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ATA N° 81/2019 
Aos  dois dias do mês de dezembro de 2019 às dez horas, no Sala de reuniões da SDETE-
Secretaria  Desenvolvimento  Econômico,  Trabalho  e  Emprego  reuniu-se  o  CONSEPLAN  em
Sessão Ordinária de nº 63 para assuntos constantes da convocação.
PRESENÇAS 
Olivir Viezzer (CIC),  Margarete Tomazzini Bender (CIC), Rudimar José Menegotto (STR),  Edson
Marchioro  (UAB),  Juarez  Mazzochi  (SINDUSCON),  Orildes  Tres  (SEAAQ),  Carlos  Eduardo
Mesquita Pedone (UCS), Jorge Gelso Cassina (CREA),  Edmilson Luis Bianchi (SMH), Camila
Sandri Sirena (SMAPA), Mirangela Rossi (SMU),  Amarilda Bortolotto (SAMAE),  Fernando Antônio
Granjo Mondadori (SEPLAN), Larissa Raymundi (PGM),  Patricia Rasia (SEMMA),   Rejane Bendo
Pereira ( SRM),  Enzo Calabró da Silva (SEMTUR), Contou com a presença de Oliver Viezzer
(SINDUSCON) e Adair Moschen (CDUTH Câmara de Vereadores) 
PAUTA:
1-  AVISOS  DA  PRESIDÊNCIA:  O  Presidente  Fernando  Antônio  Mondadori  agradece  a
presença de todos  2-   APROVAÇÃO DA ATA  80/2019,  A ata  80/2018  foi  aprovada  por
unanimidade dos Conselheiros presentes. Presidente Fernando Antônio Granjo Mondadori:
Bom dia. Essa reunião foi agendada por uma solicitação da Comissão que foi constituída para
tratar do Plano Direto para que tivesse um feedback para todo CONSEPLAN em relação ao tema.
Conselheiro  da  UCS,  Carlos  Eduardo  Mesquita  Pedone:  achamos importante  fazer  essa
reunião. O CONSEPLAN delegou um comitê para  tratativas de encontrar um meio termo  entre as
questões do substitutivo,  do veto e derrubada do veto. Fizemos várias reuniões no CDUTH, na
Câmara de Vereadores no dia 22 de outubro em que se discutiu bastante. Outra, no dia 29 de
outubro, na CIC e o comitê infelizmente foi mal sucedido porque houve  a derrubada do veto e o
substitutivo está ai com alguns problemas relativos ao seu texto. Acho que o CONSEPLAN logo
deverá ser chamado para verificar algumas coisas que estão ocorrendo em relação a esse texto.
Havia, da parte do executivo a ideia de uma ADIN, Ação Direta de Inconstitucionalidade, não sei
como  ficou  isso.  Presidente  Fernando  Antônio  Granjo  Mondadori:   já  foi  protocolado.
Conselheiro da UCS, Carlos Eduardo Mesquita Pedone:  Foi feita  uma liminar e  deve ser
julgado. Não sei os prazos, então nós estamos neste impasse.  Conselheira da PGM, Larissa
Raymundi: a informação que  temos é que vai ser protocolado entre hoje e amanhã. É que houve
um problema na questão da distribuição dos processos em Porto Alegre. Essa foi a informação
que eu tive da assessoria da Procuradora  e vai ser protocolado entre hoje e amanhã. O pedido de
liminar seria para a suspensão imediata dos efeitos do substitutivo e que se torne aplicar, por
enquanto, o regramento da Lei Complementar 290, até que se tenha um julgamento definitivo do
mérito. Um entendimento, pelo menos na parte jurídica, assim abstraindo toda a questão técnica,
que me parece  um pouco mais séria do que só a jurídica isoladamente é que existe alguns
pontos  no  Plano  que  realmente  são  inoperável,  são  inexequíveis.  Há  uma  questão  de
subjetividade  muito  grande  nesse  texto  que  foi  aprovado  e  isso  vai  trazer  um  problema  de
insegurança  jurídica  para  os  técnicos  que  estão  aplicando  e  para  a  assessoria  jurídica  do
município que também não tem como dar uma orientação segura sobre qual regramento e qual
zoneamento aplicar. A ideia seria conseguir essa liminar para fazer voltar o regramento da lei
anterior  que teria  sido revogada por  esse substitutivo  da Lei  Complementar  290,  até que se
consiga acertar pelo menos aquilo que apresentar incoerências mais evidentes. Depois, talvez, se
construir dentro desse entendimento um meio termo que possa ser daqui a pouco  acolhido em
definitivo pelo Poder Judiciário. Precisamos pensar que o juiz também é uma pessoa que não tem
um domínio da questão técnica, então  tem que ter esse bom senso de apresentar algo que não
seja nem tanto projeto do Legislativo, nem tanto o projeto do Executivo, tem que ser aquilo que
melhor atenda o interesse coletivo.  A ideia,  nesse primeiro momento,  é conseguir  a liminar e
suspender  a totalidade do substitutivo. Se volta a aplicação da Lei Complementar 290 e  iniciar a
discussão na esfera judicial que não foi possível extrajudicialmente. Em relação aos prazos, claro

 1-

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

49

50

51



                                                 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL

                                          CONSELHO   MUNICIPAL     DE   
                                 PLANEJAMENTO   E    GESTÃO    TERRITORIAL           
                                                                                                                                                                 Ata 81/2019

como o julgamento da ADIN, pelo Tribunal de Justiça  não temos muito como estimar o prazo.
Como é um pedido de liminar, significa um provimento já neste primeiro momento que seria a
suspensão dos efeitos do substitutivo. Isso pode ser que saia essa semana ainda ou em razão da
complexidade  da  matéria  talvez  demore  um  pouco  mais.  A possibilidade  também  de  que  o
desembargado relator entenda por ouvir a Câmara antes de dar a liminar, ai isso demandaria um
tempo maior ainda. De qualquer maneira a gente está providenciando  para fazer os memoriais
para  simplificar  um pouco  a  questão,  para  viabilizar  um entendimento.  Na  verdade,  com os
pedidos de liminar como são tutelas de urgência mesmo no recesso há o julgamento. O que ficaria
postergado pelo recesso é o julgamento do mérito. Mas enfim, se houver já uma definição ainda
essa semana isso vai ter que ser divulgado até porque os operadores, tem o recesso judiciário
mas  o  Município  continua  funcionando  então  as  pessoas,  os  técnicos  e  a  parte  jurídica  do
município tem que saber  que regramento aplicar porque a cidade não pode parar em função
disso. Conselheira da SEMMA Patrícia Rasia: Na SEMMA, os técnicos de imediato não querem
mais licenciar  por causa das Unidades de Conservação que consta que deverão ser criadas.
Então se chamou para uma reunião. Eu disse para eles ficarem tranquilos que não precisam não
licenciar, eles podem licenciar mas eles entendem que precisa de um parecer jurídico da PGM ou
o meu ou o da coordenadoria, enfim. Estou elaborando. Essa semana já vai voltar tudo ao normal
porque eles ficaram um dois ou três dias  inseguros e essa insegurança jurídica acabou passando
para os requerentes.   Não foi  que a SEMMA parou.  Eles podem, mas  entendem   ter  mais
segurança jurídica para poder, já que ali consta e se fossem criadas essas outras 15 Unidades de
Conservação, além da que já existe, que é o Palanquinhos,  inviabilizaria sim, toda a cidade.
Como já falou nas outras reuniões que se criaria um raio de amortização, mas assim para se criar
uma Unidade de Conservação  não é  só  colocar  no  Plano  Diretor.  Talvez  a  ideia  fosse criar
algumas áreas de preservação ambiental.  Mas talvez por  impropriedade do termo, colocaram
Unidades  de Conservação.  Para  isso,  tem todo  o  regramento  do  próprio  Ministério  do  Meio
Ambiente. Tem que ter lei,  tem que estar no Sistema Nacional de Unidades de Conservação-
SNUC,  ter  audiência pública,   ser ouvida a comunidade,  ter  um projeto, e ter  uma análise
técnica.  Não  simplesmente   criar   15  novas  Unidades.  Não  foi  isso  que aconteceu  mas  os
técnicos,  justamente  por  essa  questão  de  segurança  jurídica  que  sempre  se  prima  para  os
técnicos  obedecerem, eles querem ter esse aval. Vamos aguardar pra ver se sai a  ADIN, se  vai
ter um parecer ou se vai ser um ofício do Ministério do Meio Ambiente. Vamos retornar pra gente
poder  também  viabilizar  a  expedição   dos  alvarás.  Conselheiro  da  UCS,  Carlos  Eduardo
Mesquita Pedone: acho que seria bom também ouvir um pouco das Secretarias de Planejamento
e Urbanismo qual é o procedimento entre o julgamento da ADIN. Conselheira da PGM, Larissa
Raymundi: gostaria antes de fazer uma consideração até porque acho que talvez seja importante
para poder começar algumas situações não se pode imaginar que obviamente a situação que se
impõe  nesse  momento  é  de  muita  dúvida  e  pouca  certeza  em  relação  à  aplicação  desse
substitutivo. Então existem situações, que do ponto de vista jurídico,  são insolúveis nesta lei que
está em vigor no momento. Então abstraindo a questão da ADIN, não basta o técnico ficar em
dúvida sobre o que aplicar, sobre como aplicar, sobre como interpretar, mas a dúvida do técnico
também é uma dúvida jurídica porque eu tenho um artigo no Plano Diretor que estabelece que
existem dois zoneamentos possíveis para um mesmo lote. Não é um parecer jurídico que vai
resolver essa dúvida. É ilusória essa sensação de que se eu sou técnico e tenho dúvida sobre a
aplicação não é  o parecer da Procuradoria do Município que vai me aclarar e me dizer o que eu
tenho que fazer.   Tem que aguardar  a  definição dessa liminar.  Infelizmente  não houve outro
caminho, que não fosse essa ação de inconstitucionalidade  e o objetivo dessa ADIN não é dizer
que um plano vale mais do que o outro, tem que ter clareza do ponto de vista de legalidade. O que
melhor atende a função de um Plano Diretor. E o objetivo, nesse momento que caberia um juízo
no âmbito do Município de Caxias do Sul que o que melhor vai atender o interesse coletivo mas
enquanto não houver essa definição é impossível se resolver determinadas questões com um
parecer. O parecer é uma ilusão. Se alguém pensa que um parecer da Procuradoria vai clarear e
vai  permitir  que se  continue tocando os empreendimentos,  as  obras,  não vai  enquanto  esse
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substitutivo estiver em vigor porque existe questões que no ponto de vista jurídico são insolúveis.
Conselheira do SMU, Mirângela Rossi: até nesse sentido a gente tem  trabalhado junto com a
Secretaria de Planejamento pois entendemos que as questões técnicas não vão ser resolvidas
pela Procuradoria.  Presidente Fernando Antônio Granjo Mondadori:  Nem a Seplan. O que é
dúvida pro Urbanismo também é dúvida para Seplan.  Conselheira do SMU, Mirângela Rossi:
temos sentado as vezes 5,10 min quando surge um problema, se encontra para ver o caminho.
Todas as ordens e toda execução do Plano Diretor cabe praticamente a SMU executar. Em termos
de  aprovação  de  projeto,  boletins  informativos,  aquilo  que  é   basicamente  se  manteve,
principalmente  nas  áreas  centrais  temos  administrado.  Aqueles  que  têm  essas  dúvidas  em
relação  a  zoneamentos  e  tudo  mais  a  gente  tem  tentado  sentar  com  a  Seplan  e  avaliar
procedimentos.  Alvarás:  as viabilidades  fizemos uma nota até na sexta feira informando que
aquela viabilidade que tem prazo de 48 horas para ser emitida, estamos protelando esse prazo
porque  tem situações em que  não consegue atender. O ponto de referência, em que a pessoa
põe um endereço porque ela é um professor  particular,  uma coisa que não  impacta  temos
liberado. Situações diferentes de indústrias de grande porte, médio porte, área de risco  temos
segurado para avaliar de que forma vai poder atender. E assim tem transcorrido pra tudo. Aquilo
que se  manteve em zoneamento,  áreas  mais  centrais,  processos  simples e  que não precisa
muitas vezes a definição do zoneamento, as vezes é uma empresa,  uma MEI, ou alguma coisa
assim,  que até em função da Lei Federal isenta o alvará, a gente tem despachado. As outras
estamos tentando analisar caso a caso o que  é possível identificar e o que  realmente está
sofrendo  inconsistência  que   não  está  conseguindo  atender.  Presidente  Fernando  Antônio
Granjo Mondadori:  O problema é que depois que o Plano foi aberto para as pessoas  e para
mais técnicos, começou a se identificar muito mais coisas que  não tinha identificado em uma
primeira  análise.  Por  exemplo,  agora  surgiu  uma  situação  relativamente  grave  que  gerou
divergência de interpretação, a retirada do artigo que sempre mantém aqueles processos que já
tramitam na prefeitura e que tem que seguir conforme regramento do Plano vigente na época em
que se abriu o processo. Isso foi retirado e aí a partir de agora  teria que olhar todos os processos
da prefeitura, baseado num regramento novo, o que não é comum em cidade nenhuma, mas foi
suprimido o artigo. Então esse é um dos casos que agora, na quinta feira, mandamos lá para a
PGM, justamente para tentar ver uma forma de solucionar  e tentar abrir um caminho jurídico para
que possa responder.  Suprimir  esse artigo significa parar todos os processos em andamento.
Como não tinha percebido isso antes já tinha encaminhado para as outras secretarias dizendo
que  os processos em andamento devem seguir conforme o regramento no Plano anterior só que
não tinha percebido a retirada do artigo padrão.  Conselheira da PGM, Larissa Raymundi: As
próprias regras de transição que foram instituídas nesse substitutivo são extremamente ilegais
porque elas deixam ao arbítrio do requerente dizer se quer se submeter a lei complementar 290
ou se quer me submeter ao substitutivo.  Presidente Fernando Antônio Granjo Mondadori:  E
também não diz se eu posso mudar depois. Se eu não gostar desse aqui eu posso ir para um
segundo. Conselheiro da UAB, Edson Marchioro:  mas a lei retroage? Se eu protocolei no dia
que estava em vigor a Lei 290, é a 290  que vale. Conselheira do SMU, Mirângela Rossi: Não
está dito isso.  Conselheiro da UAB, Edson Marchioro: Mas independe disso.  Conselheira da
PGM, Larissa Raymundi: A questão é que a lei que estava em vigor  foi revogada por uma nova
lei, então  não tem como represtinar. Os efeitos de uma lei revogada que ao tempo o que existem
são as situações consolidadas mas elas se consideram consolidadas quando elas já tem uma
definição do processo.  Essa  é  outra discussão quando é que se tem uma situação jurídica
consolidada para dizer que a pessoa tem direito ao regramento da lei revogada, quando já se tem
uma decisão de mérito sobre o que a pessoa poderá fazer naquele determinado imóvel então já
tem um boletim de informações urbanísticas fornecido sob a Lei 290 que está com prazo de
validade. Está lei vale porque já há uma situação jurídica concretizada nesse caso. Agora se tenho
um requerimento que não teve sequer um despacho da autoridade pública, se eu entrei com o
meu pedido a um ano e ficou um ano parado na repartição, esse prazo não pode ser usado em
desfavor do administrado. Mas há uma série de discussões que se estabelecem em função disso
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que poderiam ser evitadas. Presidente Fernando Antônio Granjo Mondadori: Que poderiam ser
evitadas se mantivesse o artigo. Conselheira da SEMMA Patrícia Rasia: da data em vigor pela
frente  fica  o  Plano  Diretor  da  data  em  vigor  do  dia  anterior  para  trás,  a  data  do  protocolo
Conselheira  do SMU, Mirângela  Rossi:  É que além de toda a dificuldade de entendimento
técnico  para  definir,  tem todo  um retrabalho.  Os  prazos  já  estavam  difíceis  pelo  volume de
trabalho  que  estava  vindo,  agora  os  prazos  aumentam  consideravelmente  porque  se  tinha
tramitando um IU que estava  em meados de se tomar uma decisão e entrou uma lei nova tem
que reanalisar todo de novo. Então pensa no prazo. Conselheira da PGM, Larissa Raymundi: É
que na verdade, esta análise a senhora teria que notificar o requerente para que ele informe, pela
lei nova, por escrito seu interesse em se submeter ao regramento da Lei 290 ou pelo Substitutivo.
Mas isso, nós temos um entendimento de que é ilegal , porque a regra de transição  não pode
ficar  a  critério  do  administrado.  Tem  que  estar  claro  na  própria  lei.  Conselheira  do  SMU,
Mirângela Rossi: E a pessoa tem que ter um entendimento claro de qual é a nova lei, pra dizer
eu quero uma ou quero outra. Eu acredito que as pessoas sabem. Conselheira da PGM, Larissa
Raymundi:  E assim pela regra, eu posso escolher, eu posso ficar voltando atrás, escolho isso,
escolho aquilo.  Conselheiro do SIMDUSCON, Juarez Mazzochi,  Eu não entendo bem dessa
parte quando quer disser que todos os processos teriam que seguir a regra da Lei 290. Se por
acaso não seguir essa regra se o cliente quiser tirar o proprietário e fazer pela nova lei,  ele tem
direito adquirido. Acho que nós vamos ter uma  enxurrada  de liminares. Não adianta vocês estar
dizendo que nós não temos solução. A sociedade civil tá aqui presente,  está aqui fora e se nós
não arrumar  uma solução Caxias  desaparece.  Quero deixar  claro  que vocês  vão ver  no  dia
primeiro de janeiro, 5, 6, 7 mil funcionários da construção civil batendo aqui. Nossas empresas
vão parar. Agora, chega e diz que os processos antigos não vão ser avaliados, desculpe, mas
vocês vão ter uma porção de liminar. Nós vamos trabalhar no jurídico. Nós vamos contratar só
advogados. Vamos dispensar os nossos funcionários e vamos contratar advogados.  Presidente
Fernando Antônio Granjo Mondadori: já tinha percebido antes a gravidade do substitutivo, por
isso que a gente sempre colocou isso bem claro.  Temos visto  a quantidade de insegurança.
Estamos citando um item aqui, mas tem mais itens lá. Não é um ou dois, são 60. Isso aí é o que
provavelmente vai acontecer, independente de qual a solução que se busca aqui. Por isso a ideia
da solução nossa como administração é buscar a ADIN pra tirar tudo, porque senão não vai ser
por um caso aqui outro lá.  Conselheiro do SIMDUSCON, Juarez Mazzochi:  o melhor é que
possamos chegar a um acordo. Nós vamos voltar de novo.  Conselheira do SEAAQ, Orildes
Tres: se a prefeitura tem esse entendimento, encaminha algo público para o jornal dizendo que as
pessoas  que  entendem  pela  lei  nova  deve   se  manifestar  até  31  de  dezembro,  ponto.  Os
processos  anteriores  permanecem  na  Lei  290.  É  assim  que  funciona.  Se  é   problema  do
município, ter algum problema, bom então  vai ter uma comunicação pública feita lá no jornal
dizendo que: aqueles que não querem mais seguir pela Lei 290 devem se manifestar no processo.
Simples.  Assim resolveu todos os problemas em relação aos processos anteriores que dizem
respeito  a  manter  a  Lei  290  correto?  Conselheira  da  PGM,  Larissa  Raymundi:  Nenhum
processo  vai  ficar  parado  por  conta  disso.  O  que   vai  ter  que  definir  é  nos  casos  que  se
apresentam, qual é o regramento que vai ser aplicado.  Conselheira do SEAAQ, Orildes Tres:
estou sugerindo, coloque público, quem quer o substitutivo que foi aprovado e quem quiser que
seja  alterado,  não  pela  Lei   290  e  sim  pela  nova  que  venha  a  prefeitura  e  se  manifeste
oficialmente  ou  seja  tacitamente.  É  simples,  permanece  todos  os  processos  pela  Lei  290.
Presidente Fernando Antônio Granjo Mondadori: vamos ter que buscar algumas soluções, mas
mesmo assim isso não impede de alguém chegar lá depois  deste prazo e requerer que seja
aplicado para uma outra situação nem que ele tenha que entrar com liminar,  isso vai ficar aberto.
A solução é voltar  ao  Plano de 2007, trabalhar  com ele.  Pelo menos a cidade vai continuar
caminhando.  Isso  está  bem  consciente.  Até  porque,  volto  a  dizer,  está  se   falando  de  um
problema,  tem  vários  outros.  Toda  zona  industrial,  80%  dela,  praticamente  toda,  está  com
sobreposição. A gente vai eliminar a zona industrial da cidade, não,  então tem que manter aquilo
ali  funcionando.  Conselheira da SEMMA Patrícia Rasia:  Eu não posso emitir  mais nenhuma
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licença se foram criadas, de fato, essas Unidades de Conservação. Não foram. Por isso que ainda
consigo fazer. Se forem criadas. Não foram, a única que tem criada, que foi a nossa sugestão, era
inclui no Plano Diretor a única Unidade de Conservação, já está no SNUC, que está cadastrada,
que preencheu todos os requisitos legais, apresentou projeto,  foi feita audiência pública, tem uma
lei deste 2012 é  a Palanquinhos, mas tem sugestão de mais 15.  É com base nela,  que  tem
aquela  zona  de  amortização.  Se  fossem  criadas  todas  as  outras  15,  como  está  sugerindo,
inviabilizaria.  Conselheira do SEAAQ,  Orildes Tres:   Primeiro,  na  última reunião,  tinha sido
acordado entre todos que seria encaminhado aos conselheiros esses itens para que pudessem
analisar cada um por nós.  Porque isso não foi  encaminhado?  Presidente Fernando Antônio
Granjo Mondadori:  Porque não houve tempo. Na verdade estamos fundamentando a ADIN e
priorizou, pois é  isso  que vai dar o resultado que  precisa. depois, assim que a gente fechar a
ADIN encaminhamos o material.  Conselheira do SEAAQ, Orildes Tres: mas já passou um mês.
Presidente  Fernando  Antônio  Granjo  Mondadori:  Já  foi  passado  para  algumas  pessoas.
Conselheira do SEAAQ, Orildes Tres: porque não para os conselheiros. Presidente Fernando
Antônio Granjo Mondadori: Porque  são outras entidades envolvidas, depois a gente passa para
todos  os  conselheiros.  Não  tem  problema nenhum.  Conselheira  do  SEAAQ,  Orildes  Tres:
vamos fazer esta leitura para fazer esta análise. Segunda questão: Pedone me permite discordar
da tua posição, quando  coloca  que a Comissão falhou e o contato não foi bem sucedido e parece
que a comissão do nosso Conselho por óbvio não conseguiu essa questão de  não derrubar o
veto. Mas pelo que eu entendi assim de parte da Câmara dos Vereadores pelo que me foi dito por
alguns aqui a intenção de fazer leis para  alterar essas questões que estão confusas. Conciliar as
questão. Me parece, Pedone, não quer dizer que vocês não obtiveram sucesso, na verdade não
houve uma alteração no percurso que a lei estava tendo mas me parece que houve sim, sucesso
no sentido do que vocês conseguiram colocar aos vereadores essa questão de sensibilizar eles
para algumas questões que temos que mexer. E me parece que é o momento de tentar mexer
para que isso também ande indiferente da ADIN, vamos tentar acelerar para não parar Caxias e
para que essas leis aconteçam. O terceiro item essa questão que falaste da área de preservação,
se sabe que não foi a intenção. Conselheira da SEMMA Patrícia Rasia: Como a gente sugeriu
para incluir. Na ação propriamente dita foi uma impropriedade. Mas é isso que está impactando
porque enquanto  está com o nome Unidade de Conservação os pedidos de alvará da indústria,
no  entorno,  estão  sendo todos  indeferidos.  Conselheira  do  SEAAQ,  Orildes  Tres:  Então  a
pergunta é: o que nós conselheiros podemos fazer pra que, hoje é segunda feira, até sexta feira
ter uma lei promulgada alterando esse item todo do Plano Diretor. Representante  do Legislativo
por  favor.  Sr.   Adair  Moschen:  A Câmara de Vereadores e  o CDUTH,  estão absolutamente
favoráveis  a  qualquer  encaminhamento  de  forma  positiva.  Eu  particularmente,  na  minha
insignificância,  acho  que  o  encaminhamento  da  ADIN,   nesse  momento,  só  vai  realmente
prejudicar  ainda  mais  a  relação  de  confiança  que  precisa  ser  criada  entre  o  Executivo  e  o
Legislativo. O Legislativo já avisou que se houver alguma inconsistência que prejudica, e eu vejo
que essas colocações e que algumas são. Algumas eu compreendo  que é de interpretação. Eu
não sou  jurista,  sou mero  acadêmico de direito,  mas eu compreendo que algumas coisas  a
interpretação de algumas questões  que está sendo feita está sendo forçada,.  Conselheira da
SEMMA Patrícia  Rasia:  Por  exemplo?  Sr.   Adair  Moschen:  As  Unidades  de  Conservação.
Conselheira  da SEMMA Patrícia  Rasia:  De jeito  nenhum. A Unidade de conservação é um
conceito legal. Conselheira do SEAAQ, Orildes Tres: Eu só gostaria que minha pergunta tivesse
resposta. O que este conselho poderia fazer para que uma lei complementar fosse estabelecida
até sexta feira,  ou seja,  dentro da semana para nós resolver  este problema que é de maior
impacto .Sr.  Adair Moschen: todas as questões  ditas impactantes podem ser resolvidas a partir
do  consenso  de  que  precisa  ser  retirado,  a  partir  da  realização  de  audiência  pública  que é
condição   indispensável   e  a  aprovação  de forma emergencial  de  uma lei  complementar  na
Câmara  de  Vereadores,  digamos  retirando  da  Lei  589  de  19  de  novembro  toda  qualquer
inconsistência.  Conselheira do SMU, Mirângela Rossi:  Uma pergunta, se a comissão já tinha
procurado a Câmara para mostrar essas inconsistências e essas dificuldades porque antes de ser
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votado o Plano Diretor já não foi resolvido isso. Conselheira Da CIC, Margarete T. Bender:   A
matéria urbanística é muito diferente de outras matérias. A matéria tributária é literal, é a palavra
que está escrita ali, a interpretação é literal. A matéria urbanística não comporta a interpretação
literal. A  Procuradora sabe disso,  aprendi com esses colegas ao longo da vida. A minha pergunta
é bem objetiva:  qual é  a grande dificuldade da SEPLAN, do Poder Executivo, encaminhar para
este Conselho essa dúvida e este Conselho dirime em cima do objetivo da lei criada. Por que se a
interpretação,  que  não  é  literal,  vale  o  que  a  lei  quer  dizer,  não  o  que  está  escrito
necessariamente. E a partir desta definição do Conselho, que é uma atribuição legal da lei que
cria este Conselho, tirar dúvidas, partir para soluções. A mesma coisa se aplica, na questão da
vigência da lei.  Caxias do Sul tem Plano Diretor  desde 1953. De lá pra cá,  historicamente, o
comportamento, tem sido o mesmo. Saiu a nova lei, os processos que estão protocolados, a lei
que aplica,  aqueles  que protocolaram o pedido é a lei  vigente  da data do protocolo,  a partir
daquele momento é a nova lei, não há necessidade de chamar as pessoas para virem aqui. A
pessoa quer desistir, deixa o processo no arquivo, morreu. Também é um assunto que pode vir a
este Conselho porque na dinâmica da ação, por que a gente sabe, que existe a figura do ato
contínuo,  que gera uma norma de aplicação.  Historicamente  se  aplica  assim.  Esse conselho
define e orienta. Conselheira do CREA Orildes Tres; Só discordo de um item, o substitutivo se
refere a aprovação adiante do substitutivo. Então pode até gerar a dúvida se é pela Lei 290 ou
pela outra. Por isso falei em publicar uma coisa pública para quem quer. Agora o anterior não tem
dúvida, por que  é pela lei anterior. Então manda esses itens para o Conselho, ele assina e manda
pro  Prefeito.  Conselheiro  do  SINDUSCON,  Juarez  Mazzochi:  Eu  só  queria  saber  qual  a
competência do CONSEPLAN .Lendo a Lei que o criou, no artigo segundo, item décimo primeiro.
“Compete  ao  Conseplan,  emitir  pareceres  dos  processos  administrativos  encaminhados  pelo
Poder  Executivo,  inclusive  nas  indicações  e  requerimentos  oriundos  do  Poder  Legislativo
dirimindo dúvidas e opinando sobre os recursos interpostos com referentes à legislação do Plano
Diretor Municipal ou no que for mais solicitado”. Então vamos submetê-la usando dados sobre a
competência. Conselheira da SEMMA, Camila Sandri Sirena. Eu queria só fazer uma sugestão
para  Conselho,  em  questão  das  Unidades  de  Conservação  porque  agora  recebendo  essa
informação vi de fato que imaginaram que seria uma área de preservação ambiental. Manter essa
Unidade de Conservação que de fato já foi criada  e já participa do SNUC- Sistema Nacional de
Unidade  de  Conservação,  já  conta  no  registro  do  Ministério  do  Meio  Ambiente,  que  é  o
Palanquinho. Os demais,  quando for regulamentado. Ver como uma sugestão de preservação
ambiental e não Unidade de Conservação dentro do Plano Diretor,  isso sim vai viabilizar toda a
cidade, seja hoje ou seja daqui a dez anos. Porque assim  tem que pensar a cidade como a
cidade que estamos programando pra 10 anos e é isso que a gente tá pensando aqui, eu talvez
não esteja daqui há anos, mas  imagino que daqui a 10 anos as pessoas pensem, nossa porque
não tiraram aquilo lá atrás e deixaram pra gente. Se  mantiver essas 16 unidades de conservação,
as  15 novas,  além daquela  que   já  foi  criada   inviabiliza  a  cidade,  sim.  Acho  que é  nossa
responsabilidade, encaminho como sugestão, presidente, a retirada das demais, das 15 novas
que foram criadas no substitutivo e que se mantenha de fato a única unidade de conservação que
já consta em lei e que consta no SNUC. É uma sugestão de deverá ser criada daqui a 10 anos.
Sr.   Adair Moschen:  não tem o termo de criar  ou deverá.  Conselheira da SEMMA,  Camila
Sandri Sirena: Mas essa é uma obrigação legal, vocês não botaram porque não sabiam, mas é o
que acontece numa unidade de   conservação.  Sr.  Adair Moschen:  tem todo regramento que
precisa para fazer. Conselheira da SEMMA, Camila Sandri Sirena: não vou discutir isso. .Agora
encaminhar isso como uma sugestão que a gente mantivesse apenas a unidade de conservação
que  seja  palanquinho  e  que  as  demais  sejam  retiradas  do  item  denominado  Unidade  de
Conservação. Conselheiro da CIC, Olivir Viezzer:  teria uma outra sugestão, na mesma direção,
que seria no caso de manter o antigo artigo da lei que dizia que os processos até então, seriam
julgados daquela forma. Conselheira do CREA Orildes Tres; mas não precisa, a lei não retroage.
Conselheiro do SINDUSCON, Juarez Mazzotti :A lei só pode beneficiar, ela não pode retroagir.
Presidente  Fernando  Antônio  Granjo  Mondadori:  O  problema  foi  que  ficou  aberto  para
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interpretação.  Conselheiro do SINDUSCON, Juarez Mazzotti:  a lei só pode beneficiar,  vocês
querem ter um milhão de liminar, a Prefeitura vai ter. Quem é jurista sabe, a lei só pode beneficiar,
não pode retroagir. Conselheira da PGM, Larissa Raymundi Não precisa nem ser jurista, quem
é da área do direito sabe que tudo é discutível. Conselheiro do SINDUSCON, Juarez Mazzotti:
se  não  tivermos  a  boa  vontade  de  melhorar  nossa  cidade,  não  iremos  a  lugar  nenhum.
Conselheira da PGM, Larissa Raymundi: justamente, o que a gente tá tentando buscar é o
mínimo de segurança jurídica para aplicar a lei. É o mínimo que se busca, como não se consegue
esse entendimento.  Conselheiro do SINDUSCON, Juarez Mazzotti:  Dai vamos ter dentro da
interpretação que a Conselheira Margarete disse, desde 1953 sempre foi desta forma e agora
mudou? Conselheira da SMAPA, Camila Sandri Sirena, Entao não precisava ter toda a revisão
e não ter mudado a lei, se é questão de interpretação, porque mudar a lei. Presidente Fernando
Antônio  Granjo  Mondadori:  Esse  artigo  sempre  teve,  agora  que  tiraram.  Esse  que  foi  o
problema. E por isso que ninguém percebeu. Conselheira da SEMMA Patrícia Rasia: então ver
a sugestão do Conselheiro Viezzer.  Sr Oliver Viezer: Agora recentemente, conversamos o ano
passado, há uns dois anos atrás, sobre questões relativamente ao parcelamento de uso do solo.
Presidente Fernando Antônio Granjo Mondadori: A lei de incêndio muda, na hora que vem a
nova, eu aplico a nova.  Conselheira as SEAAQ, Orildes Tres: o que tá protocolado mantém a
anterior.  Presidente Fernando Antônio Granjo Mondadori: sim, mas eu posso revisar isso e
alterar,  pra situação nova.  Conselheira da SEMMA Patrícia Rasia:  constou no decreto,  com
aquela equipe de transição, lembra que foi aquilo que conversamos naquela reunião pública?
Porque a gente quis constar no decreto, porque a gente não quis mudar o regramento aos 45 do
segundo tempo, era justamente pra não prejudicar quem já tinha protocolado, com a vigência de
uma lei, aplicava uma lei nova, a gente colocou uma regra de transição.  Sr Oliver Viezer:  mas
esse conselho pode clarear esta dúvida.  Conselheira da SEMMA,  Camila Sandri Sirena: que
era  a  licença  de  instalação.  Conselheira  da  CIC,  Margarete  T  Bender:  só  para  esclarecer
quando eu falo que o plano vem lá de 53 e  vem mesmo  a vinculação da figura da rotina, a
adoção do certo procedimento continuado que vira regra  Conselheira as SEAAQ, Orildes Tres:
quer argumento  maior  que esse?  Conselheira da PGM, Larissa Raymundi:  não tenho esta
estatística mas acredito que a maioria dos processos que já estão tramitando  vão obedecendo a
um regramento que está vigente até o momento do ingresso. Eu não gosto de deixar coisas com
um ponto final porque existem situações que a gente já se deparou e que isso não aconteceu. Nós
temos uma série de processos. Por exemplo, quando houve alteração e o colega aqui, Cassina
tem que lembrar  da alteração  do zoneamento das bacias, que a lei entrou em vigor e as pessoas
protocolaram processos pela lei anterior e em ação judicial foi determinado aplicar a lei nova.
Porque isso é uma questão de entendimento. A pessoa protocolou um pedido de  IU, dois meses
antes da alteração da lei e o Judiciário entendeu que ela tem que se submeter ao novo julgamento
porque a lei anterior foi revogada. Ela não tem mais efeito, no momento que ela foi revogada, ela
morreu. Então o que eu quero deixar claro que não estou dizendo que não serão aplicados, estou
dizendo é que em determinadas situações poderá haver discussão  e que não fique tão expressa.
E que quem protocolou pela lei anterior, deve ser julgado pela lei anterior.  Conselheiro da CIC,
Olivir Viezzer:  Não poderia começar na ata de hoje essa recomendação e mandar a ata para
Câmara para que eles fizessem esse pequeno ajuste.  Conselheira da SEMMA Patrícia Rasia:
Já tem minha sugestão das Unidades de Conservação.  Conselheira as SEAAQ, Orildes Tres:
me parece que é um caminho para isso. Esse que eu coloquei antes, era pra ter sido passada
esses itens para os conselheiros, não foi. Vai ser passado amanhã,  certo. Marque uma reunião
na semana que vem com esses itens que são necessários. O Conselho verifica isso, dá parecer,
manda para o Prefeito, manda para o Legislativo e faz uma lei até o final da semana a gente se for
caso.  Mexe  nisso  acabou.  Caxias  continua  andando.  Enquanto  a  gente  resolve  o  resto.
Conselheiro  da UAB, Edson Marchioro: A Câmara entra  em recesso dia 12  de dezembro.
Conselheira as SEAAQ, Orildes Tres: Então tem que ser antes, é isso que eu to dizendo, tem
que ser rápido.  Conselheira da PGM, Larissa Raymundi  Toda essa questão vai envolver um
procedimento de gestão democrática  Conselheira as SEAAQ, Orildes Tres:  Se me permitem
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algumas alterações foram feitas na  Lei  290,   na promulgação dela.  Não me lembro dessas
alterações feitas inclusive pelos Vereadores, não me lembro dela terem passado por audiência
pública tão pouco pelo próprio Conselho. E que essa questão das. Unidades  de Conservação,
não é uma definição que vamos alterar o que é , não. Essa questão de anterior ou posterior a  lei
290, também não é uma questão de, não tem dúvida. Na verdade o que ocorreu é uma dúvida de
interpretação  que eu  entendo que  o  Conselho  pode clarear   Presidente  Fernando Antônio
Granjo Mondadori: é isso que eu ia dizer, Se o juiz dizer que é diferente ele não está nem aí pro
Conselho. Então a gente tem que seguir a jurisdição.  Conselheira da SEMMA Patrícia Rasia:
Não,  unidade  de  Conservação  não  se  cria  assim.  Conselheiro  da  UCS,  Carlos  Eduardo
Mesquita  Pedone:  Estamos  num  impasse.  Obviamente  que  o  Executivo  está  apostando  no
sucesso da liminar. Se não fosse isso  não teria entrado com esse processo. Nesse meio tempo, a
gente está de mãos amarradas Então, eu queria reforçar a sugestão dos conselheiros, que esse
Conselho se coloca à disposição para ajudar em qualquer matéria que o Executivo tiver dúvidas
na aplicação do substitutivo,  para a gente aconselhar.  O máximo que nós fazemos  aqui,  dá
parecer. Nesse meio tempo, entre o sucesso ou não da ADIN a gente cria um protocolo  entre
todos. Nós vamos auxiliar. E essas matérias  podem de alguma maneira já compor um quadro
para ser enviado como sugestão de Lei Complementar para a Câmara. As matérias que podemos
tratar aqui.   a gente continua trabalhando pois é  nosso objetivo, enquanto tramita na justiça.
Conselheira da PGM, Larissa Raymundi Até porque, só complementando o que a Conselheira
Margarete colocou. Essa ADIN  é responsabilidade do gabinete da Procuradoria Geral. Mas o que
me foi passado que eu tive acesso ela tem uma série de questionamentos de matéria tributária
também de incentivos  de isenção de IPTU que estão sendo concedidos pelo Plano Diretor, que
não pode. Tem questão de alteração de atribuições de secretarias que é matéria privativa de
competência do Poder Executivo. Tem questões envolvendo oneração dos cofres públicos com
implantação de infraestrutura obrigatória em determinados parques da cidade. Então a ADIN de
qualquer maneira delibere ou não o Conselho sobre algumas questões pontuais que estão sendo
colocadas aqui ela tem uma amplitude muito maior do que aquilo que a gente está debatendo
aqui. Essas questões são as mais graves do ponto de vista operacional, mas existem questões
jurídicas que excedem em muito o que está sendo discutido aqui. De qualquer maneira vai ter que
ser objeto de questionamento judicial. Então me parece que é produtivo trazer esses itens todos
pro Conselho inclusive porque eventuais dúvidas na hipótese de não se ter deferimento da liminar
é importante conseguir  esse aporte técnico  pra interpretação dos pedidos  que vão ingressar.
Então parece que esta sugestão é pertinente. Conselheira da SEMMA Patrícia Rasia: da minha
parte  eu  me  comprometo  a  explicar  o  que  são  Unidades  de  Conservação  enfim.  Vamos
encaminhar para Mari Clara.  Para encaminhar o que seria isso que eu estou falando e fica muito
mais fácil porque eu  sou especialista na área mas é para  todos ter claro o que a gente não
queria das Unidade de Conservação. O  que isso impacta. Mas faz assim uma coisa bem sucinta
para todo mundo ter claro e para ter a segurança e ter certeza para fazer esse encaminhamento.
E vou fazer essa semana. Sr Oliver Viezer: Eu tenho uma dúvida, esse teu parecer, não poderia
auxiliar  a SMU, pela questão dos indeferimentos que estão acontecendo lá?  Conselheira da
SEMMA Patrícia Rasia:  Os indeferimentos são outros, por zoneamento.  Sr Oliver Viezer:  Por
proximidade de  unidades de conservação.  Conselheira da SEMMA Patrícia Rasia  estamos
avaliando pra ver se a gente vai buscar no Ministério do Meio ambiente, a resposta da ADIN. Sr
Oliver Viezer: Mas as que tu disseste, não foram criadas ainda. Conselheira da SEMMA Patrícia
Rasia Uma só,  que é  a  do  palanquinho,  mas os  técnicos  não querem,  eles  querem ter  um
documento.  Conselheira  do  SMU,  Mirângela  Rossi  é  que  na  verdade  precisa  ter  um
entendimento. Conselheira da SEMMA Patrícia Rasia: Mas esse vou passar pro Conselho, não
vai ser um documento.  Conselheira do SMU, Mirângela Rossi:  os técnicos, os servidores que
analisam alvará de uma empresa, de uma indústria, de um comércio ou de um serviço são fiscais
municipais. Com concurso de segundo grau eles não são técnicos, eles não fazem análise do
Plano Diretor, eles não interpretam, eles aplicam o que é definido. Existe uma informação de que
a tal região tem um gravame de Unidade de Conservação, eles não tem a interpretação se é a
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unidade, se quis dizer ou se quis não dizer, ele simplesmente lê. Eu orientei que ele segurassem
os processos em separado para a gente avaliar de que forma ia proceder porque seria indeferido
de imediato e  indeferido de imediato, o impacto é gigante. Tem inúmeras empresas solicitando
renovação de alvará para alguma alteração que não vão mais acontecer. A maioria dos servidores
com exceção aqueles que analisam a aprovação de projeto ou a aprovação de um loteamento,
não são servidores técnicos, eles não têm atribuição e competência de interpretar absolutamente
nada.  É  por  isso  que  a  gente  está  tentando  informar  a  gravidade  da  situação  do  que  está
acontecendo. Esse plano, por exemplo,  a mesma coisa serve para quando não tem Unidade de
Conservação mas tem dois zoneamentos no mesmo lote e aí a pessoa pede um alvará e aí diz
que é uma zona tal ou tal, ele vai perguntar para os técnicos, o que é que eu decido. A gente não
decide e a gente não interpreta. A gente aplica, e como a gente tem dúvida da aplicação, o que a
gente  faz? Esta é a situação operacional  e que vai  impactar  e já  está  impactando,  desde a
semana passada a gente não está conseguindo resolver a maioria dos processos. Não é minoria
e a maioria. A minoria se está tentando resolver da forma onde não impactou. É gravíssima a
situação. É isso que a gente quer  que entenda, a responsabilidade desse Plano Diretor aprovado.
Conselheiro da UAB, Edson Marchioro: Só tenho uma pergunta: as unidades de conservação
foram criadas?  Conselheira da SEMMA Patrícia Rasia: Não, só tem Palanquinho criado. Elas
não existem, mas como está gravado eles tem dúvidas. Conselheira do SMU, Mirângela Rossi:
tem muitas  áreas  com sobreposição de zoneamento  e  Isso  ficou gigante  nesse novo plano.
Presidente Fernando Antônio Granjo Mondadori:  zona industrial deu 80% com sobreposição
daquela que já era zona industrial já consolidada. Conselheira do SMU, Mirângela Rossi: Isso é
muito mais impactante do que as próprias unidades de Conservação que a gente tem tentado
deixar  de  lado  .A  gente  tem  avaliado   O  nosso  critério  primeiro,  dentro  da  secretaria  é
zoneamento. Presidente Fernando Antônio Granjo Mondadori: A UCS por exemplo, está com
três zoneamentos.  Sr Oliver Viezzer: os terrenos de esquina, hoje já tem dois zoneamentos e
precisa optar.  Presidente Fernando Antônio Granjo Mondadori:  é uma minoria,  que foi  por
algum problema técnico, diferente da intenção. Quando  tem um problema real com problema
técnico aí esses problemas  a gente tenta ver seria o consenso. Conselheira do SMU, Mirângela
Rossi:  até então eram exceções Agora que a gente deveria evoluir como plano a gente está
retrocedendo porque não tem solução,  uma situação dessas.  Presidente  Fernando Antônio
Granjo  Mondadori:  Virou  regra.  Quase  tudo  que  é  dúbio,  virou  regra  porque  ele  se  aplica
exatamente no dia a dia   Conselheiro da UCS,Carlos Eduardo Mesquita Pedone: Deixo aqui
uma sugestão. É nós da sociedade civil organizada à disposição do Executivo, para que a gente
possa debater, conversar e encontrar soluções para esses problemas. Apesar que algumas delas
fogem ao nosso domínio,  mas a gente quer continuar trabalhando. Tenho aprendido bastante.
Acho que o grande ganho ocorreu na forma que a gente se organizou pra poder auxiliar, ter uma
postura positiva em relação aos problemas, não só olhar no ponto de vista dos problemas, mas as
soluções. Então eu acho que   pode fazer aqui e conforme as novidades forem ocorrendo a gente
vai tomando as decisões.  Conselheiro do SIMDUSCON, Juarez Mazzochi: eu queria colocar
que o Conselho como um todo o o pequeno comitê que houve, não concordo muito com o Pedone
dizendo que não teve êxito. Ele teve isso sim. Só não conseguiu juntar as duas partes para que
pudesse chegar a um consenso. Isso é uma coisa que tá na nossa mão, está  no Conselho. O que
a gente quer é que vocês apresentem essas inconsistências, quais são essas que são o mais
impactantes  nesse momento. O Conselho tem  um acesso um pouco mais fácil com a Câmara de
Vereadores para que a gente consiga pelo menos,  por  partes,  ir  solucionando.  Vai  deixar  os
técnicos trabalhando e deixar a sociedade civil  trabalhar. Nós vamos parar.  A gente quer que
essas  50 ou 60 e que  digam quais são as inconsistências. Que a gente tenta junto a Câmara de
Vereadores fazer leis complementares para ajustar o  Plano Diretor. Sr Oliver Viezzer: Do que for
técnico acho esse fórum  o mais qualificado. Mais do que é uma decisão de um juiz. Conselheira
do SMU, Mirângela Rossi:  Concordo,  mas  o Conselho uma vez que não atingiu o objetivo
quando vai conversar com a Câmara, não é êxito, primeiro ponto de vista. Segundo, por mais que
tenham o melhor acesso à Câmara de Vereadores se a coisa não mudar, também não adianta
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nada. Eu gostaria de deixar claro que  não é intransigência do Executivo. A gente tentou falar e
demonstrar essa ação que esta fática muito antes de ela acontecer e não fomos ouvidos e o
Conselho  pelo  que  eu  estou  vendo  também  não  está  sendo  ouvido.  Conselheiro  do
SIMDUSCON, Juarez Mazzochi: o Conselho chegou e disse para o executivo o que não vetasse
a totalidade apoio e também não foi ouvido Presidente Fernando Antônio Granjo Mondadori:  a
decisão  foi  técnica  sobre  o  veto  total,  não  foi  uma  decisão  política.  Conselheira  do  SMU,
Mirângela Rossi:  Ficar retalhando não resolve, a gente tem tanta inconsistência e é tão técnico
que  ficar  tirando tanta coisa,  o que sobra?  Conselheira do SEAAQ, Orildes Tres:  e vocês
percebem que a decisão do Executivo, assim como uma decisão do Legislativo pelo substitutivo
foi exatamente o mesmo.  Presidente Fernando Antônio Granjo Mondadori:  foi uma decisão
totalmente técnica.  Está colocando a forma como se fosse uma decisão política que nem foi
nossa,  a decisão foi  técnica.  Ninguém que está aqui  decidiu  isso.  Toda decisão feita  por um
técnico. Na Câmara de Vereadores  foi uma decisão política e  a tentativa da Comissão era chegar
lá e tentar moldar isso para que eles entendessem que existiam dificuldades técnicas operacionais
que agora estão postas e estão gerando a dificuldade que todo mundo já sabia. Conselheira do
SEAAQ, Orildes Tres:  gente nós temos que em Caxias não é em projeto ou outro.  Sr Oliver
Viezzer:   Esse conselho que pode retornar o diálogo.   Conselheiro da CIC, Olivir Viezzer:  Eu
diria  que o grande avanço que teve da comissão,  se houve algum avanço foi  justamente no
sentido de que o Executivo confia  no Conselho,   e  se propôs a fazer  o que for   preciso.  O
Legislativo confia no Conselho e se propôs a fazer o que for preciso.  Conselheira da SEMMA
Patrícia Rasia vou fazer a explicação  e passar para os Conselheiros . Poderíamos marcar uma
reunião. Presidente Fernando Antônio Granjo Mondadori: agora estamos no final do ano, fica
até difícil para todos se agendar alguma coisa. Agora é importante ter uma decisão e podemos
encaminhar tudo, mas até termos  uma decisão da ADIN é melhor termos pauta  senão vamos
ficar aqui e não vamos ter elementos para discutir. Buscar soluções depois da decisão do juiz é a
melhor  solução.  Conselheira  do  SEAAQ,  Orildes  Tres:tem  que  ser  paralelo,  não  tem  que
esperar  juiz.  Conselheiro  do  SIMDUSCON, Juarez  Mazzochi  estas  inconsistências  vai  ser
passado  para  nós?  Presidente  Fernando  Antônio  Granjo  Mondadori:  sim  agente  passa.
Conselheiro  do  SIMDUSCON, Juarez  Mazzochi:  já  podemos  tratar  com  a  Câmara  de
Vereadores  estas  inconsistências?   Presidente  Fernando  Antônio  Granjo  Mondadori:  eu
entendo que sim.  Conselheira do SEAAQ, Orildes Tres: temos que nos reunir, analisar e depois
encaminhar. Conselheiro do SIMDUSCON, Juarez Mazzochi pode durar uma semana ou mais.
Sr Oliver Viezzer: o trabalho como foi conduzido em 2017 foi exemplar e poderia ser retomado
daquela forma. Conselheira da PGM, Larissa Raymundi: repassar os pontos e agendar uma
reunião  onde  se  possa  deliberar  como  foi  em 2017.  Conselheiro  do  STR,   Rudimar  José
Menegotto: não adianta passar  para todos  pois  cada um tem uma opinião.  Conselheira do
SEAAQ, Orildes Tres: passar para todos para que se possa pré analisar  para depois sentar aqui
e poder decidir alguma coisa. Presidente Fernando Antônio Granjo Mondadori: Encaminhamos
e vamos ver uma agenda.  Conselheira do SEAAQ, Orildes Tres:  se o material  for amanhã,
podemos fazer reunião a semana que vem. Presidente Fernando Antônio Granjo Mondadori:
ficou deliberado reunião segunda dia 09 de dezembro às 10 horas 
ENCERRAMENTO Nada mais havendo a tratar, o Presidente Fernando Antônio Granjo Mondadori
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   pelo  Presidente   Fernando  Antônio  Granjo
Mondadori.
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