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                                                      ATA N° 65 /2016
Aos dezesete dias  do mês de outubro de 2016 às dezessete horas, no Salão Nobre do
Gabinete do Prefeito reuniu-se o CONSEPLAN em Sessão Ordinária de nº 53 para
assuntos constantes da convocação.
PRESENÇAS 
Olivir  Viezzer  (CIC),  Margarete Tomazini  Bender (CIC),   Rudimar Menegotto  (STR),
Alexandre  Susin  (SINDUSCON),  Pablo  Uez  (SEAAQ),   Carlos  Eduardo  Mesquita
Pedone(UCS), Cesar Augusto Tome (OAB),  Jorge Gelso Cassina (CREA), Nerio Jorge
Susin  (CREA), Pedro Alcântara Bitencourt César (Observatur), João Alberto Marchioro
(CAU),  Carlos Giovani Fontana (SMH), Arai Horn (SMAPA), Henry Paulo Dias (SMU),
Carlos eduardo Stedile (SMU), Idair Moschen (SAMAE), Gilberto Boschetti (SEPLAN),
Sandra  Mara E de Brum (SEPLAN), Vitório Giordano Costa (PGM), Adivandro Rech
(SEMMA),Gilmar Santa Catarina (SMGF), Maria Beatriz Monteiro  (SRM), Manoel José
Souza  Marrachinho  (SMTTM),  Emir  Alves  da  Silva  (SEMTUR)  e  Sabrina  Crivelaro
becker(SMOSP) Contou com a presença de  José Alceu Lorandi, Neiva Pistore e Rubia
Ana Mossi Frizzo (SMC).
PAUTA:  1-INFORMAÇÕES DA PRESIDÊNCIA.  O presidente  Carlos Eduardo
Mesquita Pedone, agradece a presença de todos e  diz que dentro das pastas há  a  
Lei  8127/2016  Institui  e  denomina  Caminho  Padre  João  Schiavo  e  saúda  os  novos
conselheiros Henry Paulo Dias- SMU e  Maria Beatriz Monteiro- Secretaria Municiapl da
Receita. 2- APROVAÇÃO DA ATA  64 /2016   foi aprovada por unanimidade dos
Conselheiros presentes,  com quatro abstenções. 3- PROCESSOS PROCESSO Nº:
2015/ 10577 REQUERENTE NEIVA GENI PISTORE ASSUNTO: ABERTURA DE RUAS-
AFERIÇÃO. A Conselheira  da  SEPLAN, Sandra M H de Brum lê o relato na ausência
do  Conselheiro  da  CDL,  Rui  Cassina   e  o  Conselheiro   SMH  Carlos  Giovani
Fontana,revisa. A Sra Neiva Pistore  coloca que a abertura desta rua não beneficia
ninguém e em todos estes anos não foi  solicitada pela população do entorno e só
prejudica nossa propriedade.  O Conselheiro da SEPLAN, Gilberto A Boschetti,  diz
que  esta previsão é do PDU de 79 e ligaria a Rua Luiz vedovelli a Rua Italia Travi.
Verificou-se que o custo benefício para abrir esta via não valeria a pena. Então somos
favorável  a  desistir  deste  prolongamento.  O  Conselheiro João  Alberto  Marchioro
questiona se   esta marcação de rua é de 1979 e as edificações são anteriores a isto?
O Conselheiro da SMU Henry Paulo Dias diz que  a residência é da década de 40.  O
presidente  Carlos Eduardo Mesquita Pedone coloca em  votação foi aprovado por
unanimidade dos Conselheiros presentes o acolhimento do pedido na aferiçao,
com  a  retirada  do  eixo  nos  mapas  oficias   do  Município  no  trecho  do
prolongamento da Rua  Luiz vedovelli.  PROCESSO; 201627951 REQUERENTE:
INDUSTRIA  DE  MATRIZES  BELGA  LTDA  ASSUNTO:    SOLICITAÇÕES
DIVERSAS-  CRIAÇÃO  DE  SETOR  ESPECIAL  FAZENDA  SOUZA.  O
Conselheiro da  SMTTM   Manoel de Souza Marrachinho  relata o processo e o
Conselheiro da OAB César Tomé revisa   O Sr. José Alceu Lorandi,    coloca que
está bem claro a explanação. Nossa empresa quer ampliar e estamos solicitando a
autorização numa área de 30 mil metros quadrados . Antigamente  fazíamos moldes de
4 ou 5 toneladas,  hoje são de 40 toneladas. Solicitando a liberação desta área para
ampliarmos os serviços. O Conselheiro do SAMAE, Idair Moschen diz que  houve um
pedido próximo, que foi negado o licenciamento. Não seria melhor fazer um estudo
desta  para transformar  esta  numa área  industrial  antes de favorecer  apenas uma
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empresa. O Conselheiro da SEMMA  Adivandro Rech coloca que  a identificação do
problema da empresa Avanti foi feita pela Secretaria do  Meio Ambiente em função da
negativa. É uma industria de embalagens e veio solicitar licenciamento. Foi negado por
estar  em área rural.  Houve a tentativa da secretaria,  em função da Avanti  já  estar
trabalhando. Como não existia cobertura vegetal na área, entendeu-se que a melhor
opção seria que a Avanti fizesse solicitação, em processo separado, no que envolve
uma contrapartida. Se entendeu por ser situações específicas.  O que não se que,r
neste  momento,  que  a  zona  rural  sirva  para  zonas  de  indústrias,  esta  é  uma
preocupação.  Seria  necessário  que  estes  casos  pontuais  sejam  estudados
individualmente,  e  que  tenha  uma  contrapartida,  como  é  o  caso  desta  que  foi
estabelecida no processo da Belga. A Avanti vai apresentar propostas de contrapartida
e estas são relativas ao impacto ocorrido. Estivemos no local  da Belga  para verificar e
vimos que é uma plantação, não tem impacto ambiental. Para viabilizar, se levou em
conta,  o tipo de atividade que não é impactante.  A intenção é que a Avanti  faça o
pedido,  mas  faça  separado  para  ser  analisado,  mediante  a  contrapartida  futura.  A
Conselheira   da   SEPLAN,  Sandra  M  E  de  Brum coloca  que  esta  indústria  é
importante para o Distrito de Fazenda Souza. Foi  pensado em ampliar o Perímetro
Urbano e quando foi fita a  analise vimos que ali tem muitas áreas de produção. Não é
este momento para fazer.  Já existe em Fazenda Souza um setor especial  que é a
Fepagro. A intenção é fazer este setor especial mediante a contrapartida, que é toda
implantação da via  João Scopel dentro do distrito. Consta no projeto de lei que  se a
área  perder esta característica industrial, perde  o gravame de setor especial. Lê a
minuta do projeto de lei que está às folhas  28 do processo. O Conselheiro do CAU,
João  Alberto  Marchioro   diz  pode  ocorrer  que  esta  empresa  leve  junto  outras
empresas.  O  zoneamento  sempre  foi  importante  pois  este  determina  o  tipo  de
atividade. O pensamento é que pode e deve haver coexistência . Isto é bom, desde que
a  infraestrutura  esteja  adequada  a  este  tipo  de  atividade,  e  que  não  interfira  na
vizinhança.   Deve-se verificar quais seriam as implicações, pois  a via que atende a
indústria que está localizada ali é uma coisa,  mas para levar a um núcleo de indústrias,
possa ser outra. Que a cautela que está proposta pela SEMMA não seja perdida, sob
aspecto apenas administrativo. Como tem contrapartida, se faz separado. Talvez o que
menos interessa na contrapartida não é simplesmente levar um pedaço de rua até lá
pois pode ter outras implicações, como rede elétrica, alta tensão, alimentação de água
e tudo o mais.  A Conselheira  da  SEPLAN, Sandra M E de Brum coloca que  tudo
foi  considerado.  São dois  imóveis  totalizando três hectares.  Estão bem próximos a
rodovia Rota do Sol e com testada na Av Dante Marcucci que é uma rodovia. Talvez
futuramente se desenvolva este distrito ao longo da Rota do Sol ,nesta parte que não é
zona de águas, mas neste momento, que ainda tem produção rural, tem que ter todo
um estudo. Além de não se perder esta indústria que é importante para o Distrito de
Fazenda Souza pois  vai  gerar  empregos.  O Conselheiro  da SEPLAN,  Gilberto  A
Boschetti,  diz que  na SEPLAN, todos estes apontamentos vieram a tona assim que
chegou o protocolo na secretaria. Se pensou numa ampliação do perímetro urbano,
como zona industrial, só que está  a mais de um quilômetro do atual perimetro urbano e
a  região  tem  muita  produção  agrícola.  Se  achou  prudente  neste  momento
excepcionalizar e criar um setor especial produtivo, através de uma lei especial e com
contrapartida.  Em que pese a crise,  que está  ali,  há alguns municípios oferecendo
terraplanagem e outras coisas na zona rural, mas sabemos que isto não é bom para
nossa  cidade.  Não  estamos  simplesmente  autorizando  e  liberando.  Há  uma
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contrapartida. Foi  analisada a questão ambiental. Vai ser analisado, a outra empresa,
em separado. A contrapartida poderá ser maior ou menor em função do tipo de uso e
das característica. Foi concenso, na secretaria com nossos técnicos, que  era mais
prudente fazer um setor especial,  segurar esta empresa na cidade e na revisão do
Plano Diretor, o ano que vem, entrar com estas questões maiores. Há uma pressão
muito grande da indústria querer construir em região mais afastada e sabemos que
deve ter  muito cuidado na condução deste  tipo de solicitação. Estamos tendo este
cuidado.  É  uma  exceção.  Uma  empresa  com  um  fim  específico  e  com  muitos
empregos.  A  questão  ambiental  analisada  e  a  preposição  para  este  uso.  A
contrapartida será 300m de pavimentação e infraestutura de uma via lá no Distrito de
Fazenda Souza , que temos esta demanda da comunidade. A empresa vai gastar 200,
300 milhões  nesta compensação. É  difícil,  mas achamos que era uma maneira de
preservar  o  Município  de  demandas  futuras,  pois   sem  contrapartida  não  somos
favoráveis. Vai ser analisado caso a caso. O Conselheiro da PGM Vitório Giordano
Costa coloca que  sempre tive a preocupação de que aqui em Caxias do Sul tudo é
restritivo ou proibido. As empresas estão se mudando para os municípios vizinhos pois
aqui elas não podem fazer. Qual foi o porblema para São francisco de Paula, a Acrilis
construir lá. Não criou nenhum problema. Chegamos ao absurdo de uma empresa se
mudar para a divisa, de Flores da Cunha, os funcionários permaneceram no bairro
Santa Fé, nós dando escola, transporte, pagando saúde e o retorno de ICM indo para
Flores da Cunha. Temos que liberar esta restrição, criando zoneamento. Vai passar por
liberação ambiental. Dando um exemplo, se uma pessoa que mora no interior de Vila
Seca  não tiver um terreno na sede do distrito e quiser criar uma fábrica de  pá ou
picareta, ele tem que vender 3 hectares para comprar um terreno na sede e colocar a
fabriqueta dele lá. Caxias do Sul está fora. Toda a  região está tirando proveito disso. A
empresa de esquadrias de Galópolis,  não foi embora  pois a SEMMA deu um parecer
para ela ficar onde está. Estamos deixando que nossas empresas  vão para fora  de
Caxias  do  Sul.  Se  os  outros  municípios  dão  vantagens  e  até  ajudam  a  criar
infraestrutura, porque nós não podemos. Ao menos criar um zoneamento que dependa
da questão ambiental. Nesta política restritiva,  que tudo é proibido, as empresas estão
indo  embora.  Estão  produzindo  na  divisa.  Vamos  perder  cada  vez  mais.  Vamos
suportar até os custos da família  deles aqui e os municípios vizinhos é que vão ter o
retorno de iCM. Temos que repensar nossa política. Não quer dizer que vai liberar tudo.
Criar regras e zoneamento para segurar as empresar aqui na Cidade. Em vila Seca
queriam criar uma fábrica de tubos e não pôde porque não tinha terra na área urbana.
Montou  a  fabrica  em  Feliz.  Tem  que  ser  repensado.  Liberar  com  critérios,  criar
zoneamento,  mas  não  podemos  ficar  nesta  proibição.  O  tempo  que  a  Belga  está
esperando para fazer isto lá, se tivesse uma regulamentação de zoneamento e critérios
ela já teria feito.  O Conselheiro da SEMMA  Adivandro Rech  diz que  temos esta
restrição na zona rural para que o município não tenha que levar toda a estrutura até o
local. Não ter indústria na área rural é restrição dos municípios, do mundo todo, que
tem zona rural  e que dependem da produção agrícola, que é o nosso caso. Estes
municípios tem um instrumento, que se não é igual é similar a este, que são os setores
especiais. São locais que há um estudo específico daquela área, mediante provocação
para verificação do caso. O difícil é fazer um estudo do território inteiro do município
então se faz um estudo daquele território, das suas condições, as contrapartidas são
relacionadas a água, esgoto e tipo de resíduos que produz. Vejo com bons olhos a
criação de setores especiais, com análise, com apreciação deste conselho, pois temos

 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
                                            
                                 PLANEJAMENTO   E    GESTÃO    TERRITORIAL        
                                                                                                                                                                 Ata 65/2016

aqui  as  mais  diversas  áreas  sendo  representadas  e  com  contrapartida.  Este
instrumento é utilizado em outros lugares como a solução para a questão de indústria,
comércio e serviços na zona rural, da necessidade  e possibilidade, ou não. Neste caso
específico,  estivemos no local, tive a oportunidade de ir com os técnicos, verificamos a
situação, principalmente por ser uma situação nova e acho que tem que ser replicada.
Apenas  fazer  uma  observação  em  relação  a  lei.  Acho  que  temos  que  fazer  um
conserto, ou não, para evitar problemas lá na frente. Temos uma situação de que na
área rural  pode suprimir  vegetação se for área para produção agrícola.  Numa área
onde se vai  aumentar o espaço de produção na agricultura se pode suprimir  mata
atlântica   e  vegetação  desde  que   faça  solicitação  e  licenciamento.  Mas  é
exclusivamente para atividade rural. Na área urbana  pode solicitar a supressão para
outras atividades. A equipe de licenciamento ambiental olhou esta legislação e ficaram
com uma dúvida  que  seria  interessante  esclarecer  na  minuta.Primeiro,  é  um setor
especial, então seria uma ampliação ao perímetro urbano. Se não é uma ampliação ao
perímetro  urbano  para  supressão  da  vegetação  seguem  as  regras  da  área  rural
portanto será possível apenas a supressão de vegetação exótica naquela área e não
de vegetação nativa. Eu vi que ali há uma plantação de ameixeira e muitos eucaliptos.
Mas não sei  dizer exatamente, a área de vegetação nativa, que não vai  poder ser
suprimida se nós entendermos que não é área urbana, e que não vai ser para atividade
rural. Para resolver este problema e ser possíve, não só neste caso mas nos próximos
casos que nós tivermos, é importante que se deixe claro  que é um setor  especial
produtivo  mas  é  sim  considerado  como  zona  urbana,  para  que  seja   possível  a
utilização efetiva da área, sob pena de pegarmos uma próxima situação, não sei se
esta também pode ocorrer isto ou não, acredito que não, pelo tamanho de área que é
plantação de fruta.  Mas podemos pegar  outra  àrea  com 40 ou 50% de vegetação
nativa, aprovarmos como setor especial e por não ser considerado como  zona urbana,
no momento que ocorre o licenciamento, apesar de permitirmos a atividade, vai ser
barrado em função da impossibilidade de corte de vegetação nativa em área rural para
outra finalidade de que não a produção rural. O Conselheiro da CIC, Olivir Viezer diz
que estão fazendo uma industria que é existente e vai ser ampliada em outro local. A
partir deste precedente qualquer empresa pode comprar um terreno, que é mais barato
na  área  rural  e  pode  pleitar  o  mesmo benefício.  Acho  que  como  técnico  e  como
guardiões do PDM não podemos avalizar isto. Estou falando contra, até por interesse
particular  e da própria CIC. O que a CIC quer? Que exista áreas claras, definidas para
a indústria. Concordo com o que o Conselheiro Vitório colocou. Que hajam regramento
e que valham para todos. Se aprovarmos isto hoje, amanhã  as indústrias vão comprar
área no interior. Estamos estragando o PDM. Que haja regramento  e flexibilização.
Determinar  áreas,  é  uma necessidade.  O caso da Keko,  ela  foi  para  lá  devido ao
Imposto  Municipal  pois  Flores  da  Cunha  cobra  menos  que  Caxias  do  Sul.
Representando a CIC,  tenho que pensar em solução  igual para todas as  indústrias da
minha entidade. Não posso pensar em resolver para um e proibir para os demais.  O
Conselheiro Do CREA, Jorge Gelso Cassina,  diz que  no momento, entendo que
seria questão resolvida, se ela é urbana ou rural. Ela passa a ser urbana. Hoje pela
legislação é área rural, vai ter que dar baixa de ITR e neste momento vai pagar imposto
e como o uso vai ser urbano o imposto será o IPTU. Isto definido, aquela área passa a
ser urbana. Sendo urbana, o enquadramento para fins legais para corte de vegetação
sob ponto de vista ambiental passa a ser área urbana. Também,  desde 1977 que é
uma preocupação,  de como compatibilizar  os  interesses  em quem precisa  investir,
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porque é empreendedor e dá um sentido social a sua empresa e uma área de terra
viável  sob ponto  de  vista  econômico,  financeiro  e  que  possibilite  investimento com
infraestrutura  levando  para  um local  onde  na  época  não  existia  sequer  legislação
ambiental.  Tudo ficava  a  critério  do empreendedor,  se  fazia  ou  não  tratamento  de
esgoto ou de efluentes. Ainda hoje, os rios Tega e Pinhal  ou até qualquer curso d àgua
sofrem  com  isto.  Acho  que  não  tem  outra  alternativa  para  nós  caxienses  como
cidadãos, do que deixar na mão do poder público e encaminhar o assunto da forma
como estamos encaminhando, criando zonas, pontos de instalação de empresas de
maneira que possam se instalar e obedecer a legislção ambiental dentro do possível
com  esta  compensassão  de  levar  infraestrutura,  como  compensação  urbanística
mesmo que não seja no mesmo lugar. O Conselheiro da CIC, Olivir Viezer diz que  a
vontade política do governo tem que ser respeitada. Se for uma decisão política, o
governo  que  resolva.  Não  cabe  a  nós,  membros  da  CONSEPLAN  avalizar  uma
solução política. Temos que analisar uma solução técnica e esta passa por criar zonas,
mas jamais para atender uma única empresa. Estamos excepcionalisando e acho que
não é nossa função. A Câmara de Vereadores ou a Prefeitura  pode fazer uma lei mas
não com o aval da CONSEPLAN.  O Conselheiro da CREA, Jorge Gelso Cassina,
diz  que  não  vejo  a  demanda,  o  seu  atendimento  como  uma   benece  política  do
município, vejo que este é um caso que conduzido pelo Poder Público Municipal vai
gerar outras demandas mais . Como vamos equacionar isto para não provocar esta
avalanche de  pedidos ? O Conselheiro do CAU, João Alberto Marchioro diz que   ao
conselheiro Olivir, que foi maravilhosa a sua colocação. Não tive a capacidade de ter a
clareza  de dizer o que  diseste. Este foi o meu entendimento, mas dito pela CIC tem
muito mais força. Parabéns Olivir, foi muito bacana não podia esperar diferente de ti.
Mas tu se superaste neste momento. A minha preocupação era, neste sentido de que
não dá para radicalizar, ou faz tudo ou não faz nada. Quero dizer que a questão de
que,  no mundo se faz assim, no mundo se faz assim  diferente do assim. Se tu vai na
Alemanha ou interior de qualquer país da Europa, tu vê agricultor convivendo com uma
indústria  do  lado,  tu  tem  certeza  absoluta  que  os  dois  coezistem,  pois  as  duas
atividades são cumpridas e o respeito existe. Não dá para usar um exemplo  que me
convém  sem  fazer  aquilo  que  tem  que  fazer.  Quando  digo  que  estamos  fazendo
planejamento para uma área de terra, pensei mas não disse o que o Conselheiro Olivir
disse.  Vamos resolver  mil  vezes um ponto  que é  diferente   de resolver  um ou de
resolver mil. Mil tem outra escala, é um exagero. Poderia ser dez, um ou dez. Mas que
tenha uma visão um pouquinho maior. E é nosso compromisso. Éobrigação e dever de
ofício pensar isto. É bacana quando o Conselheiro Bosquette diz que estão pensando
nisto. Volto ao que o Conselheiro Vitório disse que foi maravilhoso o seu desabafo, mas
isto é uma postura de governo, não é de uma entidade. O governo que define a diretriz
que quer seguir. O governo que deve achar saídas para evitar que as indústrias saiam.
Não é nós que vamos definir isso. O Conselheiro da PGM Vitório Giordano Costa diz
que  quando eu falei nós, me referi a Caxias do Sul. O Secretário do SEMTUR Emir
Alves da Silva diz que no PDM existe as ZIT e que esta de Fazenda Souza é uma das
áreas que está marcada. A partir disso precisamos verificar os efeitos sobre a ZIT. O
Conselheiro da SMU Henry Paulo Dias diz que quanto ao projeto de lei este coloca no
trecho que está sendo liberada para aquele tipo de atividade. Gostaria de ter de novo a
leitura, pois acho que no decreto não podemos colocar especificamente para este tipo
de  atividade  pois  ali  é  uma  região  grande  e  produtora  de  hortifrutigrangeiro  e  de
repente  alguém  nesta  região,  nesta  área  especial  poderá  se  instalar  com câmara
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frigorífica, processamento de frutas. O Conselheiro da PGM Vitório Giordano Costa
diz  que  para  transformação  de  produto  agrícola  não  é  proibido  na  zona  rural.  A
Conselheira da SEPLAN, Sandra M E de Brum diz que quando este assunto veio para
a  COPLAN entendemos que  há  necessidade  de   ampliação  do  Perímetro  Urbano
principalmente em volta da Rota do Sol que é o caso deste imóvel. Na análise vimos
que nesta região tem  produção rural e pavilhões. Com a revisão do PDM, vai ser feito
um estudo mais detalhado e talvez será feito este zoneamento e esta ampliação do
Perímetro Urbano e zoneamento de zona industrial. Nossa intenção, não é que todo
mundo compre e coloque  empresas, por isso estamos restringindo. Tem todo estudo
ambiental, tem que estar próximo a rodovia, tem que ter infraestrutura, pois o município
não vai  implantar.  O setor  especial  é  previsto  no PDM. (Lê  o  significado de Setor
especial que está no PDM).  É próprio para esta atividade. Existe critérios técnicos e
contrapartida. Para ampliar o perímetro urbano deve haver um estudo. O Conselheiro
da  SEMMA Adivandro  Rech  diz  que   estamos  tendo   problemas  pontuais  com  a
expansão do perímetro urbano que foi muito grande. No meio de grandes áreas  de
produtores rurais, houve um aumento significativo de imposto e não chegam todas as
estruturas urbanas. Este é o contrário. A solicitação é aberta a todos, é um instrumento
que viabiliza, que traga para Caxias industrias, não  de forma desordenada de abrir
toda a área rural, mas com análise e critérios.  Os pedidos podem vir mas podem ser
negados, em função da características da área e da infraestrutura. A análise feita pelos
técnicos da SEPLAN e da SEMMA  foi bem feita ao perceber se havia ou não  uma
possibilidade daquela área receber esta indústria como setor especial produtivo. Deve
ficar aberto a outras empresa. Criamos esta possiblidade mas de forma responsável e
com contrapartida. Existiu caso de  uma empresa no interior que já estava instalada, os
resíduos  de  pvc  sólido  eram vendidos,  não  causava  problemas,  mas  tivemos  que
indeferir e em Galópolis  tínhamos várias famílias, que alguns irmão trabalhavam na
produção rural e outros na indústria  e nós fechando esta indústria não tinha espaço
na área  rural para produção. Nós compatibilizamos  isto. Depende apenas de análise
técnicas bem feitas.Apenas deixo a solicitação de que este pedaço seja urbano para
que  possamos  cobrar  IPTU,   e  não  ter  implicação  do  problema  de  supressão  de
vegetação. O Conselheiro do SAMAE  Idair Moschen diz que a Belga é uma industria
de matrizes.  O fator  ambiental  é  extremamente  baixo,  quanto  a  contaminação.  Só
ressaltar que logo ali para frente começa a zona das águas. Estão procurando muitas
informações sobre as propriedades rurais em relação as zonas das águas. No meu
entender a solicitação da Belga pode ser atendida pois esta é uma região que não
atinge  as  Zonas  das  Águas.  A tansformação  deste  local  em  zona  urbana  com  a
possibilidade  de  outras  empresas  é  algo  que  deva  ser  apreciado  ali  adiante  pela
revisão do PDM.  O Conselheiro do CREA Nerio Susin,  pergunta  qual  seria    os
critérios que o município tem para instalar  industria  no interior? Dizer  que não tem
problema ambiental? Ninguém pode poluir. Esta é uma questão fora de qualquer tipo
de discussão. A ninguém é permitido poluir a zona rural ou urbana. Se estamos criando
um setor especial para atender um interesse que parece ser público, o de manter uma
indústria e conseguir aumentar o faturamento, as propriedades lindeiras estaria dentro
deste  mesmo critério  ou não.  Como do outro  lado de  Fazenda Souza  poderia  ser
instalado  com  condições  melhores.  Quais  os  critérios  para  dizer  sim  ou  não?  O
presidente Carlos Eduardo Mesquita Pedone diz que há um instrumento que é o
Impacto de Vizinhança que poderia ser aplicado aqui.  O Conselheiro do Sinduscon,
Alexandre Susin, diz que o impacto de vizinhança não está regulamentado ainda.  A
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Conselheira da SEPLAN Sandra M H de Brum  diz que  mesmo que ele não está
regulamentado, quando é um grande empreendimento  pode ser aplicado  pois está no
estatuto da Cidade. O presidente Carlos Eduardo Mesquita Pedone diz que  tanto o
Impacto  de Vizinhança como o ambiental é dado um período para publicidade e isto
isentaria um pouco o Conselho de tomar decisão  que pode corroborar com tudo o que
está  sendo dito  pela  SEMMA,  pela  COPLAN e outros órgãos.  Daria  um pouco de
proteção ao governo. Independente da aprovação na Câmara poderia ser interessante.
O Conselheiro do CAU, João Alberto Marchioro  diz que as entidades representadas
aqui no conselho,  que tem a visão de fora da administração pública, ao longo de todo
a história  sempre  reinvidicaram a lei para todos. No sentido de que,  se eu pego as
leis de São Paulo na internet poderia cumprir a lei estando em Caxias. Estas mexidas
que tem dinamizados o planejamento em Caxias tem facilitado muito o trabalho dos
colegas aqui,  elas tem nos colocado um risco para a  cidade Certas situações são
resolvidas a juízo de pessoas e não mais com determinação de critérios e normas a
serem seguidas.  Os critérios são importantes.  Zona de Águas e Zona de Interesse
Turístico  poderiam  ser  critérios  para  não  instalação.  Seriam  fundamentações  para
saber se pode ou não pode. Até o vizinho da Belga pode achar que pode,  pois não
sabe  dos  critérios.  Não  podemos resolver  caso  a  caso,  temos que ter  a  visão  do
conjunto, o mais escrito possível, para podermos seguir a distância. Aqui em Caxias
sempre aconteceu que, para facilitar alguns trabalhos, se deixar à juízo de. A revisão
do PDM poderia ser outro critério. O Conselheiro da SEPLAN, Gilberto A Boschetti
diz:    no processo anterior descaracterizamos uma rua, não quer dizer que todos que
tem diretrizes  vão  ser  descaracterizadas.  Estamos analisando  um caso  concreto  e
específico.  Alguém pode  dizer  que  abriu  precedente  para todos  os outros pedirem
descaracterização. Não é verdade. Neste processo, em função da questão econômica,
a SEPLAN junto com a SEMMA, fizeram os estudos na questão da logística. A área
está situada numa rodovia com previsão de alargamento para 40 metros, está a  300
metros  da  Rota  do  Sol,  fora  da  zona  das  águas  e  uma  empresa  que  representa
bastante na questão de empregos. Nós entendemos que não poderíamos nos furtar de
analisar  de  forma  rápida,  responsável  e  cobrando  contrapartida  da  empresa.  Não
estamos  liberando  sem  analisar.  Existem  critérios,  como  logística,  transporte,
zoneamento e a importância de que essa empresa  fique na cidade. O Conselho está
aqui para debater isto. Também concordo que devemos analisar no PDM, no ano que
vem, e algumas exepcionalidades vão surgir  sempre aqui,  assim como o Conselho
excepcionalizou a anos atras, uma mudança de zoneamento para a RANDON. Passou
aqui, foi analisado, discutido e foi acertado. A Belga não tem mais espaço  para ampliar.
É  de  extrema  importância,  confio  nos  técnicos  da  SEPLAN  e  da  SEMMA.  Os
argumentos estão postos ali. Se tiver problema ambiental, a SEMMA vai apontar. Se
tiver problema de loíistica, a SEPLAN vai apontar. O Sinduscon e CIC também vão
dizer. Os motivos estão no processo e com transparência. Acho o que o Adivandro
colocou  para  evitar  problemas.  Acrescentaria  no  projeto  de  lei  e  está  certo  e
consagrado. É bom para Caxias e é de interesse público. O Conselheiro da SMTTM
Manoel de Souza Marrachinho, diz: todas as falas que houve aqui honram a história
do Conselho. Caxias tem um histórico de ser a cidade que é, porque este Conselho
sempre soube separar o que é a sua atribuição, do que é a vontade política do gestor.
Poderíamos propor uma alternativa para este Conselho, para que grande parte das
pessoas que estão aqui não rasgue tudo o que sempre  defendeu, mas que também
não possamos ser um obstáculo,  pura e simples,  de uma decisão ou a um desejo
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político administrativo de um gestor que entende, que neste momento, dado a uma
série  de  fatores  e  particularidades  entende  de  excepcionalizar  uma  determinada
atividade,  em um  determinado  local.  Como  encaminhamento  gostaria  de  propor  a
alternativa de,  considerando que estamos trabalhando sobre um único imóvel, o que
significa excepcionalizar um uso, como exemplo os shoppings que tem em Caxias, que
não se criou um zonemanto mas se excepcionalizou um único imóvel. Este Conselho,
por ser consultivo, pode considerando que se trata de um caso específico de um único
imóvel e se manifestar que, excepcionalizar esta  atividade, neste local, é uma decisão
político administrativa do gestor e da câmara de vereadores, que certamente, fará uma
audiência  pública  para  ouvir  a  comunidade  de  Fazenda Souza  e  que  o  Conselho
entende, que a criação de excepcionalidade de uso para um único imóvel, é um ato de
decisão político administrativa  que vai passar por todas as outras estâncias. E que o
fato de se criar um zoneamento diferenciado, este sim deveria ser para atender o todo,
dentro de um projeto, que se pensa toda a cidade através de áreas específicas muito
claras.  Com isto  nós  resguardaríamos uma questão  que  está  neste  projeto  e  que
também me ressalva, pois poderei voltar a este conselho  não como representante do
governo, mas de uma entidade. Este imóvel foi adquirido em 2013,  teria que votar
favoravelmente para todas as aquisições que ocorressem de agora em diante, para
esse mesmo fim,  que houvesse condição técnica.  Acho que o  Conselho não deve
simplesmente dizer que, como se pensa planejamento de forma global este projeto de
lei  não deve prosperar.  Ele pode prosperar como decisão política administrativa  do
gestor   ouvida  a  Câmara  de  Vereadores.  Como  política  de  definir  zoneamentos
especiais o Conselho entenda que deva ser feito dentro do conjunto de revisão do PDM
, incentivando áreas  industriais em locais específicos da cidade. É uma autorização
que Prefeitura e Câmara de Vereadores  vão trabalhar isoladamente neste imóvel. Isso
resguarda  esse  Conselho  de,  havendo  condições  técnicas,  ter  que  emitir  parecer
favorável em outro processos semelhantes. O Conselho está deixando claro que é uma
excepcionalidade  e  como tal  deve  ser  tratada,  dado  o  momento  e  a  visão  político
administrativa do gestor, para que não se crie um mecanismo de excepcionalização
permanente  destas   zonas  tramitando  no  Conselho.  Essa  é  a  minha  sugestão.
Estaríamos deixando o gestor  público a vontade e daríamos soberania  para que a
Câmara de Vereadores agir, sem que isto represente abrir mão da delegação que a
comunidade e  nossas representação  nos deram, para estarmos aqui e emitir parecer
sobre o zoneamento urbano e as questões de ocupação do solo da nossa cidade. Se
manifestar  no sentido que é uma excepcionalidade, como o gestor entende, e que está
nos pareceres técnicos  de todas as secretarias. Como tecnicamento o município se
manifestou  que não há óbices,  sugerir  que se o Poder  Executivo,  assim entender,
encaminhe a Câmara de Vereadores para que lá ouçam as partes interessadas.  O
Conselheiro  da  CIC,  Olivir  Viezer diz:  com  esta  colocação,  me  sentiria  muito  a
vontade  para  representar  a  CIC  aqui,  pois  assim  como  a  entidade  mãe  tem  que
preservar  todos  os  filhos  da  mesma  forma,  nada  impede  que  um  filho  seja
excepcionalizado num caso especial como esse. Me sentiria confortável com este tipo
de  encaminhamento.  O  Conselheiro  da  Oab  César  Tomé  diz:  assim  estaríamos
excluindo a atribuição do Conselho.  O Conselheiro da SMTTM Manoel de Souza
Marrachinho diz: não estamos fugindo de nossas atribuições. O que estou propondo e
que se diga que, como se trata de excepcionalizar um único imovel, não é o caso de se
criar um zoneamento. Excepcionalizar apenas aquela atividade naquele imóvel e por
lei. Isto é uma decisão da arbitrariedade do chefe do poder executivo que vai ter que
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ouvir o legislativo. Se este entender de chanar alguma entidade, o legislador pode dizer
que quer que o Conselho dê parecer conclusivo. Ele baixa para o CConselho. Estou
tentando  resguardar  o  histórico,  definir  que  é  um caso  excepcional  e  tem que  ser
tratado como tal.  O Conselheiro da CAU João Alberto Marchioro,  diz que nessa
proposta, poderiamos,  nos considerandos,  dar enfase aos conceitos básicos que o
Conselho tem defendido e também definir  com mais clareza os critérios que foram
considerados pela SEPLAN. Sendo assim acho adequado. O Conselheiro da SMTTM
Manoel de Souza Marrachinho diz:  em votação, ou nós aceitamos ou não. Vamos
criar aqui, um conceito de que projetos individuais venham e serão legitimados pelo
Conselho e nós retiramos do escopo do projeto porque este conselho, ao longo da
história, construiu um conceito e vamos acabar homologando as decisões das demais
estâncias. O que podemos dizer é que se ele entende que há excepcionalidade. Ela é
decisão do  executivo e do legislativo. O critério é nosso, que é a cidade ter zonas
espacíficas, estudo, etc. A excepcionalidade é o poder discricionado de quem foi eleito
para tal.  O Conselheiro da PGM, Vitório  Giordano Costa diz:  antes  da votação,
temos que ter saber que a Belga produz toda a modelagem de lataria da industria
nacional automobilistica. Nós podemos pesar nas nossas costas  algo que estamos
inviabilizando uma empresa que produz em nivel nacional. Já perdemos indústria no
RS por causa de bobagem. O Conselheiro da CIC, Olivir Viezzer diz: nós não vamos
poder aprovar, apenas aconselhar a encaminhar o projeto. O Conselheiro da SMTTM
Manoel  de  Souza  Marrachinho  diz:  podemos  votar  que  é  uma  excepcionalidade
sobre o imóvel e consequentemente, está dentro do poder discriscionário do Município
e da Câmara de Vereadores, que os pareceres técnicos são favoráveis, mas que o
Conselho entende, que o que deva ser feito para evitar que casos análogos sempre
caiam na excepcionalidade, o município trabalhe com a definição objetiva de áreas pois
é um debate extremamente amplo. Na medida que possamos abrir esta  possibilidade
ao executivo,  também  preservamos o papel  das entidades representativas,  vamos
para o debate no ano que vem. Na medida que vamos criar mecanismo para permitir
este  tipo  de  ocupação  do  solo,  muda  a  questão  da  lógica  de  ter  que   ampliar  o
perímetro urbano. Vamos ampliar o perímetro urbano e obrigar que a sociedade opere
dentro do perímetro urbano ou vamos manter o perímetro urbano e criar mecanismos
para que surjam bolsões onde a infraestrutura for adequada.  O Conselheiro da CIC,
Olivir Viezzer  diz: estamos aqui, começando a revisão do PDM, parece que isto é o
início para que comece a refletir a respeito do planejamento. Embora o conselho diga
que é uma atribuição muito mais do governo do que uma função nossa, ao mesmo
tempo deveríamos colocar que, tendo em vista a revisão do PDM no ano que vem já se
comece a trabalhar nesta linha.  Votando ou não, não vai mudar nada. A lei tem que ser
feita.  O Conselheiro  do SMU, Henry Paulo Dias diz:  temos uma situação,  agora
específica, de uma empresa que pode ficar em Caxias ou pode sair e temos pareceres
técnicos  favoráveis.  A  lei  vai  ter  que  existir,  O  que  temos  que  analisar  é  a
excepcionalidade deste caso.  O Conselheiro da SEMMA, Adivandro Rech, diz: se
percebe que  ninguém tem intenção de votar contra o que vai ocorrer, mas sim a forma.
O receio de algumas pessoas, que não é o meu, é em relação aos próximos. Proponho
que  somos favoráveis, porém que o Conselho solicita que para antes da apresentação
de  casos similares a este, sejam clareadas as situações de infraestrutura, as questões
ambientais  que serão analisadas para aprovação dos próximos. Não se quer acabar
com a possibilidade de criação de setores especiais, mas que seja claro os critérios.
Colocar  em  votação  favorável  a  esta   situação  concreta,  tendo  em  vista,  que  os
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critérios  foram  analisados  pelo  órgão  competentes,  mas  que  somente  venha  ao
Conselho  outras  criações  de  setores  especiais  após  ter  os  critérios  que  serão
investigados  em  cada  caso  concreto.  Nós  estamos  nos  resguardando.  Permitimos
neste momento a solução deste problema e já deixamos claro para a administração de
que só aceitaremos novas situações similares depois de serem criados os critérios
mínimos de análise dos casos específicos como infraestrutura, rede de água e se o
local é adequado realmente. Não pode ser em bacia de  captação e que eles sejam
estabelecidos como critérios mínimos.  A Conselheira da SEPLAN, Sandra M E de
Brum, diz que   este é um instrumento do PDM .  O Conselheiro da PGM, Vitório
Giordano  Costa  pergunta:   a  outra  empresa  que  está  fazendo  este  pedido  terá
tratamento  similar  a  este?  O  Conselheiro  da  SEMMA,  Adivandro  Rech, diz:  a
administração pública terá que se agilizar para estabelecer quais serão os critérios.
Vamos  votar  para  criar  ou  não  o  setor  especial  propondo  estabelecer  critérios
específicos para novos pedidos. O Conselheiro do CAU João Alberto Marchioro diz:
esta proposta seria uma complementação da proposta do Conselheiro Marrachinho.
Colocar nos considerandos a proposta  do Marrachinho, só tirando que compete ao
poder executivo decidir. O Presidente, Carlos eduardo Mesquita Pedone diz: vamos
fazer um texto, passar para as entidades para ajustes que forem necessários  a partir
das  duas  propostas.  Coloca  em votação,  acatar  a  proposta  de   criação  de  setor
especial produtivo para este caso específico com ressalvas e considerações que foram
feitas  nas  colaborações  dos  Conselheiros  Marrachinho  e  Adivandro,  que  serão
colocados em texto através das degravações e consolidadas pelos conselheiros. Foi
aprovado por unanimidade dos conselheiros presentes. Antes do envio este documento
vai passar pelos conselheiros para aprovação.
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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