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                                              ATA N° 34 /2012
Aos três dias  do mês de dezembro de  2012, às dezessete horas, na Salão Nobre do
Gabinete do Prefeito   reuniu-se o CONSEPLAN  em Sessão Ordinária de nº 27, 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),  Nadia
Zampieri Trentin (CREA), Pedro de Alcântara Bittencourt César (OBSERVATUR),  João
Batista Mosele (SMH), Nelson Carlos Sartori (SMU),  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 e de representantes da Associação dos Moradores do Bairro Colina Sorriso,
Mércio  saretta,  Gilberto  Zago,  Patricia  Betiol,  Raquel  Fontana  salvador,Rosangela
Cezbaro, Flavia Fontana salvador, Nestor A. Salvador, Maribel  Folfo, Flavio Galiotto,
Adroaldo L. De Moraes, Carlos S. Voltolini, Elio L. Gianni e Tadeu Cerbaro.
PAUTA: A presidente, representante da OAB,  Sislain e Rossa Simonetto, agradece
a  vinda  dos  conselheiros  e  inicia  com  o  Primeiro  item  da  Pauta:  AVISOS  DA
PRESIDÊNCIA.  Conselheiros que justificaram a ausência: Carlos Eduardo Mesquita
Pedone  e  Maria  do  Carmo  Quissimi,  titular  e  suplente  da  UCS.  Na  pasta  há  o
INFORMATIVO DA AUNE- de setembro de 2012- entregue pelo Arq. Tarciso Viero, da
COPLAN, representante da AUNE. Lei 7495 de 19 de 0utubro de 2012 que dispõe
sobre a proteção do Patrimônio Cultural do Município. Lei 10257 de 10 de julho de
2001 -  Alterações  do  Estatuto  da  Cidade  -  ver  artigo  42.  Também recebemos  da
Câmara de Vereadores o ofício 19/2012 assinado pela Comissão de Desenvolvimento
Urbano, Transporte e Habitação que passo a ler e da Associação dos Moradores da
Colina Sorriso o processo 2012 0472277 que também vou ler. Solicitamos que até a
última reunião deste ano os conselheiros levem suas pastas com a documentação que
há nela, deixando apenas o PDM. No próximo ano terão pastas novas. Segundo Ítem
da pauta:  Ata 32/12 foi  aprovada por unanimidade dos Conselhe iros presentes
com alteração na fala  do  Conselheiro da SMH na folh a 1  e  a  ata   33/12  foi
aprovada por unanimidade dos Conselheiros presentes . Terceiro Ìtem da pauta. A
Presidente Sislaine Rossa Simoneto coloca que o processo 141 referente ao Colina
Sorriso foi recebido pelo Conselho dia 28 de novembro de 2012. Temos que fazer a
discussão. Temos três processos em pauta e nenhum deles  foi para relato e revisão, o
que nos impossibilita de discutir e emitir parecer hoje. Temos os representantes da
AMOB  Colina  Sorriso  que  estão  aguardando  e  gostariam  de  conversar  com este
conselho. Diante do fato de não ter relato e revisão e não ser votado hoje, fica  a
critério deste conselho se quiserem receber e conceder a palavra à estas pessoas hoje
ou  somente  na  próxima  sessão,  quando  houver  a  discussão  do  processo.  O
Conselherio  do  CDL,   Wanderlei  Gonzatto,  coloca  que,  só  tem a  acrescentar  a
ouvida da comunidade. A  Conselheira do Sinduscon Orildes Tres , coloca que nosso
conselho é público, todos tem o direito  de vir aqui e assistir.  A Presidente Sislaine
Rossa  Simonetto,  diz  que  como  todos  os  Conselheiros  estão  de  acordo,  vamos
solicitar que se encaminhem a esta sala.  Para isto sugiro aos Conselheiros a inversão
da pauta, para que o processo que trata da alteração do zoneamento no Bairro Colina
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Sorriso seja analisado antes. Temos também o processo que trata da  alteração de
zoneamento na região de Ana Rech, Sâo Giácomo e Santa Fé e temos o processo do
Golf Club. A Conselheira  do Sinduscon,  Orildes Tres  diz que antes de convidá-los
seria interessante marcarmos uma reunião  extraordinária para que possamos colocar
para  a  comunidade.  A presidente  Sislaine  Rossa  Simonetto,   entende  que  nós
podemos marcar esta reunião, mas vai depender do empenho de quem for nomeado
relator  e  revisor  dos  processos.  Vou  mencionar  os  processos  e  os   conselheiros
indicados,  que gostaria que aceitassem o encargo.  Já foi  definido para o processo
114/2012  como  relator,  o  Conselheiro  da  CIC  e  como  revisor,  o  Conselheiro  do
SAMAE,  para o processo 141/12 teríamos o Conselheiro do CDL como relator e o
conselheiro da SMTTM com a revisão e o processo 154/201, conforme já definido em
reunião passada, ficou designado como relator,  o conselheiro do SINDUSCON e o
Conselheiro da SEMMA com a revisão.  Pelo regimento temos sete dias para relato e
três dias para revisão e se marcarmos uma extraordinária para a próxima segunda-
feira os prazos vão ficar reduzidos.  A menos que a reunião seja em outro dia e não na
segunda-feira próxima.  O Conselheiro da SMU, Nelson Carlos Sartori,  diz que a
matéria diz respeito ao mecanismo da sociedade e acho que é temerário um tempo tão
curto para fazer uma análise profunda, tratando tanto do expediente de arruamento do
Bairro Colina Sorriso, pois envolve não só uma, mas sete comunidades  e do traçado
viário no sentido noroeste do Plano diretor. Me parece complexo. O outro  processo,
envolve  toda uma grande modificação de zona ZR3  que deve ter uns 1000 hectares
de terras modificando alguma coisa. Me parece que numa semana, fazer esta  análise,
seria  um tempo demais  apertado.  Também,  os  membros  deste  conselho,  sem ter
conhecimento,  sem  ver  o  local   e  sem  sentir  estas  transformações  que  vão  ser
ocasionadas, com estas alterações propostas, é difícil. Colocaria, que o pessoal fosse
em loco e sentisse isto.  Qual são as alterações e quais as abrangências que vai dar,
não só em mapa mas no local.  Que este conselho fosse ao local para sentir o que foi
colocado e o que foi feito.  Cautela, não devemos nos impressionar ou pressionar por
demandas que podem acontecer na outra legislatura ou por prazos que estão sendo
esgotados logo ali na frente. Me parece que é do conjunto da sociedade a avaliação
melhor e detalhada destes processos  que estão neste conselho. Por isso digo, vamos
acender a luz vermelha, mesmo que nosso tempo não deva ser  cumprido como quer
mas devemos ter consciência e tranquilidade de poder fazer uma análise concreta e
melhor  para  nossa  cidade.  Este  é  nosso  objetivo.  O  Conselheiro  da  CIC,  Olivir
Viezzer,  diz que o mês  de dezembro é muito complicado. É um mês em que estamos
encerrando uma porção de coisas  e temos muitos compromissos. É preferível não
fazer do que fazer mal feito. Levar um tempo a mais  e quando tivermos uma decisão
será bem embasada.  A  Conselheira do Sinduscon Orildes Tres  diz que concorda
com o quê os Conselheiros falaram, mas entendo que isto não é assunto para uma
reunião, é assunto para mais de uma, mas se é  que existe de parte dos Conselheiros
a possibilidade de  estar presente  na segunda-feira  que vem, não para encerrar o
processo,  mas ao menos para  demonstrar  interesse de nossa  parte  em discutir  o
assunto.  Entendam que este processo demorou muito para chegar aqui  e  se não
demonstrarmos, enquanto conselho, interesse e vontade em discutí-lo  me parece que
vamos entrar  na questão de que foi o Conselho que não quis  deixar passar. Se os
conselheiros acolhessem, sem a  menor intenção de ter  que resolver  na  próxima
reunião, dar andamento nas discussões, e marcar uma ida aos locais  para nos inteirar.
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Mas o importante  é o Conselho demonstrar que quer resolver o assunto. Se não der a
gente tentou. O Conselheiro da SEPLAN, Jorge C S Dutra  coloca aos conselheiros
que  os processos só chegaram agora ao Conselho. Não são assuntos fáceis. Nosso
parecer está  assinado por membros da COPLAN, da DPI, e por mim como secretário
Estes pareceres, dos três processos foram embasados nas discussões dos grupos de
trabalho da revisão do Plano Diretor Municipal. Cada unidade  fez suas discussões
para chegarmos a este posicionamento. Por ser  assunto complexo,  esta tramitação
demorou. Não foi proposital,  achamos que tem alguns assuntos  que deveriam ser
discutidos um pouco mais, antes de vir ao Conselho.  Nos pareceu que é importante
que  tenha a  manifestação do  Conselho,  pois  este  que está  aqui  pode não ser  o
parecer final. Até nós encaminharmos de volta para a Câmara, vamos ter o parecer do
conselho e se precisar fazer outros procedimentos, vamos fazer  para devolver para a
Câmara  com o trâmite todo que foi solicitado para ser feito no executivo. Também está
certo de ser assunto para não ser discutido em uma só reunião. Os assuntos não são
novos, um deles já foi  lido. Na questão do Processo do Bairro Colina Sorriso é bom
ouvir  a comunidade. Já houve manifestação em audiência pública, nós também, na
SEPLAN,  fizemos  duas  reuniões  com  representantes  da  comunidade   do  Colina
Sorriso.   Está  chegando  agora  pois  tentamos  o  máximo  possível,  colocar  ali  um
parecer que entendemos maduro  que é a posição das áreas  envolvidas no assunto.
Não discutimos diretamente com a Secretaria Municipal do urbanismo mas  através da
comissão  do grupo de trabalho,  esta  Secretaria   tem representação    e  participou
ativamente das discussões.  A Presidente Sislaine Rossa Simonetto,  entendo que
embora  os requerentes tenham pressa, pois está terminando o  ano legislativo deles,
todos os assuntos são relevantes. E nós  podemos fazer o nosso  trabalho na maior
agilidade  possível  para atender  os interesses  deles,  mas não podemos perder  em
discussão e em análise, como sempre tivemos no conselho. Vamos ter que mediar isto
e  não  podemos  nos  impressionar  com a  data  que  eles  tem  para   aprovação  no
legislativo. Vamos fazer o nosso trabalho independente deste prazo, nos preocupar
com a nossa análise, nosso parecer, com nosso regimento, pois temos este prazo de
10  dias  para  relato  e  revisão.  Podemos  encurtar  um  pouco,  mas  também   não
devemos exigir,   além das  forças  de  cada  conselheiro  neste  final  de  ano.  Fica  a
análise, vamos  fazer  o julgamento do que vocês entendem coerente e como o Vice
presidente  mencionou,  podemos  fazer  uma  visita  ao   local  destas  áreas,  se  for
interesse dos conselheiros.  Poderemos marcar a visita para a próxima semana e dia
17 colocar o processo para discussão.  O Conselheiro da UAB, Valdir  Fernandes
Walter  diz  que  o prazo  é apertado e seria melhor a reunião ser dia 17, teria mais
tempo  para  fazer  a  revisão.  A  Presidente  Sislaine  Rossa  Simonetto,  diz  que
poderíamos  fazer a visita e faríamos a discussão de outra forma sem o processo
físico.   O  Conselheiro  da  SMU,  Nelson  Carlos  Sartori  diz  que  se  precisar  eu
providencio  transporte  pela  prefeitura.  É  só  definir  a  data.  A Presidente  Sislaine
Rossa Simonetto  diz que poderíamos ir dia 10, segunda-feira.  A  Conselheira do
Sinduscon  Orildes  Tres,   diz  que  tem uma  ordem  de  chegada  no  Conselho.  A
Presidente Sislaine Rossa Simonetto   diz que o Processo  141/12, do bairro  Colina
Sorriso  foi  o  primeiro  e  os  outros  dois  chegaram  depois.   A   Conselheira  do
Sinduscon Orildes Tres, diz que  poderíamos fazer a visita e a discussão em ordem
de processo. Caso os pareceres não  saírem até dia 13 ainda existe a possibilidade
deste parecer ser utilizado o ano que  vem em outro processo? Podemos dar nosso
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parecer  depois  do  dia  13 de  dezembro?  O Conselheiro  da  SEPLAN,  Jorge  C S
Dutra ,  diz  que  se  a  Câmara  arquivar  o  processo   nada  impede  de  reativá-lo.  A
Presidente  Sislaine  Rossa  Simonetto,   diz  que  o  Conselho  no  próximo  ano  vai
modificar e possivelmente o entendimento poderá modificar também. Teremos a troca
dos Conselheiros do Governo. O Conselheiro da SEPLAN, Jorge C S Dutra diz que
o parecer do  orgão do planejamento também pode modificar . Hoje o  posicionamento
é o  que  está ali, mas pode mudar.  O Conselheiro da SMU, Nelson Carlos Sartori
diz que podemos na  semana que vem discutimos o processo  visualizando no mapa,
lendo  os  pareceres  e  os  relatos  e  depois  irmos  aos  locais.  A  Conselheira  do
Sinduscon Orildes Tres,  diz que  me sinto tranquila, para a semana que vem fazer o
relato, para podermos  discutir e depois da discussão  ir no local verificar e analisar.  A
Presidente Sislaine Rossa Simonetto a ntecipa aos conselheiros que pela ordem dos
processos,  o  do Bairro  Colina Sorriso  deverá ser  o  primeiro,  visto  que  entrou no
conselho nesta ordem. Colocado em votação, a próxima reunião será extraordinária
dia 10 de dezembro às 17h00min. Os relatores  se co mprometem entregar os
relatos até sexta-feira próxima à secretaria do Con selho para ser entregue aos
revisores e estes retornem  segunda para discussão.  Este encaminhamento foi
aprovado por unanimidade dos Conselheiros presentes .  A presidente convida os
representantes da AMOB Colina Sorriso para entrar na reunião. Cumprimenta todos os
moradores  e pede desculpas pela demora, tínhamos uma pauta extensa e foi difícil
conseguir o quorum, tivemos que estender um pouco o prazo regimental  para que
esta  reunião acontecesse  e  pudéssemos recebê-los,   já  que  estavam presentes e
aguardavam para conversar conosco. Estamos com o processo aqui e já decidimos
alguns andamentos. Já temos relator e revisor para o processo  de vocês  e vamos
fazer o andamento numa sessão extraordinária na próxima segunda-feira. O processo
retornará na próxima segunda-feira. Entretanto como estão presente e temos tempo
para isto se quiserem, podem fazer o uso da palavra. O Sr. Tadeu Cerbaro,  presidente
da  Amob  Colina  Sorriso  diz  que  estamos  representando  a  AMOB,  onde  temos  a
incumbência de trazer  o assunto do projeto de lei  de autoria do Vereador Vinicius
Ribeiro, onde altera o Plano Diretor Municipal no nosso bairro. Estamos passando para
vocês  a  grande  dificuldade  que  temos  em  nosso  bairro,  que  é  o  problema  de
infraestrutura. Temos problemas seríssimos de concentração de população, o trânsito é
caótico,  aquele  local  é  entrada  e  saída  do   bairro  onde  absorvem  a  decida  dos
pavilhões e mais o pessoal do Loteamento Vinhedos. Canaliza tudo na saída do nosso
bairro, ou seja uma saída só. Isto está trazendo um transtorno muito grande para os
moradores  e nós enquanto associação estamos sendo cobrados. Protocolamos  há 4
meses na secretaria de obras, para alteração daquela entrada  e saída do bairro e
mais alguma coisa na decida  dos pavilhões e não é surpresa para vocês a demora
que temos nos órgão públicos. Não recebemos sequer um telefonema da prefeitura
dizendo que estamos estudando  ou vamos solucionar. Enquanto isto a população está
ai. Hoje independente de  horário, para percorrer uma ou duas quadras levamos a 20 a
25 minutos. Isto é lamentável e vocês não são culpados disto, mas estamos trazendo o
problema e por isto queremos esta mudança e gostaríamos que vocês analisassem. E
quanto ao crescimento da cidade, queremos um crescimento com qualidade.  Estamos
antecipando os problemas futuros que a  prefeitura  terá que é fazer infraestrutura,
melhorias e qualidade para o bairro. Hoje o que vemos é a  implantação de prédios
junto  ao bairro,  o  pessoal  implanta,  fatura   vai  embora  e  a  população  fica  com o

                                                                                                                                                    4-

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



                                                PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  CAXIAS  DO SUL

                                CONSELHO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E   
                                GESTÃO                                              TERRITORIAL
                                                                                                                                                                 Ata 34/2012
problema. Isto é o que o pessoal não quer, isto não pode acontecer e a prefeitura tem
que ver. O que o povo quer, o que a maioria quer,  é o que deve ser obedecido. É
assim que funciona para eleger um deputado, vereador  ou prefeito. Entender que a
população se organizou. Estamos representando mais de 450 famílias  associadas,
isto dá um número  em torno de 1500 pessoas. Realmente o  pessoal está bastante
insatisfeito  com a falta de infraestrutura que o bairro tem. Fiz um levantamento no
início de 2011 e  só dentro dele, da entrada até a Rua Césare Cambruzzi tinha 60
prédios acima de 4 andares. Não somos contra os prédios, mas  manter o que tem e
não colocar mais. Como já tem torre de 12 andares, projetos andando, imaginam o que
vai trazer de problemas de esgoto, água, luz, isto é o que a população está cobrando
da gente e pedindo para que coloquemos, para que vocês analisem bem esta situação
do bairro, pois falta estrutura. Nós temos somente uma saída viável para o bairro e
nesta saída tem a entrada também. É o problema que a perimetral nos trás, pois acaba
desembocando sempre no pessoal que mora lá. Pediria  encarecidamente que fosse
analisado o projeto do vereador Vinícius que altera o Plano  Diretor Municipal para que
seja limitado,  inclusive a Rua Ataliba Fingher que hoje está liberado para prédio e que
se  torne  zona  residencial  em todo  o  bairro,  pois  certamente  a  prefeitura  terá  que
colocar a mão daqui a 5 ou 10 anos  fazendo obras faraônicas para solucionar o que
hoje,   se  for  bem  planejado,  dá  para  trabalhar.   A Presidente  Sislaine  Rossa
Simonetto  agradece  a  presença  do  Sr.  Leonel    Ferreira,  assessor  do  Vereador
Vinicius Ribeiro. O Sr. Adroaldo  Lamezon de Moraes  diz que  mora no bairro há 30
anos.  Nosso  presidente  acabou de falar   sobre  aspectos  técnicos,  mas eu  queria
conversar  com vocês  sobre o  aspecto  humano.  Nestes 30  anos,  as  famílias  que
compraram lá acharam um lugar bom para morar e foi vendida a  idéia de que era um
bairro  residencial.  Todos  que  compraram,  foi  para  construir  suas  casas.  No  início
fundamos  uma associação e recebíamos cada morador que vinha. Batíamos na porta
e dávamos  as boas vindas. Os moradores se juntavam na praça e  começou a se criar
uma questão familiar de que todos se conheciam. Esta era nossa ideia. Este sonho,
aos poucos em 1997 foi quebrado, apesar de termos mandado para os vereadores e
para a prefeitura pedido para não mudar. Entendemos que a cidade tem que crescer
mas  temos  que olhar qualidade de vida e é isto que a gente apela aos senhores.
Hoje, o Bairro já está insuportável e daqui um tempo, quando não tiver mais espaço,
quem constrói os prédios se manda, mas nós ficamos lá, isto é natural, então porque
não preservar o espaço com área verde onde as famílias tem uma certa qualidade de
vida.  Este  pessoal  que está  aqui  é  médico,  empresário,  largou tudo o  que estava
fazendo para vir aqui, pois  a gente ama aquele lugar e quer construir um lugar bom.
Não somos contra a gente entender o crescimento da cidade, mas há  outros espaços,
porque tem que ser lá? Eu mesmo, no meu lado tem um prédio de 12 andares. Você
compra sua casa  e cria uma situação. Gostaria que analisassem com carinho nossa
idéia, temos lá  várias  famílias, nos reunimos, fazemos festas em conjunto, às vezes
se fecha uma rua,  um vizinho  ajuda  o  outro  e  com esta   explosão quebra  nosso
encanto e nos trás uma série de consequências. Por favor, pensem  com carinho pela
qualidade de vida e pela humanização da nossa Colina Sorriso.  O Sr. Nelson Sareta
diz que aqui temos um corte da sociedade. Aqui  estamos representando a população
no corte como falei. É muito importante que se coloque a importância deste conselho
na análise  dos problemas da comunidade. Outros bairros  reinvidicam outras coisas,
nós estamos reinvidicando o que diz respeito a nosso bairro e por consequência se
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reflete na cidade.  Este é o projeto do Vereador Vinícius Ribeiro que é um arquiteto
urbanista. Conhece a fundo esta questão urbanística. Foi um dos mentores  do Plano
Diretor Municipal. Ao apresentar este projeto,  ele  viu a aberração que é a Rua  Ataliba
Fingher. Esta rua cruza  o Bairro Colina Sorriso que é ZR2  e ali, que na interpretação
da  lei,  eu  sinceramente  não  vi  nada  que  dissesse  que  pode  construir  prédios
habitacionais. Tem zona de escoamento, transporte e serviço mas isto é uma questão
de  conceituação. Mas o Vereador Vinícius, como urbanista se deu conta do problema
grave e apresentou este projeto. Para reflexão dos senhores, como representante da
sociedade  e  da  comunidade  reflitam,  considerem  e  analisem  quem  apresentou  o
projeto, um técnico renomado e reconhecido. Se ele apresentou é porque constatou
que há um problema sério nisto.  Então faço  este apelo, não sei quem será o relator e
o revisor  e que tenham em conta  que o projeto apresentado é de um profissional da
área. O Sr. Elio Giani , diz que mora no Colina Sorriso há bastante tempo. Sou  vice
presidente da associação, junto com o Tadeu,  temos batalhado bastante e diversas
vezes temos vindo a prefeitura e a câmara  e na verdade talvez  sejamos os primeiros,
enquanto sociedade, a pensar em algo que  deverá ser um grande problema para
Caxias que é a qualidade de vida. Crescemos muito, mas não estão pensando na
Colina  Sorriso quanto a qualidade de vida. Isto a gente sente na pele estando lá e
morando. Os construtores, devido a especulação imobiliária, usam a nossa associação
como entidade na hora de vender,  na planta, dizendo que na Colina Sorriso é bacana,
tem uma associação que briga por vocês, tem policiamento comunitário onde moram
três  policiais.  Nós  trabalhamos  junto,  tem  a  associação  que  briga  por  ti,  tem
policiamento comunitário onde tu pode pegar teu filho, tua familia e passear  de mão
dada no final  do dia.  Passear,  caminhar,  nos  reunir,  estas pequenas  coisas.  Não
somos provincianos e não temos nada contra o crescimento, mas  cresçam em outrtos
lugares. Porque nos outros bairros de periferia dos mais necessitados, não colocam
prédios e não resolvem o problema do bairro lá. Coloca um prédio ali e soluciona. Isto
que a prefeitura tem que cobrar. O que os construtores fazem, vão lá compram um
terreno implantam um prédio de 8 ou 10 andares  e nós ficamos  com o problema. Fica
4 a 5 anos, com um entra e sai, um movimento infernal, o índice de assalto triplica, isto
é comprovado, que são os que se dizem pedreiros, e que não são, e que andam de
sacola achando que são pedreiros, isto a própria brigada nas abordagem, eles  fazem
isto. Cada prédio que começa, o índice de assalto aumenta vertiginosamente.  O nosso
apelo  é mais emocional além de técnico. Que vocês  pensem com carinho. Não nos
tirem o sorriso de nossa Colina. Representamos 450 famílias que são quase  2000
pessoas. Somos uma entidade bem organizada, todo mês nos  reunimos pra tratar de
assuntos relevantes e este  nos exigiu um pouco mais, pois está afetando no bem
estar e na qualidade de vida e isto não tem preço. A  gente sonha onde quer morar e ai
alguém planta um prédio vai  embora e ficamos com o problema. Não temos nada
contra nada e contra ninguém. Já temos mais de 50 prédios e não precisa mais, nem
cabe mais. O bairro é pequeno demais para  tanto crescimento. Cresçam em outros
lugares. Este é nosso apelo.  A Presidente Sislaine Rossa Simonetto  pede se os
conselheiros tem questionamentos aos presentes e diz que não podemos analisar o
processo hoje,  não foi feito o relato e esta discussão será feita  segunda-feira  em
sessão extraordinária. Conseguimos, que gentilmente, os conselheiros abrissem mão
dos prazos regimentais e apressassem o relato e a revisão. Vamos fazer isto dentro de
uma semana apenas, e após, teremos a discussão do processo. Nosso conselho é
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paritário, com entidades  e secretários o quorum mínimo é de 14 conselheiros e nem
sempre retornam os mesmos conselheiros na reunião seguinte. Na próxima segunda
eu não estarei, quem vai conduzir é o Vice e talvez alguns não poderão estar  e outros
que não estão aqui, virão. Não significa também que  o relator e o revisor vão fazer o
voto, este é conjunto, por maioria. O presidente da AMOB agradece a oportunidade e
os  representantes  se  retiram.  Quarto Item  da  pauta:  ASSUNTOS  GERAIS.  A
Presidente  Sislaine Rossa Simonetto   menciona  que   tivemos audiência  pública
deste  processo  da  área  do  Golf  Club  e   compareceu,  estavam  lá  também  os
Conselheiros Olivir, Orildes, Nelson e  a Sandra  e, numa  visita ao Vereador Vinícius
colocamos, a apreensão do Conselho,  que estavam sendo discutidos em audiências
públicas, assuntos que não passaram neste conselho, e  estávamos sendo avisados
destas audiências públicas em cima da hora, sem  ter tempo hábil para ver o processo.
Também informei,  que este conselho,  deveria ter ciência dos processos,  antes das
audiências públicas.  Que devemos lutar para que possamos fazer o nosso parecer
antes da audiência pública. Entendo que o nosso parecer também tem que ser  de
conhecimento público, para que as pessoas que vão estar presentes  na audiência,
seja  o parecer contrário ou favorável, não importa, possam analisá-lo. O importante é
que  eles  poderão  usar.  O  parecer  anterior  seria  importante,  inclusive  para  que  o
conselho possa ir e se manifestar lá. Considero que seria muito importante, e que os
conselheiros que permanecerem desta gestão, no próximo ano,  deem andamento a
este   pleito.  A Comissão não sera mais  presidida pelo Vereador Vinícius,  segundo
relato dele, terá outro presidente, vai mudar a composição do legislativo  e do nosso
conselho.  Estão  querendo  fazer  as  coisas  as  pressas,  estão  atropelando  e  este
conselho  não  pode  ficar  inerte,  Os  processos  que  estão  lá,   todos  virão  para  cá
segundo  o  Vereador  Vinícius,  já  foi  debatido  internamente  no  legislativo  e  eles
concordaram que é nosso direito e está na lei. Nós temos que ser consultados em
qualquer alteração, seja de iniciativa do executivo ou do legislativo. Os processos virão
para cá, e isto é uma vitória, pois parecia que a lei seria descumprida,  mas temos que
encampar esta segunda batalha de que os processos venham antes das audiências
públicas. Não basta que venham, a ordem de discussão é que está invertida,  pois
vamos para audiência pública sem conhecimento do assunto e não temos como nos
manifestar, nem o posicionamento das nossas entidades e nem como conselho. Isto é
uma sugestão, para trabalharmos no próximo ano. O Conselheiro da SEPLAN, Jorge
C S Dutra diz que quanto a questão das  audiências públicas, nós questionamos com
o pessoal  formalmente e o que eles nos colocam é que há uma discussão do que vem
antes  para mandar para o executivo. Eles entendem que tem que ter audiência pública
para mandar o assunto fundamentado e defendido para o executivo se manifestar. Tem
este problema, se vem para cá sem audiência o executivo devolve,  principalmente
agora, com alterações da lei que dá a  Câmara o poder de alterar o Plano Diretor
Municipal, desde que seja feita a  audiência pública. Então não adianta mandar para o
executivo o projeto de lei sem ter audiência pública.  A  Conselheira do Sinduscon
Orildes Tres,  diz que devemos  analisar o que se entende por audiência pública, no
caso da Colina Sorriso, esta deveria afetar não só a Colina Sorriso mas  todos os
bairros que  ficam atrás. Deveria ser muito bem divulgado, esta questão, para ter  todo
um acompanhamento,  não só do legislativo  mas também do executivo e  para que
audiência pública seja tratada como tal. Em especial tomar conhecimento dela antes
que ocorra.  O Conselheiro da SEPLAN, Jorge C S Dutra  diz que  o fato da Câmara
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fazer  sua  audiência  pública,  não  impede que  o  executivo  faça   elas  o  quanto  for
necessário. A Presidente Sislaine Rossa Simonetto diz que  as convocações destas
audiências estão sendo divulgadas em jornais de pouca circulação e  no último minuto
do prazo.  O Conselheiro da SEPLAN, Jorge C S Dutra   estamos trabalhando em
cima de 5 projetos que veio da Câmara, 3 deles estão aqui  e temos mais dois. Um não
vai ser necessário vir, pois é uma questão de lei, sobre  uma descaracterização de rua
que é oficial e não tem como fazer e o outro vai passar no conselho, pois é sobre um
projeto  de  lei  sobre  as  vagas  de  estacionamentos.  No  processo,  diz  que  foi  feito
audiência pública e não foi feito. A  Conselheira do Sinduscon Orildes Tres , sugere
que  poderíamos fazer uma confraternização de fim de ano depois da próxima reunião
extraordinária, será enviado aos conselheiros o local e esperamos as confirmações.
ENCERRAMENTO Nada mais havendo a tratar, A Presidente Sislaine Rossa Simonetto
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 pela  Presidente Sislaine
Rossa Simonetto.
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