para o Legislativo com todo o embasamento, os
Vereadores alteraram a Lei Orgânica do Município,  invertendo o processo. O processo
chega, sem nenhuma informação, ilude a comunidade, chega cru, não tem a menor
chance de ser aprovado e chega nesta mesa  e a gente fica sem ação, fica até com
vergonha de olhar para isto. Desculpe o desabafo, mas é do fundo do coração que
digo isto. Não tem a mínima chance de ser aprovado deste jeito, embora se veja que
tem que  trabalhar  em cima  disto,  mas  não  vai  ser  assim.  Ele  tem  que  ser  mais
trabalhado. Temos que nos debruçar em cima disto. Este não é meu voto, mas é o que
estou vendo. Não queremos fazer um remendo, precisamos uma solução para que
todos  fiquem  satisfeitos.  Vocês,  o  bairro  do  lado,  o  turista.  Se  hoje  a  cidade  do
tamanho  que  está  não  se  consegue  trafegar,  imagina  trancando  mais.  Não  tem
condições.  O  Conselheiro  da  SEPLAN,  Jorge  C  S  Dutra,  diz  que  todos  os
conselheiros   ouviram o despacho feito  pelo  órgão de Planejamento do Município.
Conforme  foi  assumido  o  compromisso  na  audiência  pública,  fizemos  tramitar  o
processo e por isso usamos mais tempo que poderia usar no trâmite para que esta
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discussão fosse bem feita dentro do órgão de planejamento. Está dentro do processo o
parecer  e  a  análise  dos  dois  órgãos  de  assessoria  do  planejamento  que  é  a
Coordenadoria  de  Planejamento  e  Gestão  Territorial-  COPLAN  e  a  Diretoria  de
Planejamento  Integrado-DPI.  A  Coplan  cuida  de  todo  o  regramento,  avaliação,
monitoramento,  usos,  atividades  do  PDM  e  a  DPI  cuida  da  questão  viária  da
viabilização do regramento, disciplinamento das melhorias adequações em função do
grande número de parcelamentos que existe. Esta região do Colina ainda tem uma
fronteira de expansão ao norte, de algumas áreas para parcelamento. Isto foi avaliado
e discutido.  Foi  o assunto que a Coplan discutiu  junto com a comissão técnica do
grupo  de  trabalho  que  é  responsável  por  adequar  toda  a  parte   da  legislação
complementar do Plano Diretor Municipal,  mas também da avaliação de  todas as
demandas que acontecem no dia a dia em função do crescimento da cidade e  em
função das demandas que tem. É o grupo que está montado, por portaria, para fazer
isto. A COPLAN colheu esta manifestação e tentamos colocar isto no parecer e que foi
lido esta situação. Gostaria de apresentar e aproveitar a presença dos moradores da
comunidade e  deixar claro o seguinte, o objeto do projeto que está ai é apenas relativo
ao zoneamento do corredor comercial, não tem  interferência nenhuma com o restante
do  zoneamento  interno,  nem  do  Colina  I  nem  do  Colina  II  e  nem  dos  demais
parcelamento que existem e que são atendidos por este  corredor. Eu particularmente
sei que esta é a opinião das áreas  técnicas que analisaram o projeto de lei de que as
medidas   que  tem  adotado  o  Plano  Diretor  Municipal  da  atual  legislação  visa
exatamente  proteger  esta  vocação  que  a  área  do  Colina  Sorriso  tem,   onde  as
residências são unifamiliares  e habitação com uso de pequeno porte. A hierarquização
dada ao Plano Diretor Municipal, já no  Plano Físico Urbano, desde 96, da definição
desse corredor comercial ,antigamente como radial, salta aos olhos de todos, de que
ela é estruturante. Pode ser que todas as demais vias que chamamos de coletoras ou
vias  arteriais  tem a  conexão  para   alimentar  e   distribuir  o  trânsito.   Esta  é  uma
conexão com o segundo e o terceiro anel.  Por isso ela está gravada desde 96 com
esta largura. Estas são medidas certas para proteger a vocação  que os loteamentos
tem,  de  residências   de  peque  no  porte  pois  é  justamente  criando  um  corredor
principal, de maneira que tenha  estrutura física para  poder absorver o serviço que a
comunidade vai demandar. Localizado, preferencialmente, neste corredor por isso os
índices são diferenciados em relação aos demais. A região cresceu  e temos que ter
algumas regiões de porte para poder atender esta região e  para que  as pessoas não
tenham  que  sair  de  casa  e  ir  muito  longe  para  procurar  serviços.  Se  a  gente
hierarquiza lá, tem condições de naquele espaço bem definido, viabilizar o que precisa
de grande porte. Aqui se falou em duas torres de 15 pavimentos. A questão das alturas
é que, se a rua tem 30 metros, quanto mais larga  maior a  altura. Mas tem outro
elemento que é o afastamento frontal, quanto mais afastado, maior benefício vai ter na
altura, ai os prédios ficarão mais centralizados no terreno, vão  demandar mais áreas
para  ter  mais  altura.  Vamos  ter  mais  afastamentos  laterais.  As  torres  vão  ficar
centralizadas no terreno, com mais espaço periférico, tanto na parte frontal como na
traseira  e  nas laterais. Atendidas as medidas do PDM para promover  este tipo de
ocupação. Não um colado no outro, que  fica um paredão que não entra um raio de sol.
Não, são grandes  construções, de grande altura,  mas somente de frente ao corredor
e  nos  centros  dos  terrenos.  Tem  que  adquirir  grandes  áreas,  senão  não  vai  ser
aprovado. Outra questão é conforme o porte do empreendimento. Existe o estudo de
impacto  de  trânsito  e  de  vizinhança  que  necessariamente  depende  do  porte  do
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empreendimento  e aí vem as questões de infraestrutura. Estas tem que atender o
estudo de impacto de vizinhança e de trânsito . Estas medidas  todas não é por acaso
que está no Plano Diretor Municipal. Tecnicamente,  e tenho convicção que é a melhor
maneira de proteger  estas regiões todas a exemplo do Colina Sorriso, para que possa
manter a sua vocação. Como tem lá a medida de  disciplinar a altura é que a gente
entendeu que não era suficiente este  estimulo, só se criar a lei. Dez metros de altura
para regrar é lei.  Mas no corredor, o regramento é diferente. Tem todas estas nuances
e condicionantes  que qualquer empreendedor vai ter que atender. Sabemos que no
meio destas leis aconteceram algumas tentativas de empreendimentos lá, que está
fora  do  padrão.  Mas  o  regramento  que  está  no  Plano  Diretor  não  vai  deixar  isto
acontecer.    O empreendedor  vai  ter  que incorporar,  transferir,  financiar  e  não  vai
conseguir. Isto tudo que está  colocado no parecer do planejamento é justamente para
que tenha isso bem presente. Me permitiria dar uma  palavra aos moradores de   outro
pleito de vocês,  que já conversamos,  que é a questão da limitação  ainda maior da
questão da altura é totalmente procedente. Acho que as medidas que temos hoje  já
ajudam muito nisto mas é uma segunda  ação que tem que ser feita, que é  questão de
regrar diferente do que está neste processo. Esta  é uma outra lei, que neste projeto de
lei não cabe. Este projeto de lei está indo com este despacho independente de como
ele vai se manifestar, estamos colhendo a manifestação do conselho, o executivo vai
mandar para a Câmara com estas manifestações todas, os pareceres que estão ali
mais o parecer do Conselho e a Câmara vai decidir.  Não vai certamente atender o
pleito  de  vocês  que  é  a  questão   do  regramento  da  altura.  A Conselheira  do
SINDUSCON, Orildes Tres, diz que deveríamos ver o fluxo para lá, pois não adianta
votar dizendo não, não dá para tirar e ao invés de fazer isto a população quer que
reduza a altura, então temos que ter outra proposta, para que a população fique ok e
que a  gente não tranque o trânsito para lá. Na minha leitura se votar agora vai ser
negado pois não tem proposta. Vamos fazer uma proposta para depois votar. Volto a
dizer que quando todos os moradores do Colina sorriso adquiriram os terrenos podiam
comprar mais do que pode edificar hoje. O Plano de 2007 é que reduziu para ZR2 .
Temos que ter uma solução paralela para resolver e que fique  bem para todos. O Vice
presidente  Nelson  Carlos  Sartori,  diz  que  me  parece,  que  neste  processo  a
demanda  do projeto é específico. A alteração dentro deste processo não pode ser feita
ou a gente vota ele  como está ou não tem  adendo. A característica do processo é
uma: modificar o corredor para baixar o índice, não  a pauta de modificação nem fazer
alguma  coisa  diferente,  temos   que  votar  o  projeto  na  íntegra.  Como  disse  o
Conselheiro Dutra,  outro  projeto deverá ser lançado, talvez  com diferença de altura,
talvez com mudança  de  segmento  de ruamento ou talvez com uma pesquisa maior,
mais elaborada como disse o Conselheiro Viezzer, no qual  isto está surgindo muito
rápido e muito abruptamente para o  Conselho, sem uma melhor análise de  todo o
contexto.  Esta demanda, até agora que o julgamento disto, talvez seja negativo ou
talvez seja positivo, isto vai decorrer depois, se assim  entenderem, mas acho que não
devem  se perder por aí, o assunto , já que falou o presidente do bairro  veio aqui dizer
o que é o anseio da população e este Conselho como parte  da população é sensível
aos seus anseios. Então com mais calma, mais elaborado e um pouco mais adiante,
talvez o ano que vem a gente possa ter isto democraticamente  a vir de encontro tanto
na  parte  técnica  ,quanto  na   da  população   e  é   fundamental  unir  estes   dois
parâmetros que parece que é o que a gente busca e que  este conselho busca.  A
Conselheira do SINDUSCON, Orildes Tres,  sugiro que o nosso parecer  fique na
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íntegra,  sugestão  que  vá   as  duas   secretarias  envolvidas  para  que  estas  façam
propostas  de alterações que venham a resolver esta questão de área e a questão da
via para acessar a perimetral. O Vice presidente Nelson Carlos Sartori,   diz que  a
base de nosso parecer vai ser feito assim mas se nós submeter a votação, vai ser
aprovado ou rejeitado, isto vai ficar nos autos do processo. As manifestações vão ficar
registradas.  Os  representantes  do  Colina  Sorriso  se  retiram  e  o  Vice  Presidente
Nelson Carlos Sartori coloca em votação as modificações que trata a lei propostas
pelo  vereador  Vinícius  Ribeiro  que   foram  rejeitada  por  unanimidade  dos
Conselheiros  presentes.   PROCESSO:  114/2012-  ALTERA  O  ÍNDICE  DE
APROVEITAMENTO (IA) NAS ZONAS ZR3 NAS ÁREAS ESPECIF ICADAS, FORA
DO 3º ANEL PERIMETRAL CONSTANTE DA TABELA 1, ANEXOS  1 E 10 DA LC
290/07.   O Vice  presidente  Nelson  Carlos  Sartori ,  representante  da  Secretaria
Municipal  do  Urbanismo  pediu  vistas  ao  processo.  PROCESSO: 154/2012-
ESTABELECE ÁREA DE ZONA DE INTERESSE TURÍSTICO- ZIT  GOLF CLUB DE
ACORDO COM O  ART.21 DA LC 290 DE 24/12/2007 JUNTO A BACIA DO FAXINAL
EM ZONA DE ÁGUAS. A Conselheira do Sinduscon Orilde s Tres relata o processo
e a  Conselheira da SEMMA, Andressa Pianegonda  revisa. Apregoadas as partes.
Ausentes.  A Conselheira do SINDUSCON, Orildes Tres  lê o art. 42 do Estatuto da
Cidade.  O Conselheiro da CIC, Olivir  Viezzer  diz  que  existem muitas chacrinhas
ilegais na área rural  e no momento que for dado um tratamento diferenciado e for
considerada urbana mesmo sendo zona de águas, todas estas áreas deverão ter o
mesmo direito. Sem entrar na questão legal, sem fazer juízo de valor, este condomínio,
na  audiência  pública,  o  próprio  empreendedor  falou   que,  10% que  é  o  que  está
previsto na área rural, seria o suficiente  uma taxa de ocupação de 10 %.  É o que é
previsto  na área rural  e  ficaria  na  área  rural,  ai  tudo  bem, não precisaria  uma lei
especial,  tem a legislação das águas e o Plano Diretor que trata das áreas rurais.
Quero  alertar,  pois  se  temos  um  área  delimitada  do  espaço  urbano,  temos
praticamente  mais  do  que  60%  do  espaço  com  vazios  urbanos  e  estamos
aumentando, abrindo precedente para que toda esta ilegalidade passe a ser legal. É
um perigo muito grande para a cidade, sem entrar no mérito do condomínio em si. O
Conselheiro  da  SMGF,  Gilmar  Santa  Catharina,  diz  que a  zona  de  águas  são
questões cruciais para o desenvolvimento da cidade precisamos ter a preservação dos
recursos  hídricos.   A  densificação  nestas  regiões  é  contrário  a  isto.  Confronta
diretamente  com  a  questão  do  Plano  Diretor  Municipal.  Parece  que  estamos
retroagindo.  O Conselheiro da SAMAE, Gerson Panarotto  diz que a Comissão de
Recursos  Hídricos  entendeu,  que  para  o  que  eles  se  propõe  não  traria  impacto
negativo e é até bem a favor da preservação do meio ambiente. A questão talvez, seja
a legalidade de se criar uma  zona turística dentro da área rural.   Impacto ambiental
não teria, seria mais favorável do que existe hoje, esta é a análise do SAMAE.  O
Conselheiro da CIC, Olivir  Viezzer,  diz que na verdade,  eles querem colocar  um
condomínio  residencial,  o  índice  da  zona  rural  vai  limitar  a  densificação,  isto  é
fundamental,  O Vice Presidente Nelson Carlos Sartori diz que  o que tem que ser
feito  para condomínio  residencial  é  chegar  até  lá  o  perímetro  urbano.  Só  ZIT não
adianta nada.  A  proposta disso, para ser  condomínio ainda continua,  mesmo com
parâmetro urbano, está dentro de uma zona rural e não permite fazer nenhum tipo de
loteamento. O Conselheiro da SEAAQ Pablo UEZ,  como justificar a apresentação de
proposta para formação de uma ZIT  tão específica para um público tão seleto e não
contemplando a vocação do local que foi visto, pois é bem mais abrangente o turismo
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rural do que  o que se propõe. O Conselheiro da CIC, Olivir Viezzer,  diz que  teve o
privilégio  de  ficar  hospedado  no  Golf  Campo  Club  de  Foz  do  Iguaçu  e  foi  muito
agradável. Havia preservação da natureza, cabanas onde a densidade populacional
não chega a 10%.  Ficaria bem atendida na zona rural e parece que seria uma bela
solução  ali.  Mas  eu  não  faria  um empreendimento  naquele  local,  pois  o  risco  da
segurança das pessoas é muito grande. Eu não iria para um local descampado sem ter
segurança. Estive no local  e não existe  nada. Havia informação de que tinha uma
situação de chácaras consolidadas e não vi nenhuma delas. O que vi foi um campo de
golfe consolidado.  Vi  ali  o  Golf  Campo Club de Foz do Iguaçu, maravilhoso,  sem
problema nenhum, acho que ele poderia perfeitamente estar ali, mas naquela condição
e não fazer um condomínio densificado. Nada  além daquilo e teria  mercado para isto.
Só não sei se seria ali naquela distância longe da segurança  e  não sei qual o impacto
da paisagem. Achei importante este depoimento de quem já esteve  num hotel nesta
condição. O Conselheiro da SEAAQ Pablo UEZ,  não sei se teria força  para formar
uma ZIT específica ou só ser contemplado pela ZIT maior.  A Arq Sandra M E. De
Brum  diz  que  hoje esta área já está na ZIT de Ana Rech  a sua testada está na ZIT.
O Conselheiro da SEPLAN, Jorge C.S.Dutra,   diz que a proposta está dentro do
projeto de lei do Plano Sustentável de Fazenda Souza, a ZIT Ana Rech será ampliada
até Fazenda Souza, incluindo toda a área do Golf Club.  Estão propondo criar uma ZIT
dentro da ZIT que está sendo proposta pelo Plano de Fazenda Souza.  A Conselheira
da OAB, Graziela Vanin , diz que apesar  de não ter uma  vocação produtiva não deixa
de estar  na zona rural.   O Conselheiro  da SEPLAN,  Jorge C.S.Dutra  diz  que a
posição do planejamento é  que não  somos contrários a criação da ZIT,  só que esta
ZIT  é natimorta pois ela está incorporada a ZIT Ana Rech/ Fazenda Souza que está no
Plano e que foi aprovado aqui no Conselho com  minuta pronta que está indo para a
Câmara,  discutida com a comunidade, foram feitas três ou quatro audiência públicas
com a comunidade. Aquela área vai ter regramento de ZIT, está no Plano independente
desta lei ou não, outra questão é que nós somos contrários  a   transformar esta área
em urbana, dar  um regramento de uso urbano para a ZIT Golf Club, o que nos parece
que é o que está subentendido na proposta. Salvo melhor juízo, na nossa leitura, é de
que estaria incluído a questão de regramento de uso urbano para esta área que não é
interessante, pois ela se transformaria numa ilha urbana no meio  da colônia. Se a
intenção é só a ZIT, já está contemplada no Plano Diretor de Fazenda Souza que foi
aprovado pela comunidade pelo Conselho e ninguém vai ser contra, mas a questão do
regramento  urbano,  que  na  audiência  pública  apresentaram  a  proposta  de  um
condomínio urbanístico dentro desta ZIT, dos atuais proprietários que não é compatível
com a característica rural que tem hoje a área. Até porque o tamanho de lote na área
rural é dois hectares, vinte mil metros quadrados é o lote mínimo e na proposta é de
dois  mil  metros  quadrados,  10% do módulo  mínimo apesar  de  respeitar  a  lei  das
águas. Este tamanho é de lote urbano. Esta é a restrição que o planejamento tem, não
achamos  conveniente  criar  um  núcleo  urbano  na  área  rural  com  característica
tipicamente rural embora não tenha mais características agrícolas. E a questão da ZIT
já está contemplado é só aprovar a Lei do Plano Diretor de Fazenda Souza.  O Vice
Presidente Nelson Carlos Sartori  diz que o projeto deles, em momento nenhum fala
em condomínio urbanístico. É a sede do clube de golf que está aprovado. Na proposta
não tem condomínio urbanístico, eles falam em ZIT, e só com ela não vai transformar
em condomínio urbanístico. O Conselheiro da CIC, Olivir Viezze diz que  parece  que
já deram a resposta. Nos  digam qual é a lei que vamos cumprir. Não tem dificuldade
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de ficar na lei rural, isto cabe perfeitamente na lei rural.  Resolve o problema deles sem
problema nenhum.  O Conselheiro da SEPLAN, Jorge C.S.Dutra  diz que a questão
habitacional já estaria contemplada lá, como já está contemplada no regramento da
ZIT.  Atendido  os parâmetros da  zona  de águas,   pois  está  em zona  rural  não há
problema de aprovação, licença  só que tem que  respeitar os índices. O que parece
oportuno para eles, é caracterizar a área como ZIT. Com o Plano de Fazenda Souza
aprovado isto já está contemplado, área de ZIT compatível e com regramento próprio.
Um hotel ou pousada está amparado na lei é só respeitar os parâmetros de  utilização
da área .  O Conselheiro da CIC, Olivir Viezzer,  diz que o impacto de vizinhança e
impacto de trânsito deveria ser  exigido em qualquer empreendimento. O Conselheiro
da SMGF Gilmar Santa Catharina,   diz que  aprovada esta lei o vizinho vai poder
construir. A Conselheira do SINDUSCON Orildes Tres  coloca quanto  a questão de
qualidade.  O  projeto  de  lei  não  diz,  mas  na  audiência  pública  o  que  vi  é  de  um
condomínio horizontal e foi bem expresso e dito. Não consta a audiência pública no
processo,  se  constasse  isto  iria  aparecer.  Também  não  consta  o  registro  de
propriedade, não sei se estamos falando de uma gleba que é de um clube, de uma
pessoa ou de mais que uma pessoa. Também não consta a ouvida dos lindeiros.  As
áreas diferem no processo, na minuta há uma área e no mapa tem outra quantidade.
Não sabemos de quanto hectares estamos falando. Também não tenho dúvida, que é
o melhor tipo de empreendimento para se ter em zona de  águas. Certamente aquela
área vai  ficar preservada, tem uma área verde que seria   área edificada. Ai  fica a
dúvida, se é 20 ou 10% e tem a área do golf club. Na questão de preservação de terra
acho  que   é  uma das  melhores  formas de  preservar.  Na  questão  cultural,  é  uma
excelente  forma  de  colocar  nossa  gurizada  a  jogar  golf  ao  invés  de  ficar  no
computador. É excelente para a cidade. Discute-se uma questão de que o SAMAE
pode entrar a qualquer hora,  se ele pode, quer dizer que os demais não podem. Estou
entendendo que não é uma zona  de interesse turístico. Pois se for eu e todas as
pessoas teriam acesso.  Zona de Interesse turístico é feito para o desenvolvimento
cultural. As pessoas teriam o direito de entrar. Mas se só o SAMAE pode entrar,  isto
fica duvidoso. Também quero colocar que eu já passei por isso, quando resolvi montar
um condomínio de gleba aqui entre o urbano e o rural e não tinha lei e eu pedia como
fazer se não tinha lei e ninguém me respondeu. Isto é horrível.  Mas também não se
pode dizer que não pode acontecer, como se diz para vários outros condomínios, não
só rural como dentro do perímetro urbano que estão parados  e  que não tiveram esta
resposta e  que não começou o condomínio porque não tiveram esta  resposta. Este
projeto de lei peca, mas tem, que dar solução, o fato de  ser em área rural ou urbano,
espero que  continue na rural, que  tenha uma área de residências  e que mantenha o
índice um,  já que  não precisa do índice dois, mas que o município dê esta  condição
para  que  aconteça.  Desta  forma  não  estamos  dando  esta  condição  e  estamos
deixando antes o desenvolvimento chegar lá para depois corrigir. Vamos estabelecer
uma  regra  agora  para  fazer  certo  e  não  necessariamente  esta  regra,  mas  que  o
Município se proponha a fazer uma regra para isto. A regra não é ZIT, o que estão
requerendo lá, não é ZIT, o que estão requerendo é zona especial. Querem fazer um
condomínio fechado do Golf. Estou dizendo que não necessariamente, estou dizendo
que o melhor para aquela gleba é uma zona especial. Regra o município diz,: eu quero
assim e quero que permaneça rural. Eles só estão dizendo ZIT, pois é a única forma
que conseguiram de levar adiante. Pois o município não tem regra para a área rural.
Podemos colocar esta regra,  para este fim. É uma coisa que vai  ficar  boa para o
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município, vai manter a água lá, vai manter a região sem invasão. São pessoas que
tem poder econômico para tratar e jogar a água de volta melhor do que pegou. É
melhor  do que ter  invasão.  A Arq  Sandra M E de Brum, da COPLAN  diz que o
registro  de  propriedade  foi  entregue  depois,  para  ser  anexado  ao  processo.   O
Conselheiro da SEPLAN, Jorge C.S.Dutra  diz que é zona de águas, é rural e pelo
Plano de Fazenda Souza é ZIT, são três regramentos. Tem que obedecer lote mínimo,
limite de ocupação definido, permeabilidade.  O Conselheiro da CIC, Olivir Viezzer,
diz que eles estão fazendo lotes, estão  deixando uma área de uso comum e pode
incorporar no lote privado. O que vai ter uma privacidade maior. É uma questão de
projeto.  Dois hectares é a solução, pois acho um hectare pouco para uma chácara  e
vai ter mais preservação.  A Conselheira do SINDUSCON Orildes Tres  diz que  se
eu quiser aprovar um condomínio fechado  naquela zona com lotes de  dois hectares
cada um. Este condomínio pode ser aprovado?  O Conselheiro da SEPLAN, Jorge
C.S.Dutra   diz  que  sim  pois  o  lote  mínimo  é   dois  hectares   na  área  rural.   A
Conselheira do SINDUSCON Orildes Tres,   diz que o   regramento que temos para
condomínio fechado é para zona urbana e não rural.  Para fazer em zona rural deve ter
uma lei.  A Arq Sandra M E de Brum, da COPLAN diz que  mesmo não estando, ele
continua sendo rural. A Conselheira da OAB, Graziela Vanin,  diz que  ITR é  imposto
territorial no módulo rural  e a fração mínima é de 2 hectares.  O IPTU do rural é o ITR.
Não precisa pagar o INCRA para ser rural, deixa de ter característica agrícola, mas não
deixa de ser rural.  A Conselheira do SINDUSCON Orildes Tres   sugere  que seja
esclarecido a área, já que consta uma no projeto de Lei e outra no mapa anexado às
folhas 06 e também não consta o título de propriedade da gleba e lindeiros conforme
solicitado  e  a  anexação  da  audiência  pública,  pois  ali  fica  claro  a  questão  do
condomínio  que aqui  em nenhum momento consta.  O Conselheiro da CIC, Olivir
Viezzer  sugere  o parecer, tendo em vista  que o projeto da ZIT de Fazenda Souza
está em fase final de aprovação  que atende  exatamente a  questão solicitada somos
de opinião que  o pleito  já  está  atendido.  O Conselheiro  da SMGF Gilmar  Santa
Catharina, diz que existe duas emendas  que podem ser aprovadas ou podem não ser
aprovadas. Se aprovado o projeto na íntegra como está  é uma aberração. Nada diz
que o regramento vai  ficar 20,  80 e não 80, 20. A possibilidade de ampliar a área
também . Nada garante o que será aprovado.   O Conselheiro da SEPLAN, Jorge
C.S. Dutra  diz que considerando que no Plano de Desenvolvimento Sustentável de
Fazenda Souza já discutido com a comunidade em audiências públicas, já tramitado
neste Conselho e aprovado e  em  encaminhamento para a Câmara de Vereadores já
contempla a área de ZIT para a área  do solicitando e considerando que existe  um
regramento para bacia de captação considerando que é definido  por área rural e para
tanto existe regramento em Lei Federal entendemos que a ampliação  da ZIT de Ana
Rech está contemplado a intenção de criar  a ZIT. O Vice Presidente Nelson Carlos
Sartori,  pergunta se os conselheiros se acham aptos a votar, coloca em votação  o
parecer  de que  poderia ter outra sequência valorizando a área rural, valorizando a
área como  foi dito que tem vários regramentos dentro da  mesma área que ZIT já está
contemplada e que temos o problema dentro desta legislação são os índices propostos
dentro da área  diferente daquela de área de bacia.  O Conselheiro da CIC, Olivir
Viezzer  coloca o considerando o Art. 42  do estatuto da Cidade  quanto alteração do
Plano Diretor .  A Conselheira do SINDUSCON Orildes Tres  coloca o considerando
em relação a Minuta apresentada às folhas 04. Avaliada as emendas  às folhas 08, 21
e 22 se chega a conclusão que  está muito próxima a legislação existente  exceção
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feita  ao índice.   O Vice Presidente  Nelson Carlos Sartori  coloca em votação  o
processo,  que   é  rejeitado  por  unanimidade  dos  Conselheiros  presentes,  a
solicitação e as emendas 1 e 2 propostas, conforme todas as considerações que já
ouvimos.  Este  parecer  foi  aprovado  por  unanimidade  dos  conselheiros  presentes.
ENCERRAMENTO Nada mais  havendo a tratar,   o  Vice  presidente  Nelson  Carlos
Sartori   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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