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                                                    ATA N° 68 /2017
Aos vinte  e  seis  dias do mês de junho de 2017às dez horas,  no Salão Nobre  do
Gabinete do Prefeito reuniu-se o CONSEPLAN em Sessão Ordinária de nº 56 para
assuntos constantes da convocação.
PRESENÇAS 
Olivir Viezzer (CIC), Rudimar José Menegotto(STR), Alexandre Susin (SINDUSCON),
Ivaldo Trentin(SEAAQ), Pablo Uez (SEAAQ), Carlos Eduardo Mesquita Pedone (UCS),
Cesar Augusto Tomé (OAB), Andrea Varaschin Webber (OAB), Jorge Gelso Cassina
(CREA),  Pedro de Alcântara Bitencourt César (Observatur),  João Alberto Marchioro
(CAU), Elisandro Fiuza Gonçalves (SMU), Edmilson Luis Bianchi (SMH),Camila Sandri
Sirena  (SMAPA),  Mirangela  Rossi  (SMU),  Daniel  Alexandre  Nunes  (SMU),  Gerson
Antônio Panarotto (SAMAE), Leonério de Castilhos (SAMAE), Fernando Antônio Granjo
Mondadori  (SEPLAN),  Rosana  Aparecida  Guarese  (SEPLAN),  Larissa  Raymundi
(PGM),  Louise Maria Rocha de Aguiar (SEMMA), José Alfredo Duarte Filho (SMGF),
Miguel da Câmara Canto (SMGF), José Alfredo Duarte Filho (SRM), Rejane Bendo
Pereira(SMR),   Cristiano  de Abreu Soares (SMTTM), Adair José Bianchi (SMTTM),
Adriana  Antunes  de  Almeida  Poletto  (SMC),  Jocélia  Brezolin  Kich  (SMC),  Renata
Aquino  Carraro  (SEMTUR),  Enzo  Calabró  da  Silva  (SEMTUR),  Leandro  Pavan
(SMOSP) e Sabrina Crivelaro Becker(SMOSP). Contou com a presença do Sr Prefeito
Municipal  Daniel  Guerra,   Vereador  Chico  Guerra,  vereadora  Gladis  Frizzo,  e  a
Presidente do IAB Silvia Nunes. 
PAUTA:  1- POSSE DOS CONSELHEIROS DO GOVERNO COM A PRESENÇA DO SR
PREFEITO DANIEL GUERRA.  A sessão foi iniciada com a solenidade  de posse do
Conselho Municipal de Planejamento e  Gestão  Territorial- CONSEPLAN, gestão 2017
e  2020  dos  conselheiros  representantes  da  administração  municipal.  Autoridades
presentes  Prefeito  de  Caxias  do  Sul,  Daniel  Guerra,  representando  a  Câmara  de
Vereadores,  o  Vereador  Chico  Guerra,  Secretários  Municipais  e  Vereadora  Gladis
Frizzo.  O prefeito Daniel Guerra entrega os decretos de nomeação para representante
do governo (nominata em enexo). Os conselheiros das entidades civil tem seu mandato
até 2018. O Prefeito Daniel Guerra comprimenta os presentes e agradece ao trabalho
feito  de  forma  voluntária  por  tantos  membros  e  numa  matéria  profundamente
importante  para  a  cidade  de  Caxias  do Sul.  Quero cumprimentar  e  agradecer  aos
novos membros titulares e suplentes, as entidades e a todos,  saudando o Presidente
Carlos, a todos os membros, ao vereador, lider do governo na Câmara, Vereador Chico
Guerra,  neste  ato  representando  a  Câmara  de  Vereadores,  o  Secretário  de
Planejamento, Fernando Mondadori e a todos os senhores e senhoras presentes. É um
ano muito especial e de aumento profundo de responsabilidade para o Conseplan. Ano
de revisão do Plano Diretor Municipal e neste momento, quero de público, ao mesmo
tempo que agradecemos a trajetória, externar um profundo pedido de trabalho intenso
e com cuidado especial de um olhar para Caxias do Sul do presente mas também olhar
para Caxias do Sul do futuro. Desta forma temos, e o CONSEPLAN passa a ter, um
peso importantíssimo com a questão da revisão do Plano Diretor Municipal.  Que o
interesse público, e tão somente o interesse público, possa a ser o norteador desta
revisão, pois sem ele, certamente se terá obstáculos junto ao chefe do poder executivo.
Que possamos extirpar todo e qualquer modo de favorecimento para qualquer grupo
ou segmento. O Plano Diretor de uma cidade tem que ser norteado pelo interesse de
toda a cidade e  que a união de todos,  focados no coletivo,  possa realmente levar
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Caxias do Sul para o patamar do futuro. É o que lhes peço, é o que lhes é confiado e o
que a sociedade de Caxias do Sul espera das senhoras e dos senhores. Obrigado e
peço  uma  salva  de  palmas  pelo  trabalho  desenvolvido  mas  também  para  o
compromisso  de  que  tenhamos  como  único  horizonte,  o  que  a  pouco  referendei.
Convida todos os Conselheiros para foto. 2- DEFINIÇÃO DO VICE-PRESIDENTE- Por
unanimidade dos Conselheiros presentes a Secretária Municipal do Urbanismo
foi escolhida como Vice-presidente do CONSEPLAN. 3- AVISOS DA PRESIDÊNCIA
O  Presidente   Carlos  Eduardo  Mesquita  Pedone,   informa  que  estivemos  no
Seminário em Porto Alegre promovido pelo Ministério Público sobre revisão do Plano
Diretor  com  a  participação  de  representantes  da  COPLAN.  Também  teremos  que
encaminhar  a formação dos Conselhos Distritais para termos seus representantes aqui
no Conselho. Verificar  a situação das entidades que não estão sendo representadas
aqui como o Sindicato dos Metalúrgicos e o DCE da UCS e também a atualização do
Regimento  Interno  do  Conselho.  Está  acontecendo  a  revisão  do  Plano  Diretor
Municipal.  O Conselheiro da SEPLAN Fernado Antônio Granjo Mondadori  coloca
que foi entregue aos senhores conselheiros, o plano e cronograma para a Revisão do
Plano Diretor Municipal. Estamos na etapa de coleta de dados que vai até o final de
julho e todas as secretarias municipais estão envolvidas e  executando  os trabalhos.
Temos reuniões quinzenais. Isto não está sendo feito apenas pelas secretarias, pode
ser feito pelas instituições e todos que teriam informações para contribuir com o Plano
Diretor Municipal. Esta etapa vai se findar em Julho e destaco sua  importância   pois
as  informações  que  não  tivermos  vai  nos  trazer  dificuldade  para   enchergar  as
situações de Caxias do Sul. É importante que tenhamos o máximo de informações para
poder passar para etapa seguinte que é a leitura técnica, o pré diagnóstico que é feito
pela COPLAN. Integrar todas as informações, mapear e gerar o pré diagnóstico para a
posterior  leitura  da  comunidade,  através  de  audiências  públicas.  Junto  com  a
comunicação,  estamos  tentando  antecipar  esta  leitura,  através  de  ferramentas  da
internet  para  que  se  possa  captar  estas  informações.  A  leitura  comunitária  é  a
penúltima etapa  que terminaria  aproximadamente dia 16 de outubro, para depois ser
realizadas a elaboração de propostas, que é o diagnóstico de fato para a apresentação
para a Câmara de Vereadores. Esta etapa também é realizada pela COPLAN, uma vez
que tem que ser feita a minuta de lei com o apoio da PGM. Estamos colocando como o
trabalho da revisão do Plano Diretor está sendo realizado. A Conselheira da SEPLAN
Rosana   Aparecida  Guarese,  como coordenadora  da  COPLAN e  coordenando  a
revisão do Plano Diretor coloca que neste momento estamos numa parte muito interna,
montando dados e mapas. Esta metodologia é a adequada para fazer planejamento
urbano,  principalmente  Plano  Diretor.  Estivemos  em  Porto  Alegre  e  vimos  que
realmente, estão cobrando dos municípios, que cumpram e façam a metodologia, uma
revisão de Plano  não é um simples ajuste. Tem que fazer uma releitura da cidade.
Temos que buscar novamentes os dados que foram colocados a dez anos atras e
dentro   deste  panorama  partir  para  as discussões.  Mais  adiante  chegaremos aos
detalhes no texto da lei. Agora faremos internamente um panorama. Enchergar Caxias
do Sul como está hoje, como ela foi nestes dez anos, como aconteceu antes. Estamos
juntando mapas dos planos anteriores e levar para discussão. Este é o começo do
trabalho. O Conselho fará parte dele o tempo todo. Não estamos trazendo pois está
sendo montado. Não tem produto, mas este grupo fará parte integrante de todas as
etapas. Tudo será trazido aqui para serem discutido juntos. O cronograma apresentado
é bastante apertado para este tipo de trabalho, mas estivemos no Ministério Público e
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há  um  entendimento  de  que  teria  que  ser  dentro  deste  ano  e  vamos  ver  se
conseguimos cumprir. Todas as etapas estão sendo levadas ao Ministério Público para
que ele tenha conhecimento e saiba que está sendo feito. Este é o cronograma inicial
tentando seguir  a meta colocada de até o final  de novembro colocar  o produto na
Câmara  de Vereadores.  4-  APROVAÇÃO DA ATA  67  /2016  foi  aprovada   pelos
Conselheiros  presentes  com  abstenção  dos  conselheiros  do  governo  que

assumiram  hoje. 5- PROCESSOS PROCESSO: 201647253. REQUERENTE: IAB
-  Instituto  dos Arquitetos do Brasil  ASSUNTO: Parecer O Conselheiro  do
CAU, João Alberto Marchioro, relata o processo    e a  Conselheira da SEPLAN,
Rosana Guarese ,  revisa.  A Sra Sllvia Nunes,  representando o IAB coloca que a
participação do IAB neste conselho seria importante, somos  a segunda maior cidade
do estado e temos um suporte com o estado que nos auxilia para podermos realizar
atividades compatíveis com o novo estatuto.  Temos  autuado em Caxias do Sul,  a
alguns anos na forma de trazer as atividades, reflexões e discussões relacionadas a
arquitetura  e  urbanismo.  Temos  integração  com  os  arquitetos  do  estado  e  o
departamento em relação ao Brasil. Tambem,o IAB participa da união internacional de
arquitetos e vai ser bem importante trazer a capacidade técnica dos profissionais para
este conselho. O Presidente  Carlos Eduardo Mesquita Pedone, como este conselho
é paritário, na eventualidade de acolher esta solicitação, buscar junto ao governo uma
secretaria para poder compor o conselho junto com o IAB. O Conselheiro da SEPLAN
Fernado Antônio Granjo Mondadori diz que  se entrar uma entidade terá que entrar
uma representação do governo, uma secretaria que não sei qual poderia ser. Temos
outra situação que é a criação da  Secretaria da Fazenda que está sendo unificada
Secretaria Municipal de Gestão Finanças com Secretaria Municipal da Receita. Temos
dois votos que estaria vinculado ao mesmo titular. Neste ponto já estaríamos perdendo
um representante do governo. Perde o sentido a Secretaria da Fazenda ter dois votos.
Estamos analisando uma situação de colocar mais uma entidade enquanto uma do
governo estaria  sendo suprimida.  O Conselheiro  do CREA Jorge Gelso Cassina
pede vistas do processo. O Secretário da SMGF e SMR   José Alfredo Duarte
Filho, diz que até a fusão destas duas secretarias eu estaria representando dois votos
pois represento as duas secretarias. Quando elas se juntarem, o Conselho perde a
paridade. O Conselheiro da SEPLAN Fernado Antônio Granjo Mondadori, diz que
temos o compromisso de resolver  que ação será tomada. Se é diminuir  um ou se
acrescentar mais um para manter a paridade. No caso do IAB entrar, seria mais outra
secretaria a entrar. É uma análise mais complexa.  O Conselheiro do SINDUSCON,
Alexandre Susin,   diz que podemos  remeter ao poder público para ver se este tem
condição de encaminhar mais uma secretaria em função da redução  de secretarias.
Deveria ser uma decisão do município.  A Conselheira da PGM, Larissa Raymundi
coloca  que  cabe ao conselho deliberar  se todas as entidades que integram hoje
regimentalmente o Conselho deve permanecer, especialmente as entidades que são
convocadas que  não comparecem e não participam. Neste contexto a deliberação é do
conselho.  O Presidente  Carlos Eduardo Mesquita Pedone coloca que quanto ao
processo  do  IAB,  foi  feito  pedido  de  vistas  pelo  CREA e  que  o  Conselheiro
Fernando  da  SEPLAN  vai  verificar  junto  ao  governo,  outra  secretaria   para
compor o CONSELHO.  O presidente complementa que  sempre tivemos um cuidado
em excluir  ou  substituir  o  Sindicato  dos  Metalúrgicos  e  o  DCE por  respeito  pelas
entidades.  É certo que não tem participação efetiva neste Conselho. Vamos fazer a
leitura do regimento e na oportunidade da atualização dele, ver  como se comporta
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nestes casos.  O Conselheiro do SAMAE,  Gerson Antônio Panarotto  diz que   é
importante a participação do IAB desde que  se mantenha a paridade. O Conselheiro
da SMTTM,  Cristiano  de Abreu Soares, diz que  seria adequado trocar o IAB pelo
Sindicato  dos  metalúrgicos,  mesma  coisa  com  o  DCE  se  eles  não  participam.  O
Presidente   Carlos  Eduardo  Mesquita  Pedone, como  conselheiro  e  não  na
presidência,  várias  vezes  me  manifestei  pela  importância  do  IAB  compor  este
Conselho. PROCESSO; 2017/9521, REQUERENTE:  SMU ASSUNTO: Parecer .
O Conselheiro da CIC , Olivir Viezzer relata o processo e a Conselheira da SMOSP,
Sabrina  revisa.  O Presidente  Carlos Eduardo Mesquita Pedone coloca que   já
tivemos neste conselho uma aplicação desta lei para usar este fundo em digitalização
de planos antigos. Seria importante termos conhecimento do plano de aplicação destes
recursos. A Conselheira do SMU, Mirangela Rossi,  diz que  esta lei foi criada com o
propósito da regularização fundiária e para usar o dinheiro para projetos urbanísticos.
Ocorre que o setor de fiscalização, específico do controle do parcelamento, trabalha
praticamente na boa vontade. Precisa de computador, o carro discreto citado pois tem
loteamentos ou parcelamentos criados clandestinamente  que os fiscais quando vão
junto com a guarda municipal são recebidos com agresividade. Quanto mais discretos
forem os veículos melhor e que não tiverem os símbolos do Município, não sei se é
possível, mas é uma questão de analisar. A central de veículos, além de atender todas
as  demandas  da  prefeitura,  fica  restrito  e  o  parcelamento  irregular  é  coisa  que
acontece na madrugada e da noite para o dia. Estamos sempre tentando buscar uma
forma  de  trabalho  pró  ativo.  Quando  vem  uma  denúncia  é  porque  já  aconteceu.
Precisamos equipar  melhor  o grupo para manter  controlado.  O fundo tem mais  ou
menos  300  mil  reais.  Fizemos  um  orçamento  em  torno  de  60  a  70  mil  para  os
equipamentos,  mas  pode  ser  reduzido.  O  grupo  precisa  de  computadores  bons,
impressora colorida pois as imagens são mandadas para o  Ministério  Públioco em
preto e branco e não são bem legíveis. Temos um passivo de multas que não foram
pagas e tendem a aumentar este fundo.  O Presidente  Carlos Eduardo Mesquita
Pedone  pede se a  a secretária Mirangela poderia apresentar para o Conselho o Plano
de  Aplicação  dos  Recursos.  A Conselheira  do  SMU,  Mirangela  Rossi,  diz  que
estamos  elaborando  um  plano  de  aplicação  destes  valores  em  cima  de  projetos
urbanísticos de dois loteamentos.  O Presidente  Carlos Eduardo Mesquita Pedone
pede se  será  possível  entregar  aos  conselheiros  antes  da  reunião  para  podermos
discutir.  A UCS  colaborou  com  a  Prefeitura  de  Caxias  do  Sul  o  Plano  Local  de
Habitação e  Interesse Social  de Caxias do Sul e tinhamos algumas propostas para
este tipo de controle e uma delas era comparação de feições de imagens de satélites
de alta resolução de três em três meses para esta prevenção.  Se puder olhar este
plano,  ali  tem  algumas  informações  com  este  objetivo.  A Conselheira  do  SMU,
Mirangela Rossi, diz que a parte urbanística está sendo resolvida internamente. Talvez
haja  a  necessidade  de  aplicar  este  dinheiro  no  levantamento  sócio  econômico  e
topográfico  das  áreas.  Posso  apresentar  um  plano  para  que  o  conselho  tenha
avaliação mais concreta da aplicação deste dinheiro.  O Conselheiro da CIC, Olivir
Viezzer coloca que  a finalidade do fundo não seria para aquisição de automóvel mas
não é um automóvel normal. Teria que evidenciar um pouco mais a característica do
automóvel, as condições específicas para enfrentar a problemática. A Conselheira da
PGM, Larissa Raymundi coloca que a manifestação da procuradoria  no processo foi
no  sentido  de  que,   o  artigo  que  trata  da  estruturação,  na  atuação  do  município,
evidencia que no exercício de polícia administrativa pelos órgãos de fiscalização, está
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incerida esta atuação do município na defesa da gestão. Então, a aquisição de todos
os equipamentos que foram indicados pela SMU, incluindo o veículo, nos pareceu que
está bem caracterizado dentro do permissivo da lei. Mas, para que o conselho possa
deliberar é indispensável que a Secretaria Municipal do Urbanismo traga este plano de
aplicação para que  seja submetido a deliberação do Conselho. Inclusive a sugestão da
PGM é que seja disponibilizado previamente a reunião que vai deliberar sobre este
tema  para  que  todos  possam  fazer  a  análise.  O  Presidente   Carlos  Eduardo
Mesquita  Pedone coloca  que   foi  deliberado  que  o  processo  volta  para  a
Secretaria  Municipal  do  Urbanismo  para  o  detalhamento  sobre  o  Plano  de
Aplicação dos Recursos para posterior aprovação. Será enviado por e-mail aos
conselheiros  antes  da   reunião  que  discutirá  o  assunto.  Foi  aprovado  por
unanimidade dos Conselheiros presentes. Será  analisado na próxima  segunda
feira, dia 03 de junho,  em reunião extraordinária.

ASSUNTOS  GERAIS-  O  Presidente   Carlos  Eduardo  Mesquita  Pedone, coloca
sobre a mudança de dia e horário das reuniões do conselho.  Ficou deliberado, por
unanimidade dos Conselheiros  presentes,   que será às segundas-feiras,  às  9
horas, uma vez por mês e  extraordinárias, conforme o necessário. O Conselheiro
do OBSERVATUR,  Pedro de Alcântara Bitencourt César  coloca que  o regimento
interno se refere a substituição de conselheiros ou entidades que não participam das
reuniões.  O Conselheiro da SEPLAN Fernado Antônio Granjo Mondadori,  diz que
após seguir o caminho que está no regimento, poderemos deliberar sobre as entidades
que não estão participando das reuniões do conselho e também sobre a inclusão ou
não do IAB. Seguimos o Regimento Interno.  O Secretário da SMGF e SMR  José
Alfredo Duarte Filho, diz que  enquanto não oficializar a fusão das secretarias isto não
pode  estar  definido.  O  Conselheiro  da  SEPLAN  Fernado  Antônio  Granjo
Mondadori, teríamos que ter uma secretaria para substituir a fusão das secretarias
SMR  e  SMGF  e  outra  para  poder  incluir  o  IAB.  O  Presidente  Carlos  Eduardo

Mesquita Pedone,  coloca que  ficou deliberado que vamos oficializ o Sindicato dos
Metalúrgicos e o DCE-UCS, seguindo o regimento. Formar  um grupo para  a revisão
do Regimento Interno  do CONSEPLAN com a PGM, OAB, CREA e SMU.
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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