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                                            ATA N° 36 /2013
Ao primeiro dia do mês de abril  de  2013, às dezesseis horas, na Salão Nobre do
Gabinete do Prefeito   reuniu-se o CONSEPLAN  em Sessão Ordinária de nº 28, para
assuntos constantes da convocação.
PRESENÇAS
Olivir Viezzer (CIC),  Rodrigo Romanini (CIC), Rudimar Menegotto (STR), Orildes Tres
(SINDUSCON), Pablo Uez (SEAAQ), Sislaine Rossa Simonetto (OAB),  Nadia Tonnous
(CREA), Analice Carrer (CDL), Pedro de Alcântara Bittencourt César (OBSERVATUR),
Renato José  Ferreira  de  Oliveira  (SMH),   Paulo  Roberto  Viegas  (SMH),  Araí  Horn
(SMAPA), José Taiarol (SMAPA), Fábio Scopel Vanin (SMU), Carlos Eduardo Stedile
(SMU),  Juarez  Biasio  (SAMAE),   Gilberto  Boschetti  (SEPLAN),  Sandra  Mara
Echamende  de  Brum (SEPLAN),  Adivandro  Rech  (SEMMA),  Andressa  Pianegonda
(SEMMA),   Carlos Búrigo (SMGF),  Gilmar Santa Catharina (SMGF),  Paulo  Roberto
Dahmer (SRM), Inês Natália Colombo Bartelle (SRM), Zulmir Baroni Filho (SMTTM),
Adair  José  Bianchi  (SMTTM),  Adriana  de  Lucena  Francisco  (SEMTUR)  e  Vanessa
Iolanda Falcão (SEMTUR) Contou com a presença do Ilmo. Sr. Prefeito Municipal Alceu
Barbosa Velho.
PAUTA:  O Ilmo Sr Prefeito Municipal Alceu Barbosa Velho  abre a sessão dando as
boas vindas e entrega os decretos de nomeação para os Conselheiros representantes
do Governo desta  administração. Coloca que os demais representantes das Entidades
civis, o seu Decreto  de nomeação continua valendo.  Coloca que este Conselho é o
nosso grande Plano Diretor Municipal.  O que vejo de bom nesta nova legislação é a
permanente  mobilização,  prazos  para  atualizar,  estamos  avançando  nos  planos
distritais, que já foi para a Câmara, o de Fazenda Souza e estamos fazendo outros. A
contribuição do Conselho para o PDM que  foi feito com muita discussão, participação
e deve continuar sendo debatido e discutido principalmente  nesta cidade que  cresce
e deve estar em constante atualização. Caxias do Sul tem característica  que valia
ontem e hoje já ficou para trás em questão de  urbanização da cidade e da gestão
democrática, não pode nunca mais ter um prefeito   que decide tudo sozinho. Temos
que ter estes conselhos que nos ajudam. Temos muitas pessoas boas, não só os da
casa  mas  todos  os  outros  conselheiros  que  representam  a  cidade.   Desejo  que
tenham um bom trabalho, que continue nos assessorando pois a participação de cada
um é muito importante para o destino da cidade.  Agradeço a presença de todos e que
tenham  um  bom  trabalho.  A  Presidente  Sislaine  Rossa  Simoneto  agradece  a
presença  do  Sr.  Prefeito  e   diz  que  tem  certeza  que  os  Conselheiros  que  hoje
receberam a portaria e que farão parte  do Conselho são muito  qualificados  e farão
parte dele de forma combativa,  debatendo  todas os assuntos  que aqui virão. Os
Conselheiros  que  já  estavam  e  permanecem  em  suas  entidades  são  todos  muito
atuante, muito técnicos e atuam com muita seriedade. Espero que os nossos pareceres
cheguem  ao  seu  gabinete  ,  ao  legislativo  e  que  tenham  a  devida  atenção  aos
fundamentos,  pois  nada passa por  aqui  se não é analisado com  muito critério  e
debatido exaustivamente. Não se emite  um parecer sem que o Conselho esteja seguro
do  que  está   falando  e  os  representantes  são  muito  qualificados  .  Somos  parte
representantes  da  sociedade   de  Caxias  do  Sul  que  está  preocupada  com  o
crescimento  ordenado  e  planejado.  Muito  obrigado  pela  sua  presença.  O Ilmo  Sr
Prefeito Municipal Alceu Barbosa Velho diz que na verdade são todos abnegados e
o que chama atenção neste Conselho é que todos  são pessoas muito ocupadas, pois
se queremos que não dê certo é só pedir para um desocupado que ele não vai ter
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tempo. Quanto mais ocupada, mais ela estará inserida e mais vai contribuir para o bom
andamento das coisas . Obrigado e uma boa reunião a todos. A Presidente Sislaine
Rossa Simoneto ,  diz  que   a  reunião  está  acontecendo,  somente agora,  pois  não
tínhamos os decretos de nomeação da nova nominata dos representantes do governo.
Houve uma  demora por parte do executivo pois não tínhamos os representantes para
compor este Conselho. Antes de passarmos  a eleição do Presidente e Vice, quero
esclarecer, principalmente aos conselheiros novos,  que no final do ano passado houve
um acontecimento que deve ficar mais esclarecido. Tivemos a votação na Câmara de
Vereadores   de  duas  alterações  no  PDM   cujo  parecer  deste  Conselho  não  foi
considerado  pois  não estava  concluído,  formalizado,  assinado  e  sequer  a  ata  eles
possuíram.  A  discussão  que  teve  na  Câmara  de  Vereadores  foi  sem  qualquer
documento oficial deste  Conselho. Foi levado a votação, sem a ata  e sem o parecer.
Gostaria de deixar bem claro que quando foi para o  Prefeito analisar, se vetava ou não
as alterações, aí sim havia o parecer dentro do processo. Passou pela Câmara de
Vereadores sem o nosso parecer.  Isto terá que ser debatido pelo Conselho junto a
Câmara. O Conselheiro da CIC, Olivir Viezzer , Acho que  passamos bastante tempo
discutindo sobre as alterações  e como disse o Prefeito, somos muito ocupados, com
outros  afazeres  e   os  nossos  fundamentos,  a  nossa  opinião  não  é  levada  em
consideração.  Fica  sugestão  para  o  próximo  Presidente  que  este  Conselho  tenha
alguns procedimentos que possam ser observados e que  os debates, fundamentos e
argumentos possam ser ouvidos. Temos aqui uma parcela bastante representativa da
sociedade e técnicos conhecedores do assunto. Temos hoje a eleição  do presidente e
do vice presidente. Estou com a ata nº 33 de 2012 onde foi acordado que  haveria uma
troca este ano. O Secretário Municipal  do Urbanismo, Nelson Carlos Sartori que era o
vice seria o presidente e eu  seria a vice presidente agora.  Tendo em vista que o
Nelson Sartori não faz mais parte deste Conselho, a minha sugestão é que abra para
eleição de presidente e vice, independente do que está na ata. Coloco  a palavra  aos
conselheiros. O Conselheiro da SEPLAN, Gilberto Boschett i, coloca que parece que
a  representatividade  não  ficou  no  Arq.  Nelson  e  sim  na  Secretaria  Municipal  do
Urbanismo e não vejo problema  no secretário atual assumir a presidência, embora
historicamente o Conselho sempre foi representado por entidade da sociedade civil. A
Conselheira  do SINDUSCON, Orildes Tres  diz que  não tem absolutamente nada
contra  o representante do executivo ser presidente deste Conselho, mas coloco um
exemplo próximo:  se na discussão da Câmara de Vereadores, onde o legislativo dizia
que  estava  tomando para  si,  fazer  a  lei,  pois  o  executivo  não andava  para  tanto,
imagina estar ali  um representante do executivo. Qual é a força política que teria?.
Insisto, isto é um conselho paritário entre  entidades e  governo mas é importante que
na presidência esteja uma entidade. Só por esta questão, em alguns pontos que se
representa externamente,  não é interessante ser um representante do executivo, pelo
fato dele ser indicado pelo Prefeito.  Não estaria representando o Conselho e sim o
Poder Executivo. Não tenho nada contra os representantes do executivo mas antes de
ser colocado  em votação,  seja analisado o que coloco, pois dá um pouco mais de
representatividade ao Conselho, se na presidência, estiver sendo representado por um
representante da comunidade e não do Poder Executivo.  Isto que foi feito, foi quando
estava o representante da Secretaria do Urbanismo e  foi também feito quando  eu
estava na presidência e o Conselheiro Francisco Spiandorelo era Vice. Foi também
feita  esta  troca  e  agora  novamente.  Mas  torno  a  colocar  para  repensar  que  a
presidência deve ser de alguém leiga e que não tenha sido indicado pelo Prefeito. Tem
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mais  representatividade  e  legitimidade.  A Presidente  Sislaine  Rossa  Simoneto ,
coloca   que  quando estivemos na Câmara e pedimos  para que os processos que
estavam  sendo  votados  lá,  antes   passassem   por  este  Conselho,  foi  uma  luta
conjunta. Achamos que estávamos perdendo a finalidade que tínhamos , o que a lei
municipal instituiu e estávamos sendo deixados de lado pela Câmara de Vereadores.
Estivemos lá, eu a Orildes, o Viezzer, a Sandra e  o Nelson que estava representando o
executivo.  Tivemos que nos posicionar,  houve muita  pressão,  tivemos que  exigir  o
cumprimento  da  lei  para  que  os  processos  viessem  antes  pra  nossa  apreciação.
Depois disto eles vieram para  cá, mas qual foi o efeito daquilo?  A nossa discussão, o
nosso parecer? O  que estava dentro do processo na hora da votação na Câmara?
Eles  não  levaram  em  conta,  não  tinham  nada  do  que  foi  discutido  aqui.  Fomos
simplesmente desconsiderados. Temos que  nos questionar. O que estamos fazendo
aqui? Qual é a nossa  utilidade e importância? Temos que conquistar o nosso espaço
novamente  Temos que ponderar se um representante do executivo poderá combater
isto sem que  cause maiores constrangimentos ao executivo. O Conselheiro da CIC,
Olivir  Viezzer  coloca que  enquanto  CIC,  entendemos  que   nos consideramos os
guardiões do Plano Diretor Municipal e sempre com reuniões técnicas embasadas em
parecer  técnicos  da SEPLAM.  Pois   me parece que  o  carro  chefe   da  política  de
governo é a SEPLAN-COPLAN.  Nosso principal manancial de informações vem do
Poder Público  e  o  Conselho tem sido analisado,  até  tecnicamente,  se levando em
consideração  a  vida  útil   do   Plano  Diretor  que   tem  uma  previsão  de  vida  útil
inesgotável. Ao longo do tempo ele tem que ir se aprimorando e não virar uma colcha
de retalhos. Falando  em nome da CIC,  quando um Vereador,  faz um projeto de lei
que  beneficia  uma  parte  ínfima  da  população  de  Caxias,  com  flagrante  benefício
próprio, passar por cima do Conselho e da decisão técnica, este  flagrante nos leva a
uma reflexão. Até que ponto nós, enquanto sociedade devemos comparecer a este
Conselho, pois se nos não somos ouvidos, se as pessoas que mais amam o Plano
Diretor,  os  que  fazem  do  Plano  Diretor  a  própria  vida  e  se  estas  pessoas  são
ignoradas, parece que alguma coisa falhou. Falávamos aqui no Conselho, que parecia
que a Câmara  não tinha um líder de Governo na gestão passada, pois as coisas
estavam acontecendo de forma descoordenada e o próprio Prefeito colocou que  ele se
sentiu impotente de vetar o projetos  aprovados pela Câmara de Vereadores sabendo
de nossa  posição contrária.  A  vontade dele era de vetar mas como são estâncias
políticas diferentes ficaria ruim ao prefeito vetar um projeto de lei de origem na Câmara
de Vereadores.  Acho que muito mais do que o Poder Público ficar na presidência tem
que haver um comprometimento do Poder Executivo de levar o Poder Legislativo  esta
necessidade e respeito ao Plano Diretor,  pois não é  resolvendo de casos pontual.
Devemos ver o que é bom para a cidade e isto não foi levado em consideração na
Câmara. Aqui debatemos isto tecnicamente e víamos que  existe um conceito para as
coisas  por  exemplo  se  uma  rua  tem  30  metros,  o  escalonamento  é  definido.  Se
quebramos  a  regra  perdemos toda  a  estrutura  do  Plano,  pois  para   via  vale  esta
máxima e outra não. Isto  não é planejamento. É um desabafo e acredito que temos
tudo  para  que  este  ano  aprendamos  com  o  passado  e  que  o  prefeito   seja  o
comandante das mudanças do Plano Diretor e que costure isto com a Câmara para
que não haja interferência  maléfica no sentido de minar o Plano  e transformar em
uma colcha de retalhos. O Conselheiro da SMU, Fábio Scopel Vanin  diz que o que
foi relatado por vocês é interessante, mas isto foi um debate que aconteceu na Câmara
de Vereadores e não a nível de  Poder Executivo. Foi um projeto que nem sequer foi
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ouvido pelo Poder Executivo. Quem correu a revelia não foi a Prefeitura Municipal e
sim a Câmara de Vereadores. Não sei até que ponto o fato do representante deste
Conselho não ser  do Poder público e não de Entidade civil,  iria alterar o resultado
deste encaminhamento. Acho que mais maléfico que foi,  dificilmente seria.   Temos
uma Lei Complementar aprovada, que altera o Plano Diretor sem a oitiva do Conselho
com efeito consultivo. Temos que trabalhar para que o Conselho se torne deliberativo
de alguma forma, para que a sociedade possa ser ouvida e que se possa haver de
alguma forma alguma ação de inconstitucionalidade para que se possa anular  algum
regramento. Estou, de certa forma, envolvido numa questão que já foi definida, pois o
Arq Nelson Sartori,  que era Secretário do Urbanismo  ficou como sucessor do atual
Conselho.  Sempre gostei   da questão democrática  das  cidades.  Sempre estudei  e
trabalhei no meu mestrado sobre este assunto. Mas fica para o Conselho definir, mas
se houver necessidade de manutenção do  acordo,  fico a disposição para enfrentar
esta  situação.  Este  é   um  momento  importante  para   as  secretaria  pois  estamos
debatendo algumas modificações  do Plano Diretor e as pessoas que estão a frente
deste  trabalho é  o  Arq Nelson  Sartori  que está  lotado da SMU. Se for  necessário
manter o acordo que foi  feito, não vejo impecílio nenhum e podemos ficar a frente
deste  trabalho.  O  Conselheiro  da   SEMMA,  Adivandro  Rech,   diz  que   tem
acompanhado o Plano Diretor desde o início. Sabemos tudo o que está se falando.
Esta situação ocorreu na virada do ano e entendo ser lamentável também e  poderia
ter ocorrido de outra forma mas não ocorreu.  Gostaria que este tipo de acontecimento
não levassem os Conselheiros a outro caminho, se não a persistência. Este conselho
já fez muitas coisas boas e é muito importante o trabalho que está sendo feito.  Em
relação a  possibilidade de termos representante  do governo ou da sociedade civil,
estou olhando o foco da pessoa indicada. Tenho lido artigos do Fábio Vanin e  vejo uma
pessoa que vai nos ajudar muito. Precisamos ter alguém com o discernimento sobre a
matéria  que  o  Fábio  tem.  Não  é  nem  a  questão  da  representatividade  de  estar
representando  o  governo  ou  a  sociedade  civil,  mas  a  pessoa   que  é,  e  pelo
conhecimento  que  tem,  acredito  na  sua  autonomia  e   manter  o  acordo  que  nós
tínhamos é salutar, na medida que a pessoa que está sendo indicada tem autonomia e
conhecimento necessário para assumir esta função. Minha opinião é pela manutenção
do acordo e ter o Fábio como Presidente.  A Conselheira do SINDUSCON, Orildes
Tres,  retira  sua  proposição.  A Presidente  Sislaine  Rossa  Simoneto   coloca  que
temos  o acordo de ter o Conselheiro do SMU ser Presidente e a OAB Vice presidente,
coloca em votação e foi aprovado por unanimidade dos Conselheiros presentes  o
presidente ser o Conselheiro da SMU Fábio Scopel Va nin e a Vice Presidente a
Conselheira da OAB, Sislaine Rossa Simoneto. O Pres idente Fábio Scopel Vanin,
assume a condução da sessão. Agradece a confiança e espera que a manutenção  do
acordo esteja  a altura deste Conselho que tem função primordial para o planejamento
da cidade e que possamos estar debatendo e garantindo  a implementação e diretrizes
essenciais da cidade e do Planejamento Urbano. Agradeço as palavras do Adivandro e
a  todos  os  Conselheiros  pela  oportunidade  de  estar  conduzindo  uma  função  tão
importante.  A  Conselheira  do  SINDUSCON,  Orildes  Tres,  diz  que  houve
manifestações a respeito deste assunto, não me manifestei pois o item era presidente
e vice presidente,  mas  quanto  a representatividade do Conselho,  devemos ver se
mantemos esta representatividade ou não. Acho que antes de começar o ano isto deve
ser  decidido  Eu  queria  tirar  da  mão  de  um  representante  do  governo,  esta
responsabilidade, mas gostaria de  começar  por ali.  Acho que estamos aqui de graça.
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Acho que as entidades  pelo menos tenham a opção de escolha se quer se manter ou
não.  O Presidente Fábio Scopel Vanin  diz que devemos verificar esta questão. Em
Informações da Presidência: Os Conselheiros que justificaram a falta:  Carlos Eduardo
Pedone  (UCS)e  Graziela  Cardoso  Vanin(OAB).  Nas  pastas  as  L  C  423,de  18  de
dezembro de 2012, que  estabelece área de Zona de Interesse Turístico – ZIT Golf
Club, de acordo com o art 21 da Lei Complementar nº 290, de 24 de setembro de 2007
(PDM), junto à Bacia Faxinal, em Zona de Águas e dá outra  providência,  e a LC 424
de  19  de  dezembro  de  2012,  que   Altera  o  mapa  de  Zoneamento  anexo  `Lei
Complementar  nº  290  de  24  de  setembro  de  2007,  que  institui  o  Plano  Diretor
Municipal de Caxias do Sul dá outra s providências. Pergunta se o  Conselho sugere
alguma medida em relação a estas leis aprovadas. A primeira questão é verificar se
tem necessidade  ou não do Conselho tomar uma providência a cerca desta leis e a
necessidade de alguma medida .  A Conselheira do SINDUSCON, Orildes Tres.  Diz
que  só o fato delas serem aprovadas sem  o parecer do Conselho, no processo, elas
estão fora da Lei, então se espera que, no mínimo, o executivo defenda e tente que a
lei  retorne e  seja  exercida.  Senão não tem o porque de estarmos aqui  e  se   nós
Conselheiros sairmos daqui  e formos ao Ministério  Público  pedir  para que a  coisa
aconteça, não é por ai. Tem que mexer sim. Até porque o Estatuto da Cidade diz que
tem que constar.  O Conselheiro da CIC, Olivir Viezzer,  diz que na mesma direção,
colocaria que o novos secretários de planejamento e urbanismo pudessem fazer uma
análise das implicações no planejamento da cidade destas duas leis  e que pudessem
trazer para o Conselho a sua posição, e o Conselho novamente olharia esta questão. A
Conselheira  da  OAB,  Sislaine  Rossa  Simonetto,   faz  um  breve  relato  sobre  o
assunto para os conselheiros novos se inteirarem. No final do ano passado tivemos um
projeto na Câmara da ZIT Golf Club que é um zoneamento específico da área do golf.
Quando  houve  a  audiência  pública  tomamos  conhecimento  pela  manhã  que  iria
acontecer a tarde e pela imprensa. Não tínhamos conhecimento do que se tratava.
Fomos representando   o  Conselho.  Participei  da mesa e  pedi  para  que  viesse ao
Conselho para análise. O processo veio e foi a votação na Câmara,  com  cópias do
processo, sem o nosso parecer. O Conselho discutiu muito e se manifestou contra  por
unanimidade. Tinham pareceres técnico que eram contrários. No dia da audiência os
prazos legais  não foram observados. A audiência pública não cumpriu a lei. Entendo
que a Procuradoria do Município ou o Ministério Público poderia intervir,  pois há duas
ilegalidades. Não foi observado  o prazo para audiência pública e   o nosso parecer.  A
outra  alteração foi da Rua Emílio Ataliba Fingher que houve troca de zoneamento e
também por unanimidade do conselho foi contrário. Os pareceres técnicos do processo
também   e foi  a Câmara de Vereadores sem o nosso parecer.  A Conselheira do
SINDUSCON, Orildes Tres,  diz que quando lá solicitado, a presidente disse  que tinha
sido ouvido e foi dito pela câmara que já tinham  mandado o processo há três  meses
para o executivo e que não havia tido retorno, e logo assim o fez.  Justificaram em cima
disto,  mandaram em última hora e nós em uma semana fizemos a discussão. Em
audiência extraordinária demos o nosso parecer, justamente para evitar que houvesse
alguma possibilidade de que o Conselho não dava parecer ou demorava.  Discutimos,
ouvimos a comunidade e acolhemos. Também não está se questionando o mérito da
questão.  É  meu  parecer  inclusive,  que  se  fosse  eu  a  pessoa  que  fizesse  o
planejamento agiria da mesma forma que aqui foi feito, porém de forma legal. O que se
está se  questionando não é o que se concluiu mas a forma  legal que foi feito. Além
disso o Conselho defendeu, nos dois casos, o parecer técnico do executivo.  Votamos
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em cima de parecer técnico. Então, além de não ouvir o Conselho não ouviram os
pareceres técnicos dados nos processos. Por último, num dos processos  foi alterado o
perímetro urbano  de Caxias do Sul, fato que, salvo melhor juízo, não pode ser feito por
uma  Câmara  de  Vereadores.  Tem  encaminhamento  diferente  para   se  mexer  em
perímetro urbano e aqui, foi modificado para passar a ser ZIT.  Também é questionável
e deve ser analisado. È uma pena o Executivo ter sancionado. Acho que o caminho
podia ser outro. O então Prefeito disse que não poderia derrubar. Já vi derrubarem
outros   pareceres  da  Câmara  de  Vereadores,  assegurando  os  pareceres  dos
processos.  O Presidente Fábio Scopel Vanin diz que tendo em vista as sugestões
faço  como  encaminhamento   abrir  processo  ,  com  as  leis  a  pedido  da
CONSEPLAN,  para fazer análise  e remeter para os s etor  técnico da SEPLAN, se
há algum impacto e para a PGM para ver se tem como atacar, em juízo, muito
embora devem ter feito isto na hora da sanção do pr efeito, mas não custa trazer
isto uma vez que não havia a manifestação do consel ho nem   audiência pública.
Este   encaminhamento  foi  aprovado  por  unanimidade  d os  conselheiros
presentes  .  Segundo Item da pauta:  Ata 35/2012 foi aprovada  por unanimidade
dos Conselheiros presentes.  Terceiro Item da pauta: Indicação de relator e revisor
dos  processos:  Processo  246/2011-  Requerente:  Câmara  de  Vereadores-
Assunto:Projeto de Lei Complementar 34/2011- Altera a redação do art. 43 da LC 290
de  24/09/2007  que  institui  o  PDM.  Relator:   SMTTM,  Revisor:  OAB.
Processo:114/2012-  Requerente:  Câmara  de  Vereadores-Assunto:Altera  o  índice  de
aproveitamento (IA) nas Zonas ZR3 nas áreas especificadas fora do 3º Anel Perimetral,
constante da Tabela !, Anexos 1 e 10 da LC 290 de 24/09/2007 (PDM), Relator: CIC,
Revisor: SAMAE. Processo: 2012040883- Requerente: Agrocaxias Comercial Agrícola
Ltda. Assunto:Incorporação ao perímetro Urbano. Relator: SEAAQ    Revisor SEPLAN.
Quarto Item da pauta:Correspondência da FSG. A secretaria lê o texto. O Conselheiro
da SMGF,  Gilmar Santa Catharina,  pergunta se o  pedido é pela direção ou pelos
diretório de estudantes, pois a lei é bem clara , que  a indicação deve ser  dos alunos.
A Conselheira do SINDUSCON, Orildes Tres, diz que  quando eu estava presidente,
entramos em contato muitas vezes para o DCE/UCS para verificar a sua participação e
não obtivemos resposta  e não mandam ninguém e nem justificam. O nosso Regimento
é claro, no que diz, se não há interesse do DCE da UCS de colocar outro diretório
acadêmico e até  para o  Conselho,   teríamos a  participação de duas instituições e
cresceria  a conteúdo interno. Outro assunto é  não estar aqui o Conselho de Arquitetos
Urbanistas- CAU, que já foi encaminhado parecer do Conselho, o ano passado para
alteração da lei com a inclusão do CAU.  Já foi indicado  um nome e ainda não estão
presente.  A paridade estaria com a Secretaria de Obras. O Presidente Fábio Scopel
Vanin  diz que vamos verificar a situação,  e mandaremos novamente o pedido de
inclusão  do  CAU.O  Conselheiro  do  OBSERVATUR,   Pedro  de  Alcântara
Bittencourt César  diz que se coloca a disposição para verificar com o DCE/ UCS, a
situação. Com relação a FSG, gostaria de lembrar, que quem faria a indicação não é  a
instituição e sim os representantes dos alunos. Ala deveria ter encaminhado pelo seu
DCE. O Conselheiro da SRM, Paulo Roberto Dahmer,  diz que  a falta de participação
do DCE, por todo este tempo, apenas uma reunião  eles se fizeram presente e também
a  correspondência  da  FSG  tem  que  ser  substituída  por  um   pedido  de  uma
representação dos  alunos da Faculdade da Serra Gaúcha. Depois, se é intenção de
fato  participarem deve  ser  feito  com oficio  da entidade e não da faculdade.  Neste
momento  não  caberia  esta  discussão.  No  entanto  deveríamos  colocar  na  próxima

                                                                                                                                                    6-

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 36/2013
reunião este assunto para debater  a substituição desta representação, tendo em vista
que  a  anos  não participam.   E  veremos se  o  Diretório  da  FSG tem interesse  em
participar e   o DCE/UCS  pode fazer sua defesa também e ai teremos que ter um
posicionamento dos Conselheiros  para mandar para alterar a lei.  A Conselheira do
SINDUSCON, Orildes Tres,  lembra   que não é preciso alterar a Lei, o Regimento
permite que possa haver a troca.  O Conselheiro da SRM, Paulo Roberto Dahmer diz
que esta redação foi discutida dentro do Conselho e  também  há questão do Sindicato
dos  Metalúrgicos.  O  Presidente  Fábio  Scopel  Vanin,  diz  que   vamos  fazer  um
histórico das últimas atas para ver a participação dos Conselheiros e a presença das
entidades.   Na  próxima  reunião  vamos  definir  se  as  entidades  serão  substituídas.
Como  encaminhamento  vamos  ver  como  está  se  dando  a  parti cipação  das
Entidades  na  questão  do  DCE/UCS e  do  Sindicato  dos  Metalúrgicos   vamos
discutir na próxima reunião. A Conselheira da OAB, Sislaine Simonetto,  diz que
contatamos  pessoalmente,  por  telefone,  via  e-mail  e  não  houve  a  participação.  O
Conselheiro da SEMMA, Adivandro Rech  coloca que o que os conselheiros estão
querendo  é o retorno da motivação de não ter  ocorrido a  alteração, do executivo. Não
seria o momento de abrirmos esta discussão, ela foi feita e houve um problema em
relação a mandar para a Câmara de vereadores. Este é o retorno que o Conselho quer.
O Presidente Fábio Scopel Vanin, coloca a  sugestão  que se traga informações
sobre a inclusão do CAU e uma análise da DCE/UCS ou  a troca  pela DCE/UCS e
enviar  a  FSG  que  o  pedido  está  incorreto.  O  pedido  deve  ser  enviado  pelo
representante  dos   alunos  e  parabenizá-los  pela   in iciativa.    Gostaria  que  a
Conselheira  Orildes  explicasse  melhor   sobre  a  representatividade  do  Conselho.  A
Conselheira do SINDUSCON, Orildes Tres,  diz que o problema é que o Conselho
decide e não vai adiante, o que fazemos não é ouvido. Este Conselho já foi muito mais
respeitado na prefeitura.  Considerando a participação e o que representa  temos  que
verificar isto. Até porque, não temos sequer apoio técnico nos setores onde precisamos
planejar a cidade. Estamos apagando incêndios, não estamos planejando. O Conselho
do Plano Diretor quer planejar a cidade. Não temos condição de fazer isto pois não
temos  corpo técnico. Aqui discutimos e chegamos a conclusão, um projeto básico,
discutimos e nossa opinião é desconsiderado, tanto pelo Legislativo como o Executivo.
Ou assumimos denovo o que tínhamos a algum tempo atrás, condições de planejar a
cidade  e não vir aqui assistir palestrinha do que está sendo feito.  Vamos começar a
planejar  a  cidade  antes  de  apagar  fogo.  Não  temos  o  que  fazer  aqui,  estamos
perdendo tempo. Vamos usar o tempo para tentar fazer alguma coisa. A Conselheira
da  SEPLAN,  Sandra  Mara  E de Brum,  diz  que  estas  leis  que vieram não eram
demandas do planejamento, são coisas novas. É fora do nosso planejamento e do que
estava determinado no Plano Diretor.  A Conselheira do SINDUSCON, Orildes Tres,
diz:  veja  como  está   a  representatividade,  hoje,  deste  Conselho,  Quantos
representantes do Município tem aqui e quantos das Entidades. Vamos ver a diferença
que dá, pois os Conselheiros não tem mais interesse de vir e os Secretários estão
porque tem que estar.  Está na hora de reverter este processos.  O Conselheiro da
SMTTM,  Zulmir  Baroni  Filho ,  coloca  que   a  grande  maioria  que  está  aqui,  dos
secretários  conselheiros,  são servidores. O Conselho não está aqui para planejar.
Temos uma Secretaria  de Planejamento. Está havendo confusão. O Conselheiro da
SEPLAN, Gilberto  A Boschetti,  diz que  sou servidor de carreira ,há 20 anos, e acho
que o Conselho no geral apresentou muitos trabalhos  para a sociedade . A importância
deste Conselho é muito grande. Eu mesmo assinei parecer contrário aquela lei e estou
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aqui.  Temos  que  verificar  a  questão  legal.   É  grave,  gravíssimo.  Mas  temos  que
continuar. O objetivo do Conselho é aconselhar, discutir. Se o outro lado não aceitar,
ou fizemos um trabalho mal feito ou é uma decisão política. Temos que continuar a
fazer  nosso  trabalho.  Continuar   aconselhando,  sugerir  alterações.  O Baroni   falou
bem, não é função do Conselho planejar e sim dar sugestões. A própria COPLAN já
teve  sugestões  que  o  Conselho  derrubou,  nem por  isso  se  sentiu  ofendida  e  não
deixou  de  continuar  o  seu  trabalho,  apontando   sugestões,  alteração  e  estudos
técnicos.  Este  Conselho  é  um  dos  mais  importantes,  na  minha  opinião.  Estou
Secretario de Planejamento, sou servidor e vários outros secretários que estão aqui
também  são.  Vamos  continuar  tendo   interesse  que  o  PDM  seja  o  mais  perfeito
possível. Acho que  devemos retomar o trabalho e tentar fazer com que nossa voz seja
mais ouvida. Não adianta ficarmos martelando no mesmo assunto, se der para reverter
melhor, senão vamos continuar e fazer a nossa  parte.  O Conselheiro da SRM, Paulo
Roberto Dahmer diz que  a construção do  conselho e sua importância não consegue
ser construídas  ao longo de pouco tempo pois é um Conselho permanente. De alguma
forma vamos ter reserva. Se formos tratar a questão do planejamento, certamente se
fosse  atribuição do Conselho, não conseguiríamos fazer numa reunião mensal ou em
5 ou 6 reuniões que a gente consegue ter por ano. Se fosse  levantar aqui, a opinião
das pessoas sobre eleição chegaríamos a conclusão que as pessoas estão  cansadas
e isto prejudica o país e não vamos falar de município pois  acaba tendo influência,
primeiro, acaba na metade do ano e depois até outro prefeito  assumir. Eu pra mim se
fosse a cada 5 anos seria melhor. Hoje estamos tratando de uma bitributação  num
setor que uma lei de 2003  manda o município tributar e o estado também quer tributar
e  estamos  esperando  um julgamento   do  poder  Judiciário  há  10  anos.   As  coisa
influenciam outros poderes e temos que dar muitas  explicações para a sociedade.
Nem nós  podemos interferir no legislativo e sabemos que se não houver o debate
aqui,  não é lá no Legislativo que vai  acontecer.  Temos um problema administrativo
porque  a representação do CAU não veio, o Presidente se dispõe a ver porque, temos
que  ter agilidade e recuperar o tempo perdido. Temos melhorado,  procurado trazer a
informação inclusive o Poder Público antes de levar a Câmara.  Temos a cada ano
quando  troca  a  presidência  da  Câmara  e  conversar  sobre  o  assunto.  Temos  que
verificar  o  que  já  foi  construído  e  acertar  os  problemas.   Poderíamos  chamar  o
presidente  da  Câmara  aqui  e  colocar  a  situação.  O  Conselheiro  da  CIC,  Olivir
Viezzer,   coloca que podemos aproveitar estas experiências para melhorar.  Fomos
pegos de surpresa com a edição de uma lei na Câmara de Vereadores, onde eles se
auto instituiu o poder de legislar em benefício próprio, inclusive,  sobre a questão de
planejamento.  É  perigoso.  Temos  que  conversar  com os  vereadores  porque  estão
assumindo  algo  que  vai  manchar  o  passado,  vai  ficar  marcado.  Temos  que  criar
condições para melhorar. O Conselheiro da SMH,  Renato José Ferreira de Oliv eira
diz que  tivemos uma situação que foi vetado pelo Prefeito. É importante dizer isto
porque além de conversar,  o nosso Presidente da Câmara,  tem autonomia.  Se o
plenário aprovar, vai adiante. É importante conversar com o Presidente da Câmara e o
Presidente  da  Comissão.  O  Legislativo  é  outro  poder  dentro  desta  situação.
Conversamos  com o Prefeito para ver se haveria a possibilidade do veto, foi uma
conversa informal e ele vetou. É importante que o Legislativo seja convidado para ver
que são poderes diferentes. Quando um vereador lançar um requerimento para ser
discutido, poderão ver se pode ou não. É importante que se convide o Presidente da
Câmara e o Presidente da Comissão, em cada ano,  para alertar e saiba do prejuízo
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que pode acontecer a cidade se estes assuntos não forem discutidos. O Conselheiro
da CIC, Olivir Viezzer,   diz que  quando se fala em Câmara de Vereadores nunca se
falou na Presidência da Câmara. É vaidades pessoais de vereadores que levaram a
que isto fosse construído. Tivemos uma conversa com o Renato e pedimos que uma lei
que seria nociva  e colocava em risco a saúde da cidade e ela foi vetada. 
ENCERRAMENTO Nada mais havendo a tratar,  o Presidente Fábio Scopal Vanin   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 Fábio Scopel Vanin.
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