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 ATA N° 77/2017
Aos doze dias do mês de dezembro de 2017 às nove horas, no Salão Nobre do Gabinete do
Prefeito reuniu-se o CONSEPLAN em Sessão Extraordinária de nº 19 para assuntos constantes da
convocação.
PRESENÇAS 
Margarete Tomazini Bender(CIC) Rudimar José Menegotto (STR), Juarez Mazzochi (SINDUSCON),
Alex  Foppa  (SINDUSCON),   Ivaldo  Trentin  (SEAAQ),  Otniel  Alves  Borges  (DCE/UCS),  Carlos
Eduardo Mesquita Pedone (UCS), Jorge Gelso Cassina (CREA), Rafael Artico (CAU), Elisandro
Fiuza Gonçalves (SMH),   Silvia Rafaela Scapin Nunes (CAU), Rafael Artico (CAU),  Camila Sandri
Sirena (SMAPA), José  Taiarol (SMAPA),  Mirangela Rossi (SMU), Daniel Alexandre Nunes (SMU),
Gerson  Antônio  Panarotto  (SAMAE),   Fernando  Antônio  Granjo  Mondadori  (SEPLAN),  Rosana
Aparecida   Guarese   (SEPLAN),  Larissa  Raymundi  (PGM),   Louise  Maria  Rocha  de  Aguiar
(SEMMA),   Miguel da Câmara Canto (SMGF), Cristiano de Abreu Soares (SMTTM),  Adair José
Bianchi (SMTTM), Joelmir da Silva  Neto (SMC), Renata Aquino Carraro (SEMTUR),  Enzo Calabró
da Silva (SMT),  e Sabrina Crivelaro Becker (SMOSP). Contou com a presença de  Jaqueline Graff
(Gabinete), Fabio Manica (SINDUSCON), Oliver Viezzer (SINDUSCON), João Batista M da Rocha (
Sec da Receita), Paulo de Mori (SMU), Morgana Geraldo (SEPLAN), Cesar Sehbe Golin (SEPLAN).
PAUTA: 
AVISOS DA PRESIDÊNCIA. Presidente Carlos Eduardo Mesquita Pedone :   agradece a
disponibilidade dos conselheiros de estarem aqui contribuindo para a Revisão do Plano Diretor,
me desculpo  por  me  ausentar  no  final  da  reunião de  ontem pois  tinha  compromissos  na
universidade mas fui informado que na reunião de ontem faltou  sobre dois assuntos, um deles
é o Art. 65 da área rural que já tinha sido destacado em ATA também e o zoneamento, o mapa
e a tabela 1 do Anexo 2. Vamos iniciar pelo artigo 65 pois a Rosana da SEPLAN convidou o
colega da Secretaria da Receita para poder  explicar o que gerou dúvida.  Conselheira da
SEPLAN Rosana Guarese:  Fizemos em conjunto, esse trabalho de reformulação do artigo
que  se  refere  aos  agricultores  dentro  da  zona  urbana  e  a  permissão/possibilidade  as
atividades, que foi colocado ontem,  que ainda tinha algumas questões a definir. Trabalhamos
em conjunto com  Receita, Meio Ambiente e a Agricultura,   justamente na parte que é um
problema de entendimento. O artigo ficou escrito: “As atividades de produção primárias serão
permitidas em propriedades situadas na zona urbana do município e poderão ter tratamento
fiscal  diferenciado  desde  que  atendam  aos  seguintes  requisitos:  que  sejam  devidamente
licenciadas  pelos  órgão  competentes  e  tenham  uso  efetivo  comprovado  com  finalidade
econômica”.  Qual  é  a  questão  então  que  vocês  tem  dificuldade?  Conselheiro  do  STR,
Rudimar Menegotto: primeira dúvida é quando não permitir a isenção  em propriedade  como
um todo? Entendo que é propriedade como um todo. Se  tenho uma área de 10 hectares e uso
2,  sendo  os  demais  APP ou mata,  eu  considero  isenção  na  propriedade  como um todo?
Segundo ponto,  quando  fala em uso efetivo  comprovado com finalidade econômica,  está
escrito  em ata,  que eu levantei,  que existem algumas situações,  principalmente na região,
quando  lá  em  2007  empurraram  o  perímetro  urbano  até  divisa  de  Flores  da  Cunha  e
Farroupilha. Muitas regiões, praticamente toda  de característica rural e a maioria  ainda em
atividade rural e agora, tem essa questão  de que  quando  temos vários produtores com
pequenas propriedades, às vezes, com mais de uma matrícula, ele utiliza de forma econômica
uma matrícula, e outra  não, porque ela é toda APP, mata ou muito acidentado como tem em
nossa  região  principalmente  em  São  Giácomo.   Minha  preocupação  é,  ele  tem  uma
propriedade com finalidade econômica e outra não é  porque ela é mata, APP e assim por
diante. Como é que a prefeitura vai classificar essa outra área? João Batista M da Rocha ( Sec
da Receita): Na realidade dentro do município da área urbana não existe isenção para área de
preservação e  para mata nativa , só tem para aquela área com produção primária, então se
tiver uma área de mata aquilo vai ser tributado normalmente. Tem uma cobrança do Ministério
Público, que está tramitando, que essas áreas devem ser isentadas. Deve ter lei para isso, por
enquanto não tem. Então eu gostaria de trazer algumas definições quanto a isso, antes de
entrar  nesse mérito; o que se considera como atividade rural com os termos da tributação
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tributária: “considera-se como atividade rural, as atividades agrícolas, pecuárias, de extração,
exploração vegetal e animal, apicultura, transformação de produtos agrícolas ou pecuários sem
que haja alteração da composição e característica do produto in natura realizada pelo próprio
agricultor  ou  criador,  também  é  considerado  atividade  rural  o  cultivo  de  florestas  que  se
destinem ao corte para comercialização, consumo ou industrialização”. A legislação do ICMS
do estado que remete também a inscrição de todo o produtor rural junto ao ICMS do município
mas é um caráter do estado ela também traz alguns conceitos: “estabelecimento do produtor
rural; definição: a legislação ICMS define estabelecimento produtor rural como, para os efeitos
de  classificação  cadastral,  considera-se   estabelecimento  de  produtor  rural  aquele  que
desenvolver  atividade de produção primária,  agropecuária,  extrativa  vegetal  e  animal,  bem
como se realizado com um processo rudimentar. O artigo 6º do regimento do ICMS define o
que  é  contribuinte:  contribuinte  é  qualquer  pessoa  física  ou  jurídica  que  realize  com
assiduidade  ou  em volume  que  caracterize  o  uso  comercial,  operações  de  circulação  de
mercadoria ou prestação de serviço. A combinação dos conceitos do estabelecimento e do
contribuinte da legislação ICMS extrai-se que o estabelecimento produtor rural é área continua
de modo rural organizada e explorada com a finalidade do que é feita, onde o contribuinte,
pessoa física,  jurídica,  unidade familiar  ou conjunto de produtores,   nela se desenvolve de
forma autônoma  a atividade de produção primária”. Então na realidade a finalidade da questão
econômica é a de estar inscrito como produtor rural, e para isto tem que ter uma atividade que
não pode ser eventual, não pode ter uma vaquinha para consumo para ele para a família, ou
plantar uma hortinha ali, como muitos casos que tem várias chácaras, não só na área urbana,
mas rural também onde ele tem lá uma parreira de 200 m² e a função ali é praticamente  só
para consumo próprio, mas ele consegue via ao ICMS se inscrever como produtor rural porque
ele tem uma propriedade rural, em virtude da falta de fiscalização e acompanhamento. Isso
está delegado ao município. O cadastro, a fiscalização não está delegada ao município. Ele
consegue inscrição de  produtor rural, depois  vem na Secretaria da Receita e pede isenção de
IPTU daquela propriedade. Para ter isenção de IPTU  tem que ter no mínimo um hectare. A
questão da finalidade econômica nós que vamos aferir  se tem ou não. Em alguns casos a
gente indefere porque ele tem um terreno de 5 hectares a área de produção é de 500 m², então
não  consideramos  que  aquilo  caracteriza  uma  atividade  econômica,  porque  não  há  uma
predominância  econômica  naquele  imóvel.  Infelizmente  tem  áreas  onde  tem  áreas  de
preservação permanente, áreas de mata nativa, onde há interesse do município de preservar,
mas infelizmente não tem lei.  Conselheiro do STR,  Rudimar Menegotto: Então  chego a
conclusão que aquele agricultor que quer ficar com uma área de 2 hectares, chegar numa certa
idade  que  não  tem  mais  condições  de  trabalhar,   vai  produzir  alguma  coisa  para  sua
subsistência e eu vou expulsar ele de lá, porque ele não vai ter condições de pagar o IPTU.
Essa é minha preocupação. Porque em uma reunião que fomos, o Fernando, Secretário da
SEPLAN também estava, foi apontado com alguns moradores da Linha 40: “eu nasci aqui eu
quero morrer aqui, então eu vou ser expulso porque eu não consigo mais produzir de forma
econômica, só consigo produzir para a minha subsistência”. Pois todo agricultor vai chegar aos
70-80 anos, mas ele vai continuar lá para a subsistência. Essa é minha preocupação, nesses
dois casos. Não são muitos casos, mas tem vários agricultores que tem 10 hectares ou uma
área de 2 hectares, assim por diante. Então aquela área que é APP você diz que não pode
porque não tem lei, esse é um problema, nós não podemos resolver. Mas aquele caso que a
pessoa quer ficar lá, como nós podemos resolver? Vamos expulsar ele de lá? Conselheira da
SEPLAN Rosana A Guarese:  Nós ouvimos todas estas questões nas reuniões, e o que foi
colocado, e que foi colocado aqui foi, o que o plano pode atender, respeitando as legislações,
por isso este texto, por isso que eu trouxe a ajuda do colega. O que a gente pode fazer e
atender  foi  colocado;  que  havia  a  dificuldade  em algumas  questões  de  entender  que  era
possível essa atividade dentro da zona urbana; agora, o plano não consegue se sobrepor às
leis tributárias ou as outras questões. Se esbarra em algo que é além do trabalho que a gente
tá fazendo. A questão da finalidade econômica, expressa ou não aqui, é o que eles trabalham.
Por isso também não consegui explicar. Conselheiro da SEPLAN, Fernando Antônio Granjo
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Mondadori: É  importante ficar claro que: primeiro, quem está fazendo o produtor rural sair
dali, não é plano diretor com este artigo . O que está de certa forma expulsando o produtor
rural é a zona urbana, que isso é o que nós tínhamos antes. Então como a coisa se consolidou
ao redor, não conseguimos retornar o perímetro urbano. Fizemos isso em alguns casos, como
é o caso da Linha 60 onde  identificamos que ali ainda era possível retornar, visto que se
mantinha características rurais e não conseguimos resolver todos os problemas. Para  todos
aqueles casos em que nós tínhamos produção rural, dentro do perímetro urbano, e que  não
conseguimos retornar a zona rural, com o trabalho junto a Secretaria de Agricultura e junto com
a Secretaria  da  Fazenda,   colocamos isso  para  facilitar  o  processo para  o  produtor  rural,
permitindo que a atividade econômica ocorra dentro da zona urbana. O propósito aqui foi este,
colaborar pra essa situação que hoje  sabemos que é ruim para o produtor rural. Não foi o
inverso. Para quem não conhece, parece que a gente tá criando uma forma de expulsar. E não
é. A gente tá fazendo o contrário, como  não conseguimos reduzir o perímetro urbano, para
aqueles casos, ficou esse artigo, para tentar proteger o produtor rural.  Conselheiro do STR,
Rudimar Menegotto: Então secretário, desculpa se eu falei que nós estamos expulsando. Eu
não quis dizer isso. Eu quis dizer que vai acontecer isso. Porque na realidade não fomos nós.
Foi lá atrás que aumentaram o perimetro sem necessidade. Como nós estamos vendo hoje, há
muitas áreas que não precisa avançar o perímetro, como chegar até a divisa de Flores da
Cunha  e  Farroupilha.   Não  estou dizendo que fomos  nós  aqui;  mas realmente  ficou uma
situação que preocupa. Conselheiro do CREA Jorge Gelso Cassina: acho que a sociedade
deve proteger o produtor rural, assim como está disposto este artigo que prevê a possibilidade
de  atividade  primária  em área urbana.  Principalmente  o  segundo inciso,  quando  fala  em
finalidade econômica. Nós estamos sim, presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais,
estão expulsando,  sim.  Hoje  aqui,  na  área  urbana,  as  propriedades  rurais  que ainda tem
atividade são tocadas  por pessoas já de certa idade. É dificil de encontrar, com exceção de
alguns agricultores ecológicos e alguns  muito bem consolidados e que não tem vizinhança
perversa  por  condição  ou  por  furto  e  roubo,  que  ainda  se  mantêm.  O  que  é  finalidade
econômica  para  um  cidadão  que  está  com  60-65  anos  de  idade,  está  diminuindo  a  sua
atividade agrícola, porque está se aposentado ou se aposentou, ele e a esposa ou pelo fundo
rural ou INSS e se obrigam a diminuir  a atividade. O que é finalidade econômica? Pra ele
satisfaz ter  uma vaca,  duas vacas,  30 galinhas,  meio  hectare de parreira para receber  os
amigos e vizinhos, mas ainda conservar área de preservação permanente com água limpa,
20% da propriedade como reserva legal e outras áreas mais que ele não tem condição pelo
novo código florestal ou melhor, a Lei do Bioma da Mata Atlântica,  não pode mais derrubar
capoeira,  para  ampliar  suas  atividades;  se  pudesse  arrendar  se  aparecesse  alguém  com
vontade  de  arrendar,  porque  se  torna  o  licenciamento  praticamente  inviável.  A  minha
preocupação é a visão tributarista da finalidade econômica versous a visão social da finalidade
econômica. A finalidade social é do sujeito que está morando lá, que tem a propriedade, ainda
íntegra,  social  e  ambientalmente  íntegra,  trazendo  benefícios  para  a  sociedade,  e  ainda
encontra tudo,  gado, lagarto, saracura,  socós e eventualmente tem o açude com peixes. E a
finalidade econômica estabelecida pelo município é que  tem que produzir. E quem é que vai
determinar  o  que  é  finalidade  econômica.  Finalidade  econômica  é  um conceito.  Para  um
borracheiro que tem borracharia na esquina, finalidade ou viabilidade econômica é uma coisa;
para uma grande empresa é outra. E assim vai. Então eu vejo isso, com preocupação e da
minha  parte   sugiro  que  seja  suprimido  “com  finalidade  econômica”,  porque  finalidade
econômica vai acabar de ser definida aqui na prefeitura e não pelo cidadão, pela pessoa que
mora lá na propriedade. As atividades de produção primária, poderão ter tratamento fiscal, veja
então estamos tratando de assuntos fiscais  e tributários  dentro de plano diretor  integrado.
Poderão ter tratamento fiscal diferenciado, que estejam devidamente licenciados pelos órgãos
competentes. Ou seja tem criação, tem atividade agrícola e tudo mais licenciado e que tenha
uso  efetivo  comprovado.  Porque  finalidade  econômica,  vai  gerar  uma  discussão  que
inevitavelmente vai parar sempre lá no judiciário. Para a gente que já está vacinado tem 40
processos nas “paletas” mais um processo judiciário não é nada, mas para as pessoas que não
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sabem sequer o que é consultar um advogado, consultar assessoria jurídica, consultar algo
mais parecido sobre o assunto,  é uma catástrofe.  Chega um determinado dia recebe uma
autuação que ele está devendo 10.000 reais de IPTU porque a área dele é área urbana. A
propriedade dele está sendo tributada como urbana. Então a minha sugestão é que tenha uso
efetivo comprovado, não é o caso de chácara, que é outra história, é uso urbano. Quem tem
atividade de produção primária, como está descrito no artigo ai tem que ser diferenciado, tem
que suprimir o “e finalidade econômica”.  João Batista M da Rocha ( Sec da Receita);  Na
realidade  temos um tratamento fiscal diferenciado que já existe previsão no código tributário
municipal,  para  aqueles  imóveis  que  tenham  mais  de  um  hectare  e  que  o  produtor  ou
proprietário  tem que estar inscrito como produtor rural na secretaria de fazenda do estado,
tem que emitir nota fiscal com frequência, e não uma nota fiscal por ano. É lógico que a gente
vai analisar, se  tem uma parreira de 5.000m² e tem uma propriedade de 3 hectares, a gente
vai avaliar que aquilo ali  realmente tem uma finalidade econômica, que  está produzindo e
vendendo aquela produção. Não é situação de que não vai se analisar porque ele tem uma
parreira somente ou uma lavoura, não. Se tiver até um aviário dentro da propriedade se acaba
concedendo uma isenção para toda a área do imóvel.  O que é diferente do ITR que não
considera  área  total,  só  exclui  da  tributação  apenas  área  que  tenha  equipamentos  e
instalações que tenham  produção. É diferente. Até porque está bem claro o que é produtor
rural  pela legislação do ICMS.  E para evitar   o produtor rural   tem que se enquadrar  no
conceito de produtor rural. Porque até o próprio ICMS, faz em baixa de ofício em lote, para
aquele estabelecimento,  aquela propriedade que não apresentam habitualidade ou  volume
que caracterize intuito comercial  nas operações de circulação de mercadoria. Nós estamos
tratando  um problema  fiscal,   não  podemos  pensar  na  questão  social,   mas  na  questão
ambiental  já existe uma minuta de projeto de lei isentando área de preservação permanente
de mata nativa em área urbana. Já está elaborado,  é só encaminhar  a cobrança disso,  o
ministério público já cobrou isso.,   Vai resolver grande parte dos problemas em áreas que
temos no município, que não é possível produzir em razão das características do imóvel. E o
produtor rural realmente não tem condições mas todos vocês conhecem regiões com grandes
inclinações, que até é proibido ambientalmente produzir,  foi abandonado e hoje está voltando
a ser área de preservação. E isso tem que ter isenção. É uma questão de justiça fiscal ter
isenção, mas infelizmente a nossa legislação não tem previsão disso.  O que nós estamos
tratando aqui é uma área que tenha produção agrícola. A questão social é outra, se quiser
elaborar uma lei que beneficie esse produtor rural, deve-se propor essa lei. Presidente Carlos
Eduardo Mesquita Pedone: Seguindo um pouco essa linha de raciocínio,  na questão com
finalidade social e econômica e ambiental,  se pudesse envolver outras secretarias não só a
receita  nessa conversa  para  poder  trabalhar  um pouco melhor  essas  questões  de forma
integrada.  Conselheiro do STR,  Rudimar Menegotto: Ele falou que a gente não tem que
pensar  no  social  mas  eu  acho  que  a  gente  tem  que  pensar  sim.  Quem  avançou  nas
comunidades rurais foi o urbano e não precisava, lá em 2007. Não estou dizendo que foi agora.
Não tem nada a ver  perímetro urbano em comunidade totalmente rurais. E ai alguns fatos
ocorrem, alguns agricultores acabam aproveitando a própria situação, porque existe a lei de
lotear lá totalmente  isolado e inserir. E isso gera um custo enorme para o poder público. Um
loteamento  na divisa  com Flores  da Cunha sendo  que existe  um espaço mais  próximo a
cidade. Tem aquele produtor que produz para sua subsistência e vende alguma coisinha, pra
mim é uma forma econômica também, porque quando se produz e se consome esses produtos
eu estou fazendo uma forma de economia porque eu não estou adquirindo esses produtos,
porque eu produzo meus ovos, meu leite, etc. Pra mim é uma forma econômica também. João
Batista M da Rocha ( Sec da Receita); Ai é  subsistência e isto não pode ser caracterizado
como produtor rural. Então como que eu vou dar isenção para o “cara” se ele não tem talão de
produtor  rural,  ele  não vende.  Presidente  Carlos  Eduardo Mesquita  Pedone Por  isso  o
envolvimento de outras secretarias que não só a receita. João Batista M da Rocha ( Sec da
Receita);  Nós vamos indeferir se não tiver produção. Nós não vamos dar isenção para eles
mesmo que não esteja  aqui. A atual redação do plano diretor não prevê produção primária em
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área urbana.  Aqui  está tentando voltar  a uma situação que esta irregular  hoje.  Nós temos
diversas propriedades na área urbana que tem produção primária, mas hoje não está previsto,
o  Plano  Diretor  atual  não  previu  isso.  Estamos  tentando  resolver  com  isso  aqui  agora.
Conselheira da SEPLAN Rosana A Guarese:  Essa dificuldade que nos foi colocada, que não
havia previsão e havia uma dificuldade de entendimento em algumas coisas que eles fazem, se
pode ou não pode. Como que fica isso. Então nós vamos deixar claro que pode, ai tem os
quesitos que eles aplicam, que são outras legislações.  João Batista M da Rocha ( Sec da
Receita);  A gente podia indefirir esses pedidos de ação de IPTU com base simplesmente no
Plano Diretor que é proibido atividade primaria em área urbana. Mas a gente não tem feito
dessa forma pois tem esta  questão social que é  na questão  da agricultura.  Não é uma
questão de proibir que tenha atividade primária em área urbana, eu acho que tem o interesse
social que é para a coletividade de um todo. Só que essa propriedade urbana para merecer um
benefício fiscal,  tem que atender o coletivo,  tem que vender na CEASA para dividir o produto
para  toda  a  comunidade,  não  só  para  consumo  próprio.   Presidente  Carlos  Eduardo
Mesquita Pedone: Eu acho que temos ai um perfil bem específico, que o conselheiro coloca
em  relação  aos  aposentados,  que  são  questões  relativamente  social.  Se  deixarmos  isso
apenas no âmbito econômico nós vamos criar um impasse. João Batista M da Rocha ( Sec
da Receita): Existe a questão o aposentado que ganha 3 salários mínimo que possui imóvel  e
é isento. Presidente Carlos Eduardo Mesquita Pedone: Por isso podemos colocar  finalidade
social também para esse processo não percorrer só na Receita, percorrer outras secretarias.
João Batista M da Rocha ( Sec da Receita):  Já existe lei sobre isso, na realidade é só pra
aplicar algo que está irregular hoje; atividade em área urbana não é permitido. Aquilo que vão
mudar  não vai  mudar  nada para  o  nosso entendimento  fiscal.  Pois  existe  uma legislação
superior,  o Código Tributário Nacional,  Código Tributário Estadual,  legislação do ICMS, que
define que tem que ter finalidade econômica. Então tirar ou colocar isso no Plano, para efeito
fiscal não vai mudar nada. Conselheiro da SEPLAN, Fernando Antônio Granjo Mondadori:
Esse assunto não foi debatido só com a Secretaria da Receita, foi também a Secretaria de
Agricultura,  a  Secretária  de  Urbanismo  e  a  Secretaria  do  Meio  Ambiente.  A questão  da
finalidade econômica, junto com a proposta que o Pedone colocou, não ficaria muito ampla a
gente colocar finalidade econômica, social e ambiental. Eu não vejo problema com relação a
isso. Se isso vai melhorar a condição do produtor, que é o propósito disso tudo aqui.  João
Batista M da Rocha ( Sec da Receita): vai abrir para a questão de depois ter uma legislação
que vai  regrar  isso.  Tu pode tentar  regularizar  esse imóvel  rural,  essas caraterísticas pela
questão social  deste  produtor,  mas vai  ter  que ter  uma lei  específica.  Presidente  Carlos
Eduardo Mesquita Pedone: Eu acredito, pela tua fala, que  não podemos ser truculento. Não
com pessoas que tiveram atividade econômica durante toda uma vida e que agora querem
finalizar as suas vidas dentro da sua propriedade. Existe a questão também de pagamento por
serviços ambientais, o PSA, tem outras alternativas que devemos enxergar, não só a visão
econômica e tributarista. O texto pode ficar muito mais macio se a gente fizer esse tipo de
colocação. E ai vai se buscar os resultados, são questões bem específicas que estão sendo
colocadas, talvez ajude a questão do meio ambiente encontrar algumas saídas. Ninguém está
contrário as suas colocações, mas eu acho muito duro esse texto. “Finalidade econômica” ele
mata situações. João Batista M da Rocha ( Sec da Receita): A questão de isenção de IPTU
para áreas urbanas com área de preservação com mata nativa, existem vários municípios que
já tem isso. Aqui é uma cobrança de quando a gente vai vistoriar uma propriedade e vê que a
produção é mínima, mas que grande parte daquele imóvel é mata nativa, área de preservação
e a gente acha injusto indeferir aquele pedido. Mas infelizmente está na lei.  Conselheiro da
SEPLAN,  Fernando  Antônio  Granjo  Mondadori:  Se  a  gente  colocar  função  social  e
ambiental  não  reforça  as  ações  que são  tomadas?  João Batista  M da Rocha  (  Sec da
Receita);  Ainda vai  haver  necessidade de regramento.  Para  analisar  o imóvel  se  ele  tem
atividade primária ou não  vamos analisar o interesse habitual dessa produção, e não  ter uma
vaca de tirar leite para  consumo próprio. Isso não é subsistência nem atividade econômica,
não vamos dar isenção para isso. Mas para a área de mata nativa, área de preservação ai sim
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se entende  isenção.  Conselheira da PGM, Larissa Raymundi: Eu gostaria de trazer uma
colocação, que a conselheira Margareth fez quando esse assunto veio a tona nas reuniões
passadas: que no mínimo, desde a constituição de 88, a propriedade não pode ser analisada
pelo ponto de vista apenas do proprietário,  a propriedade tem que atender a sua função social.
Então no momento que a gente traz a função social no artigo do plano diretor, a gente também
traz uma série de outros problemas que talvez sejam mais prejudiciais para os produtores do
que deixar simplesmente como está proposto aqui. Porque o Estatuto da Cidade prevê uma
série de outros instrumentos, na hipótese do imóvel ser considerado subutilizado. Vamos pegar
o exemplo que o conselheiro trouxe: o produtor com idade avançada, aposentado que tem uma
área de 20.000 m² dentro da zona urbana e só tem um plantio para sustento próprio;  nós
podemos discutir qual é a melhor solução de política urbana para esse imóvel. É interessante
para o município e para a coletividade ter uma área com essa extensão numa propriedade
individualizada,  ou  é  mais  interessante  se  estabelecer  um  parcelamento  compulsório  ou
edificação  compulsória,  IPTU  progressivo  que  são  previstos  no  Estatuto  da  Cidade,  são
instrumentos de politica urbana. Então trazer essa questão para o Plano Diretor vai trazer mais
problema do que solução. Conselheira da CIC, Margarete T Bender: Porque aquela área foi
declarada urbana? Houve uma diretriz que foi aprovada nesse sentido, e que continua nessa
revisão; de que Caxias do Sul procure otimizar a ocupação do espaço ainda existente entre os
municípios de Farroupilha e Flores da Cunha. A ideia matriz, que eu saiba, era justamente
consolidar  o  núcleo  de  aglomeração  daqueles  municípios  que  compõem  a  AUNE,
caracterizando esse processo de conurbação no sentido de otimizar. Até porque Caxias do Sul,
a sul não tem para onde crescer, o lado Oeste esta Flores da Cunha, no lado Leste tem área
mas  fica  o  vale  do  Piaí,  e  a  Nordeste  onde  temos  um  território  bom  do  ponto  de  vista
topográfico nós temos as bacias de captação. Ou seja, Caxias acabou, não tem para onde
desenvolver. Então isso está nas diretrizes e se mantém agora como expectativa  em termos
de ampliação. Mas eu queria saber, o que diz o Código Tributário Nacional acerca disso, se
existe alguma área urbana de alguma cidade que proíba atividade produtiva primária. Alguém
conhece algum município?  Conselheiro do CREA, Jorge Gelso Cassina:  Não, tanto que o
código de postura deu abertura para essas atividades.  Conselheira da CIC,  Margarete T
Bender: Evidentemente,  o  fato  do  poder  público  buscar  ampliação  do  espaço  urbano  da
perspectiva do seu desenvolvimento enquanto cidade é uma prerrogativa enquanto plano de
cidade, mas isso não elimina, ou justifica a interrupção de qualquer atividade ali instalada. Isso
não existe. Não é proibido. Com relação a questão tributária, historicamente, o que se sabe,
dentro da zona urbana,  na medida que o perímetro vai  ampliando tem atividade produtiva
primária, seja ela de subsistência,  cai na regra da isenção. Isso eu gostaria de saber porque
na parte tributária a interpretação é literal.  João Batista M da Rocha ( Sec da Receita): Na
realidade a legislação tributária com relação a imóvel com destinação rural em área urbana é
considerado imóvel  rural.  O código tributário é diferente,  ele defende por localização, se o
imóvel  está na área urbana ele é urbano. Mas decisões do STR e STJ interpretados de forma
diferente, que não é a localização que define se imóvel é rural ou urbano, é a destinação; mas
ele tem que ter destinação rural. E pra isso tem que ter atividade rural. Ninguém pode proibir
atividade primária em área urbana, se o imóvel tiver características urbana . Mas o nosso Plano
Diretor não previa uma zona específica para atividade rural em área urbana. Áreas na linha 60
e Linha 40 seria  uma área urbana com o uso rural.  Conselheira da SEPLAN Rosana A
Guarese: Foi o que a gente tentou fazer, deixar mais claro essa dificuldade; Conselheira da
CIC, Margarete T Bender: Ratificar aquilo que era sagrado, ou seja, o imóvel que antes era
rural hoje migra para a condição de imóvel urbano se ele se mantém com características rurais,
no âmbito tributário, ele continua sendo tributado como rural.  Conselheira da PGM, Larissa
Raymundi: O Artigo 22, inciso VI do Código Tributário do Município prevê que  “desde que
cumprida as exigências da legislação, fica isento de imposto o bem imóvel, com área superior a
um hectare que comprovadamente se destina a exploração agrícola, pecuária, extrativa vegetal
ou agroindustrial”.  A interpretação que a fiscalização faz,  é que exploração tem conotação
econômica, tem a ver com sobrevivência em função da atividade que se explora. A agricultura
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de subsistência não entraria na exploração econômica.  João Batista M da Rocha ( Sec da
Receita): O decreto que regulamento o Artigo 22 do Código Tributário Municípal, diz que pela
pessoa enquadrada no texto, ele deve apresentar o talonário de produtor dos últimos 12 meses
e/ou nota fiscal de entrada da firma destinatária do produto, para requerer isenção. E para isso
ele tem que ter inscrição de produtor rural, e para ter inscrição de produtor rural tem que ter um
estabelecimento   com emissão de  nota  fiscal,  tem que  ter  produção.  Do  contrário  não  é
possível  conceder  isenção.  A questão social  é  outra coisa.  Conselheiro do CREA,  Jorge
Gelso Cassina:  Presidente, da minha parte esta suficientemente claro e eu estou propondo
que  ocorra  a  votação,  e  a   proposta  do  CREA,  é  que  o  inciso  2º  tenha um ponto  após
comprovar e que se suprima “e com finalidade econômica” Que agricultura de subsistência é
agricultura de família, é uma propriedade bem conservada, que não existe desmatamento, com
água em abundância, sem esgoto, é o que é desejável.  O colono, usado pejorativamente, é
um sujeito, autônomo, independente, não precisa participar da sociedade de consumo, não
depende do mercado, produz o que precisa, excepcionantemente precisa de algum insumo. A
nossa proposta é essa! Presidente Carlos Eduardo Mesquita Pedone: Então nós temos uma
proposta do CREA, de colocar um ponto depois de “uso efetivo comprovado” e retirar “com
finalidade econômica”.  Conselheiro  do  SAMAE,  Gerson Panarotto: Eu queria  fazer  uma
proposta de colocar um ponto depois do município e tirar o resto. Segunda linha “zona urbana
do município”. Porque a questão da isenção fiscal é discutida na lei específica de isenção do
código tributário, aqui o que a gente quer fazer no Plano Diretor é permitir atividade primária na
zona urbana. João Batista M da Rocha ( Sec da Receita): Até porque na legislação ambiental
dependendo da atividade se há necessidade de licenciamento ambiental, Já exite legislação
sobre isso, legislação específica. Todas as licenças que são exigidas para atividade em área
urbana a gente está solicitando que apresente. Ele tem que estar regular perante todos órgãos
competentes. Então, colocando ou tirando isso, não muda nada, para a legislação. Presidente
Carlos Eduardo Mesquita Pedone: Nós temos então uma segunda proposta que é colocar um
ponto no final da segunda linha depois de “zona urbana do município”. E retirar os incisos e o
restante  do  texto.  E   manter  como  está.  Conselheiro  do  STR,   Rudimar  Menegotto:  A
questão do “ponto”  ele  altera o que?  Conselheira da SEPLAN Rosana Guarese: o  texto
ficaria:  “As atividades  de produção primária serão permitidas  em propriedades situadas  na
zona urbana do município”.  Não vai mudar. O objetivo que nós quisemos inserir esse artigo
fica mantido, no meu ponto de vista. O objetivo era deixar claro de que é permitido. O que foi
colocado  foi  essa  discussão  conjunta  que  gerou  esse  texto  completo  que  nós  temos,
observando que isso já acontece e que são outros regramentos; mas se reduzir permanecendo
a possibilidade, atende ao que nos fez buscar a criação desse artigo, que foi a dificuldade
colocada junto aos agricultores e na prática da aplicação do plano.  Conselheira da PGM,
Larissa  Raymundi: Se  o  objetivo  é  esse  de  tentar  flexibilizar  a  situação  do  agricultor,  a
alteração que tem que ser proposta não é aqui, mas no Código Tributário. O que nós teríamos
presidente, na proposta do CREA, um dissenso entre o que estabelece o Código Tributário e o
que estabelece o Plano Diretor, nessa hipótese vai prevalecer a lei especial que também é lei
complementar. Então, do ponto de vista jurídico, é inócua, num segundo momento a proposta
do SAMAE é adequada porque apenas deixa expresso o que é permitido atividade primária na
zona urbana, e a manutenção do texto como está é justamente para guardar uma sintonia com
o que está no Plano Diretor e com o que está no Código Tributário. Esse é um glossário das
propostas que nós temos na mesa. Conselheiro do CREA, Jorge Gelso Cassina: Presidente,
acatando as ponderações da conselheira da PGM, o CREA retira a sua proposta em favor
aquela  do  SAMAE.  Presidente  Carlos  Eduardo  Mesquita  Pedone:  Então  temos  duas
propostas colocadas ai; deixar o texto como esta ou colocar um “ponto” em “município” e retirar
o  restante.  O  senhores  acham  que  tem  alguma  forma  de  consenso  ou  partimos  para  a
votação?  Conselheiro da SEPLAN Fernando A G Mondadori: Considerando que, o nosso
objetivo foi bem claro de apoiar o produtor, então por questão disso a SEPLAN se coloca a
favor do SAMAE nessa proposta. A questão da sintonia é superinteressante, mas não é tão
pertinente no momento. Neste momento na condição atual que temos, de um perímetro que
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cresceu pra cima do produtor rural, seria interessante simplesmente declarar que é permitido
produção primária na zona urbana.  Conselheira da SEPLAN Rosana Guarese:. Deve ficar
claro que os procedimentos no município vão continuar, expressos aqui ou não da forma como
estão, pela receita ou pelo meio ambiente.  Presidente Carlos Eduardo Mesquita Pedone:
Uma questão de organização do setor para que busque resultados tanto do ponto de vista
social como ambiental para esses impasses de legislação específica ou do código tributário.
Então a proposta seria colocar o “ponto” no “município” e retirar o restante para evitar questões
polêmicas.  Conselheira da PGM, Larissa Raymundi: Mas há um entendimento de que a
expressão “tratamento fiscal diferenciado” é ruim para o artigo?  É bastante positiva. Então
poderíamos retirar os incisos e manter tratamento fiscal diferenciado na forma da lei específica.
Porque  o  “tratamento  fiscal  diferenciado”  vem  a  favorecer.  Presidente  Carlos  Eduardo
Mesquita  Pedone:  Todos  de acordo? Então podemos consensuar  assim.  Conselheira  da
SEPLAN Rosana Guarese:  O texto ficará :  “As atividades de produção primária serão
permitidas  em  propriedades  situadas  na  zona  urbana  do  município  e  poderão  ter
tratamento fiscal diferenciado na forma de lei  específica”.  Presidente Carlos Eduardo
Mesquita  Pedone:.  Passamos  para  o  segundo  ponto  ainda  pendente  que  é  mapa  do
zoneamento e a tabela 01 do Anexo 02.  Conselheira da SEPLAN Rosana Guarese:  mais
uma questão que foi levantada que  poderia trazer, as larguras das vias com o que foi ou não
modificado; que nós apresentamos ontem. Nós trouxemos a tabela com mais informações do
que  tínhamos  ontem  com  o  que  mudou  e  o  que  manteve.  Presidente  Carlos  Eduardo
Mesquita Pedone:  Antes de prosseguir  nessa discussão, eu gostaria  de fazer um convite;
conversei  com o secretário  Fernando Mondadori  sobre a  entrega deste documento para a
Câmara de Vereadores que ficaria para quinta feira dia 14, às 16:30. Me coloquei à disposição
para levar este documento junto ao presidente da Câmara e   gostaria de estender este convite
aos conselheiros, a confirmar, mas a princípio ficaria quinta-feira às 16:30.  Conselheira da
SEPLAN Rosana Guarese:  Ontem nós tínhamos uma tabela, hoje entregamos outra porque
foi nos apontado algumas questões que eram erros. Então a tabela 12/12 é a mesma só com
as correções.. Para que a gente possa discutir os parâmetros. Nós fizemos novamente o mapa
com a diferença que, antes, tínhamos uma proximidade muito grande nas cores na impressão,
reforçamos a cor da ZUM para ficar diferente da ZR2. Para que possam enxergar onde estão
propostos os zonamentos de fato. Nós colocamos em linhas azuis no mapa aqueles Zona de
Centro 3 que foram suprimidas que vocês possam ver o que tínhamos antes, em azul, e em
vermelho é o que permanece. E nós apontamos também duas que não estavam e que foram
acrescentadas, no Shopping Iguatemi e na Mário Lopes. A princípio é isso que conseguimos
fazer  para  melhorar  o  entendimento  de  ontem  para  hoje,  estamos  aqui  para  explicar  as
dúvidas. Vou fazer uma explicação geral para reforçar a lógica que foi utilizada. A princípio nós
temos uma área de maior densificação junto ao segundo anel, onde nós tínhamos ZR3 nós
fizemos uma divisão entre o que permanece em ZR3, em amarelinho, e ZR5 que é o amarelo
mais forte. A diferenciação foi pela vocação e pelo  que acontece atualmente nesses territórios
diferenciado especialmente a limitação máxima de altura. Os lugares onde vimos o que está
acontecendo, ou pela questão topográfica ou pelo entorno, onde não era possível essa altura
máxima, que é bastante grande na ZR3 nós dividimos, e temos duas condições. Também pela
verificação da vocação  que de fato acontece no território, esta zona  foi um pouco além do
anel com a mesma característica, a ZR3, junto ao shopping Iguatemi, que  de fato aconteceu a
verticalização e densificação, também a parte de comércio, por isso estamos propondo a ZR3
lá e também junto ao loteamento que temos situações muito análoga. Nós verificamos o que de
fato acontece no território e o que é similar e colocamos essa proposta: ZR3 nessas áreas, ou
seja, maior densificação além das zonas de centro. ZC1 permanece da forma que estava e a
ZC3 como eu já tinha colocado. As Zonas de Centro também respeitando o que o plano previa,
não mudamos o conceito, nós tínhamos, as zonas de centro como áreas de densificação já
previstas;  além  de  Zonas  Residenciais  que  a  ZR3  com  possibilidade  de  densificação  e
ocupação não tornava essas outras áreas de densificação tão atrativa. Então a proposta foi;
trabalhar média densidade fora do anel, alta densidade e essas zonas de centro de uma forma
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um pouco reduzida para buscar a consolidação daquilo que foi previsto, observando o que está
realmente se consolidando como ZC3, ou seja, uma parte que tenha comércio e serviço além
da densificação ou colocação de áreas residencias. Nesse sentido  verificamos ao longo delas
quais teriam esta possibilidade ou estariam se encaminhando dessa forma para acontecer isso.
Por isso  as azuis  foram suprimidas. Conselheira da CIC, Margarete T Bender: Nesse mapa
que foi distribuído, foi suprimida aquela ligação em direção oeste  e com relação a interligação
dessas vias com o novo aeroporto e em função do anel perimetral  Conselheira da SEPLAN
Rosana Guarese: A nossa lógica foi tentar reduzir para que realmente  aconteça o que  foi
previsto, por isso esse enxugamento das Zonas, e se vocês verem tem uma lógica de ligação
com a ZC2 que também são áreas de densificação já prevista. Então a lógica foi buscar essa
conexão  e  trabalhar  com a  redução  para  buscar  a  consolidação,  que  de  fato,  se  formos
verificar,  em  muitas,  não  aconteceu  como  planejado.  Conselheira  da  CIC,  Margarete  T
Bender: Em direção leste, exatamente onde tem essas duas azuis que são nos corredores de
expansão, são essas ligações. Uma delas é a que vai pelo bairro Cruzeiro, bairro  São Luiz; ela
vem com 30 m, os loteamentos que se implantaram ai, ao longo preservam os 30 m. Tenho
outra sugestão nessa região, o plano diretor antigo prevê uma avenida com 30 m de largura
cujo  objetivo é ligar até a BR. Era uma alternativa de ligação leste-oeste, para atender todo
aquele complexo de indústrias, e ali tem essa rua de 20 m e ocorreu um empreendimento que
contemplou essa largura,  que está  sendo observada pelas outras edificações ao longo do
traçado;  pelo  porte  dessa  via  que  é  30  m atendendo  aquele  objetivo  e  se  consolidou,  a
sugestão é de estender enquanto corredor comercial atá a Atilio Andreazza,  Porque a Atilho,
na estrutura viária ela é arterial. Conselheira da SEPLAN Rosana Guarese: Ele colocou isso
para nós ontem no final da reunião, e acho que é possível e pertinente essa proposta desde
que vá até a Atilio, mas que só chegue até aqui para não inferir na área industrial. Ela tem
estrutura,    nem todas que são marcadas hoje  são consolidadas,  mas tem a estrutura ou
possibilidade  de  consolidação.  Conselheira  da  CIC,  Margarete  T  Bender: Pelo  meu
entendimento  já  estão  sendo  implementados  ali  os  aparelhos  viários  na  perspectiva  de
consolidar,  no âmbito  de  coletora.  São dois  aparelhos,  um na Atilio  Andreazza e  outro na
conhecida  Avenida dos Leiteiros. Conselheira da SEPLAN Rosana Guarese: Para completar
o que eu estava falando, fora do terceiro anel trabalhamos baixa densidade, podem ver pela
tabela. Baixamos alguns dos zoneamentos, especificamente na Linha 40 ficou densidade bem
baixa e todos os outros zoneamentos fora do 3ºAnel, não é muito diferente do que  já tinha,
houve alguns ajustes e os índices também são mais baixos, para ficar a baixa densidade. A
diferença é que o segundo anel  tinha a ZR3 que recebeu uma nova denominação que é ZR4,
e  foi adaptada com a redução do índice para ficar de acordo com média densidade. Então: alta
densidade nos corredores, média densidade nessa parte grande de amarelo que antes era
ZR3, e baixa densidade nas bordas para respeitar essa dificuldade que foi apontada na reunião
de  ontem  da  falta  de  equipamentos  ou  das  próprias  áreas  públicas  para  atender  estas
comunidades mais periféricas. Respeitando também esta lógica em alguns zoneamentos está
expresso na tabela onde se compra e não se compra índice. A compra de índice possibilita em
alguns lugares uma  maior densificação o que nem sempre é o desejado em toda a zona
urbana, por isso está expresso os lugares que isso pode acontecer. Com a colocação da ZR3
transformada  em  ZR4  e  ajustada  o  que  é  positivo  é  que  não  muda  muito  as  atividades
permitidas e não causa grande impacto, onde já tem uma atividade e passa a ser proibida.
Respeitamos   isso  para  não  causar  transtorno  nas  atividades  que  já  tinham  ali.  Estão
expressas  as duas zonas de mineração,  estão demarcadas também nesse mapa. As zonas
industriais  e  as  ZUMS tiveram  pequenos ajustes,  porque já  tínhamos áreas consolidadas
residenciais no entorno, então o que foi possível acomodar e  foi ajustado. Nós temos fora do
3º Anel, ZR4 que são as características próximas do já tínhamos, porque são núcleos como
Forqueta, Ana Rech e Galópolis, mas que permanecem com os índices baixos que era o que já
tínhamos. As atividades possíveis lá, por isso são ZR4, mantém as atividades muito próximas
do que já era permitido e mantém índice muito próximo do que já era permitido fora do 3º Anel.
A diferença dessa ZR4, que o índice é 1.5 dentro do anel e 1.2 fora do Anel. Se mantêm a ZR2,
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já proposta no plano, não se consolidaram de uma maneira efetiva, fizemos um estudo bem
específico sobre cada uma delas, e vimos que elas tem possibilidade de se consolidar ou se
manter,  por isso mantivemos da forma como já era proposta.  Entendemos que com esses
ajustes,  possa dar a possibilidade de consolidação.  Conselheiro do SINDUSCON, Juarez
Mazzochi:   temos algumas sugestões: Quanto ao zoneamento, tem uma área que é muito
conflitante,  na Av. Rio Branco próximo a Rua Feijó Júnior,  temos todo com ZR3 e essa área
com ZR5, nó acreditamos que devemos seguir na Av. Rio Branco com ZR3 até o encontro da
ZC, e a área próximo a Rua Dezoito do Forte, Feijó Junior  acho que essa Zona deveria ser
ZR3 para manter o mesmo padrão construtivo. A partir do shopping na Av. Rio Branco, nós
devíamos fazer a mesma característica, porque não tem sentido ter ZR3 em um lado da Av. Rio
Branco e no outro não. Tem um conflito muito grande com ZC e ZR3 aqui, fica isolada, eu acho
prudente  ser ZR3 aqui.  Conselheira da SEPLAN Rosana Guarese: Do lado teria que ver o
corte, aqui é tranquilo porque ele ficou isolado e é próximo da ZC, mas no outro lado é preciso
olhar. Tem que ter o cuidado de corte se não a gente cria esses conflitos.  Conselheiro da
SEPLAN,  Fernando Antônio Granjo Mondadori: O que  podemos fazer do outro lado é só
analisar se existe o corte que se possa fazer, existindo não teria problema. Temos que ver se
não tem previsão viária ali. Por isso temos que dar uma analisada. Conselheira da SEPLAN
Rosana Guarese: A diferença entre o amarelo forte e franco é a questão do limite de altura.
Fizemos a avaliação através do que se observou no território. Esses pequenos ajustes,  deixo
claro que não há interferência entre um e outro eu não vejo problema. É difícil dizer isso agora
sem olhar melhor. Aqui vai ficar amarelo-claro e  acabamos a proposta, aqui precisa ver este
ponto de corte para não ter problema, é preciso ser claro, do contrário, na hora de  verificar o
zoneamento no IU, pode ter problema para avaliar onde a propriedade está enquadrada. É esta
a  preocupação  da  definição,  podemos   fazer  mas  com  o  ponto  de  corte  adequado.
Conselheiro do  SINDUSCON, Juarez Mazzochi:  No zoneamento  temos ainda a mesma
questão da Margarete, daquela via que agora vai ser ZC.  Conselheira da SEPLAN Rosana
Guarese:   Aqui também acatamos esse pedido, porque vemos que não causa problemas pela
largura da via, até a Rua Atilho Andreazza. Conselheiro do SINDUSCON, Juarez Mazzochi:
Uma zona que  também achamos que devia continuar que é uma ZC3 ali na Rua Tronca em
direção ao outro lado, que foi retirado. Acreditamos que houve um desenvolvimento, teve vários
empreendimentos novos comercias  na Rua Tronca e na Rua Dom José Barea. Acho que tem
que ter incentivos. E tem muitos com uso misto. Conselheira da SEPLAN Rosana Guarese: A
nossa  avaliação  é  que  é  pouco  para  formar  uma  centralidade,  foi  nesse  sentido  que
suprimimos até reforçando essas que tem ligações. Não entendemos como uma consolidação
de uma centralidade. Foi nesse sentido a sua retirada. Presidente Carlos Eduardo Mesquita
Pedone: Na área da Robertshow, tem muito potencial por ter sido industrial e subutilizada no
início da Tronca. Conselheira da SEPLAN Rosana Guarese: é importante se consolidar como
zona de centro mas muitas vezes é só  questão do residencial. Não é a proposta. A proposta é
zona  de  centro  como  uma  centralidade.  Aqui   vamos  ter  todo  um  trabalho  da  Maesa.
Conselheiro do SINDUSCON, Juarez Mazzochi: Eu acho que nós temos uma chance boa,
justamento com o que o presidente falou, nós temos a Robertshow que foi vendida, nós temos
outra área onde é a Pepsi que também está sendo vendida. Eu acho que levarmos uma ZC
para  ai,  nós  só  vamos  contribuir.  Conselheira  da  SEPLAN  Rosana  Guarese:  Vai  ser
trabalhado  toda  a  questão  da  alteração  urbana  e  se  vai  trabalhar  isso  de  alguma forma
Conselheiro  do  SINDUSCON,  Juarez  Mazzochi:  Temos  previsto  no  atual  plano  diretor.
Podemos  colocar  em  votação.  Acho  que   estamos  dando  várias  diretrizes  de  que   está
acontecendo.  Conselheira da CIC, Margarete T Bender: Acho que a caracterização desse
eixo como corredor comercial,  promove o que  queremos, que é migrar certas atividades que
estão no centro, ZC1, para favorecer todo esse espaço que fica como ZR3, na perspectiva de
ter comércio,  que a grosso modo algumas coisas já começaram a acontecer. Já se identifica
algumas  forças  acontecendo  nesse  eixo  Conselheira  da  SEPLAN Rosana Guarese:  Dai
nessa lógica  teríamos muitas outras, que de alguma forma incipiente, por isso se reforçou a
ideia de redução para buscar que se consolide, na possibilidade do  que está se  trabalhando.
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Conselheiro do SINDUSCON, Juarez Mazzochi:  Se  olharmos o número de construções
comerciais que está saindo na Rua Tronca,  é uma zona próxima ao centro, mas ele tá saindo
do centro. Acho que aquilo que foi o objetivo do plano, que era fazer uma zona de corredor de
comércio  está acontecendo. No momento que  tirarmos isso ela vai voltar a ser residencial.
Conselheira  da  CIC,  Margarete  T  Bender:  Já  apareceram restaurantes.  Conselheira  da
SEPLAN  Rosana  Guarese: Mas  isso  não  é  proibido.  Conselheiro  não  identificado:
Corrobora, inclusive com a diretriz de alargamento da Rua Tronca que vai de 15 m para 22 m
no trecho BR116 – Treze de Maio.  Já está se pensando em fazer um reforço viários para
atender a demanda de comércio . Conselheira do CAU, Silvia Nunes.  Temos  também  vário
e equipamentos urbanos que são próximos e que nesse caso caberia bem.  Conselheiro do
SINDUSCON,  Juarez  Mazzochi:  Tira  do  centro,  está  em uma zona  próxima  e  que  está
crescendo bastante. E no momento em que nós tivermos a implantação da Maesa e com a
venda da Robertshow  e da Pepsi.  É uma zona que vai crescer.  Conselheira da SEPLAN
Rosana Guarese: O que eu vejo é que provavelmente o trabalho específico da Maesa  vai
pegar esta área e vai ter uma diferenciação  e que  provavelmente, parte disso estará dentro.
Conselheiro do SINDUSCON, Juarez Mazzochi: Porque  não deixamos como está, acho que
não vai prejudicar. Conselheira da SEPLAN Rosana Guarese: vamos trabalhar parte disso na
operação urbana e vai se  diferenciar. Conselheiro do CAU, Rafael Artico: No estudo viário a
proposição  nossa é  que o  alargamento  seja  de  20 m.  Conselheira  da SEPLAN Rosana
Guarese:  a questão é centralidade, o foco deste trabalho e deste olhar que gerou a proposta é
especificamente centralidade. É poder ter atividades de comércio e de serviços fora do centro e
atender  a  comunidade  nesse  sentido.  Foi  essa  a  proposta,  neste  caso  mais  específico
entendendo que não se consolidou e buscando a lógica da redução das ligações com ZC2, que
não tem essa função. E também na perspectiva de que o trabalho da Maesa vai de alguma
forma  contemplar  e  ajustar   de  forma  totalmente  diferente.  Presidente  Carlos  Eduardo
Mesquita  Pedone:  temos  algumas  manifestações  no  sentido  de  manutenção  em  ZC,
manifestações contrárias a retirada da Rua Tronca como corredor. Vi 4 ou 5 manifestações no
sentido da manutenção. O ideal também que se estabelecesse um consenso quanto a isso.
Conselheiro  do SAMAE Gerson Panarotto: vejo  que como há uma demanda,  a  ideia  é
justamente tirar aquilo que se vê que não está se configurando ou não tem a tendência. Tem
que  colocar  que  existe  essa  tendência,  não  está   configurada   mas  existe.  Eu  não  vejo
problema em deixar  configurado dessa forma. Isso não atrapalha em nada Conselheiro do
SINDUSCON, Juarez Mazzochi:  Nesse momento não atrapalha em nada. Se o entorno da
Maesa  for  mudado  ai  é  um  outro  contexto.  Conselheira  da  SMU,  Mirangela  Rossi:Eu
concordo  também  e  acho  que  ela  já  está  naturalmente  se  caracterizando  dessa  forma.
Conselheira  da  SEPLAN  Rosana  Guarese: Tudo  bem  será  acatado.  Conselheiro  nãi
identificado: queria colocar que  não podemos mudar toda hora. Porque um empreendedor
precisa  de  tempo  para  analisar  o  mercado,  fazer  o  projeto  e  lançar.  Conselheiro  do
SINDUSCON, Juarez Mazzochi: Pelo pouco período que ele tem, se desenvolveu muito bem,
com empreendimentos enormes e vários outros empreendimentos pequenos que estão sendo
construídos.  Conselheira da SEPLAN Rosana Guarese: A rua Dom José Baréa, tem uma
configuração  bem menos  consolidada,  do  ponto  de  vista  de  viário.  Do  ponto  de  vista  de
consolidação de uma centralidade a Rua Dom José Barea é pior ainda.  Presidente Carlos
Eduardo Mesquita Pedone; Tem um movimento junto a Rua Treze de Maio, com bares que
começou  a  incrementar.  É  que  é  uma   extensão  da  Maesa  com  uns  300  m.  Podemos
consensuar   isso  ou  proferem  colocar  em  votação?  Conselheira  da  SEPLAN  Rosana
Guarese: Podemos consensuar.  Presidente Carlos Eduardo Mesquita Pedone: Mantido o
zoneamento da Rua Tronca  e  Dom José Baréa.  Conselheiro  do SINDUSCON,  Juarez
Mazzochi: temos mais uma questão que seria a tabela. Nós mudamos. A ZUM é uma das
poucas zonas que pode construir comércio CS1, CS2, CS3, CS4, e ainda permite indústria até
12.000  m².   Apontamos  um  erro,  pensando  na  possibilidade  de  habitação,  estamos  não
permitindo a compra de índice na ZUM e estamos limitando a altura. Então construir shopping
ou qualquer comércio acima de 10 m é impossível. Hoje  temos indústrias em que os pavilhões
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têm mais de 10 m de altura. Dessa forma que foi colocado, a ZUM  se torna inócua,  não
conseguimos construir nessa área. Sugestão é que possa comprar índice e que altura seja
aquela menor.  Conselheira da SEPLAN Rosana Guarese: O problema é que a  ZUM  está
nas áreas de borda, e foi esse o objetivo, nós temos a área de densificação que estão mais
dentro do perímetro, se você vê a distribuição da ZUM  ela está nas áreas que a gente colocou
baixa densidade.  Conselheiro do SINDUSCON, Juarez Mazzochi:   tem algumas áreas que
temos  que trocar o zoneamento.  Conselheira da CIC, Margarete T Bender: O objetivo da
criação da ZUM, foi uma reivindicação do setor da indústria na época em função de que se
tinha  pouco  espaço  e  sempre  foi  um  problema  desde  o  primeiro  plano  diretor,  de  zona
estratificada, de zonas para indústria que não permite atividade residencial. Ai ela surgiu como
uma alternativa para promover a miscigenação entre atividades produtivas, residencial, lazer,
transitória, etc. E a sua localização é próximo a vias importantes de ligação e nas bordas pois
era o espaço que havia. A matriz dessa zona é permitir a interação entre as atividades, na
perspectiva de ampliação de espaços oferecidos para o setor industrial. Há declaração das
empresas, que buscavam no processo seletivo, funcionários que estivessem mais próximos da
empresa. Então ela tem essa matriz, de absorver a atividade industrial como suporte para o
setor  produtivo  na  mesma  região.  Conselheira  da  SEPLAN  Rosana  Guarese: Nós
entendemos isso  e  pensamos nela  como o  atendimento  as  atividades,  para nós  os 10 m
atendem a indústria. Mas a densificação como residencial e principalmente nessas localizações
não seria o mais adequado; consegue atender o trabalhador com esse tipo de índice e essa
densificação proposta, e consegue atender a indústria. Se os 10 m não atende a indústria é
preciso ajustar isso, altura que uma empresa precisa. Podemos buscar ajustes, mas a ideia de
verticalização  e  densificação  residencial  vai  contra  a  nossa  proposta.  Conselheiro  do
SINDUSCON, Juarez Mazzochi: fazer um shopping center com 10 m de altura, inviabiliza. Só
estamos pedindo que volte o que era antes; que tenha um cálculo de altura. Conselheira da
SEPLAN Rosana Guarese:  tem que ser uma altura baixa e que acomode essas questões que
a gente esta colocando. Conselheiro do SINDUSCON, Juarez Mazzochi:  Isso que eu estou
colocando  é a altura mais baixa, que é o teto. Conselheira da SEPLAN Rosana Guarese: É
que a nossa altura baixa é mais baixa. Mas nós temos muitas ZUM que não são essas áreas,
temos ZUMs em outras áreas bem na borda e que o objetivo é o atendimento industrial  e
miscigenação, com casas mais baixas em vez de verticalização e densificação nesses lugares
na borda.  Conselheiro do SINDUSCON, Juarez Mazzochi : Hoje todos os pavilhões que
estão sendo feitos para indústria  tem uma altura de 12  a 15 m, isso é o mínimo, se eu tiver
que fazer o mínimo eu não consigo fazer. Então eu não vejo prejudicial botar a altura de 12
pavimentos que é os 36 m. Conselheiro não identificado:  sobre Moinho da cidade de Bento
Gonçalves  que pela altura não poderia ser aprovado aqui. Conselheira da SEPLAN Rosana
Guarese: 12 pavimentos para uma indústria? Eu aprovei o EIV deste projeto,  mas isso é uma
exceção. Vai ser o maior moinho da América Latina. Eu trabalhava  lá, já estava tramitando,
não é  a  lógica  do  dia  a  dia.  Isso  você trata  como exceção,  é  gerenciado,  ninguém quer
expulsar  o  maior  moinho  da  América  Latina  da  sua  cidade  e  perder  esse  tipo  de
empreendimento. O dia a dia que a gente tem que gerenciar, não as exceções.  Presidente
Carlos Eduardo Mesquita Pedone Mantido: só para contextualizar, tu tens efetivamente uma
característica de ZUM de borda  e 3 que elas estão muito próximas a centralidade, que é o
centro. Conselheira da SEPLAN Rosana Guarese: que é o que tínhamos . Aqui no São José
houve uma acomodação,  poque  temos  pavilhões.  Conselheiro do SINDUSCON, Juarez
Mazzochi:   Antes  era   ZR3.  Colocar  ZR3  é  errado,  a  característica  ali  é   de  pavilhão.
Presidente  Carlos  Eduardo  Mesquita  Pedone Mantido:  Talvez  colocar  ZUM1  nesses  3
casos  e  ZUM2  no  restante.  Conselheira  da  SEPLAN  Rosana  Guarese:  Lá  já  está
configurada, não vai  atender  a essas questões.  Preocupará para nós densificar  ou colocar
prédios altos nas bordas, isso foge totalmente do que a gente estudou e toda essa proposta.
Queremos atender a indústria com o que é necessários para que ela tenha altura adequada
mas não fugir dessa lógica que está sendo proposta: densificação maior concentrada junto ao
centro, e nas bordas densificação e ocupação menor. Presidente Carlos Eduardo Mesquita
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Pedone:  Eu não conheço em detalhe essas 3 ZUM, mas esses pavilhões não são tecidos de
substituição ao longo do tempo, se ele se torna atrativo. As três ZUMs encravados em ZR4 e
ZR3:  Conselheiro do SINDUSCON, Juarez Mazzochi:  Vamos arbitrar  outra altura,  vamos
colocar 18 m.  Conselheira da SEPLAN Rosana Guarese: O importante é o atendimento a
indústria.  É possível,  para a indústria,  ter  uma altura maior.  Conselheiro da SMU, Daniel
Alexandre Nunes:  permite indústria e transportadora e CS2, ai dependendo do porte se tem
APL ou não. Eu não vejo problema em aumentar para 18 m, permite pé direito maior, dá mais
opções.  Conselheiro do SINDUSCON, Juarez Mazzochi:   Em media 6 pavimentos, se tiver
habitação. O objetivo é trazer habitação. Com compra de índice.  Conselheira da SEPLAN
Rosana Guarese:   18 m com índice 1.2. Entende que não tem compra de índice. A não ser
que diferencie  essas  três  mais  próximas,  e  permanecer  o  restante  com índice  baixo  sem
compra de índice nas que estão nas bordas. Chamar de ZUM1 e ZUM2. Conselheira da CIC,
Margarete T Bender:  Que estudo gerou o surgimento dessas 3 zonas ZUM que estão  junto
com a ZR4? Conselheira da SEPLAN Rosana Guarese: Foram justamente a observação do
que  tínhamos lá, o tecido e a consolidação do que está lá. Para preservar.  Conselheira da
CIC, Margarete T Bender:  Na perspectiva de buscar preservar aquilo que foi consolidado, são
atividades vinculadas ao transporte como transportadora, indústria, etc. Com aquela alteração
do porte se resolve  o  problema dessa atividade dentro desses três ZUM.  Conselheira da
SEPLAN  Rosana  Guarese:  Aqui  seria  a  questão  de  ajustar  a  altura  para  atender  essa
atividade? Conselheira da CIC, Margarete T Bender: O que eu penso, lá antes era  ZR3 mas
tinha  aquele  problema  com  porte,  na  medida  que  houve  alteração  no  porte  se  resolve.
Conselheira  da  SEPLAN  Rosana  Guarese: a  princípio  seria  ZR4.  Entendemos  e
conversamos que isso não atenderia ao que está acontecendo aqui de fato, poderia ter esse
tipo  de  problema.  Nós  temos  uma  metragem  maior  para  indústria.  Conselheiro  do
SINDUSCON, Juarez Mazzochi: Colocar essas três áreas como ZR4.  Conselheira da CIC,
Margarete T Bender: A ZR4 permite indústria pequeno e médio porte, fora do segundo anel.
Conselheira da SEPLAN Rosana Guarese: Então fechou!  Ficará ZR4.  Conselheiro não
identificado :Passou  para  ZR1 e  toda aquela  região,  perto  da  estação de  tratamento  de
esgoto. Mas ali não tinha todas aquelas indústrias na Avenida Adolfo Randazzo. Era ZR3?Na
Avenida Adolfo Randazzo tem várias empresas.  Conselheira da SEPLAN Rosana Guarese:
Aqui é possível fazer o corredor, roxinho, que  é área industrial e atende mas não mexe com o
todo.  Conselheirta da SMOSP, Sabrina Crivelaro Becker:, podemos voltar a discussão do
São José, a questão que preocupa é que a tipologia do bairro, a bacia hidrográfica ela tem uma
característica com pontos com uma declividade grande, chega nessa parte onde está marcado
como ZUM,  é extremamente plana, temos problemas sérios de drenagem ali, certamente é
uma das zonas mais críticas de toda a cidade, implementamos já um tanque de detenção na
Av. Mário Lopez, temos a previsão de outros três tanques que atendem essa região. É uma
área  que não deveríamos permitir  alta densificação, quem sabe criássemos uma zona de
ZUM1  e  ZUM2  e  alterassemos  a  altura  somente.  Conselheiro  do  SINDUSCON,  Juarez
Mazzochi: mas passando para ZR4 se torna de baixa densificação. Conselheira da SEPLAN
Rosana Guarese: Mas é maior que a ZUM, ela é média em vez de baixa. Como nós estamos
com as três ali teria que se trabalhar algo específico. Conselheiro da SMU, Daniel Alexandre
Nunes: o problema seria na taxa de ocupação.  Conselheira da SMOSP, Sabrina Crivelaro
Becker: As restrições de permeabilidade e impermeabilidade  não ocorrem, se aprova uma
taxa  de permeabilidade e  depois  impermeabiliza  e  isso  é  um grande  problema.  Tem dois
pontos; primeiro o tipo de solo de Caxias que não é permeável,   é um solo rochoso e segundo
é a questão de impermeabilização futura. Conselheira da CIC, Margarete T Bender:  O mais
grave é  não ter um estudo que delimite qual é a área de contribuição para esses espaços que
são problema onde se  poderia  identificar  tipologias de pavimentação.  Deveria  ser  proibido
asfaltar essa região, a montante desses espaços críticos.  Conselheirta da SMOSP, Sabrina
Crivelaro Becker: E o município promove e incentiva, porque  tem a questão do conforto com
o  pavimento  asfáltico.  E  nem  digo  que  paralelepípedo  ou  outro  tipo  de  pavimento   seja
permeável, mas ele reduz a velocidade de escoamento. Na época em que foi aprovada a lei de
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retenção  individual,  se  tinha  uma  outra  ideia.  O  que  conseguimos  aprovar  foi  um  pouco
diferente  do  que   gostaríamos,  até  mesmo  para  parcelamento  onde  já  existe  tanque  de
detenção  que  ficou  fora  dessa  nova  lei,  porque   aprovamos  o  tanque  de  detenção  em
parcelamentos.   É um tanque que  fizemos um cálculo em que se nós solicitássemos um
tanque  utilizando  os  parâmetros  de  urbanização   estaríamos   colocando  a  cargo  da
urbanizadora uma urbanização que é futura, então nós fizemos um cálculo intermediário, como
se o parcelador fizesse uma pré urbanização e acabou ficando fora da lei e  acho que é um
equívoco,  e  também a questão de enquadramento.  Mas no São José realmente  uma alta
densificação é problemática.  Conselheira da SEPLAN Rosana Guarese: A proposta seria?
Nós temos uma proposta de ZR4 e a outra seria uma ZUM . Uma ZUM com altura menor que
os 10 m que atenda. Talvez 18 m ou 15 m; que atenda as questões das indústrias. Presidente
Carlos Eduardo Mesquita Pedone:   Essa era a ideia inicial.  Conselheiro do SINDUSCON,
Juarez Mazzochi: Aquela zona não está acontecendo, ela tem os pavilhões,  poderia daqui a
10-20 anos.  Só que,   reduzindo ela  agora  para  indústria,  que o  que ela  está sendo,  nos
pavilhões  deixamos de incentivar.  No futuro aquela área vai ficar deteriorada para que ela
possa ser ocupada. Da maneira que está, limitando a altura,  ela vai ficar  mais degradada.
Reforço,  que   deveria  deixar  como  ZR4.  Presidente  Carlos  Eduardo  Mesquita  Pedone
Mantido   Mais alguma consideração em relação a isso?  Conselheirta da SMOSP, Sabrina
Crivelaro Becker:  Aquela região ocupa uma parte de arroio Dal Bó. As condições das vias
são muito precárias porque os pavimentos não suportam alto tráfico de carga pesada,  em
virtude das condições de escoamento e da tipologia de solo. O canal enche e não deixa a
micro drenagem entrar. É a região mais complicada de drenagem, se o município vai ter esse
entendimento vai ter que encontrar recursos para melhorar a situação do entorno. Conselheira
da SEPLAN Rosana Guarese: Acatamos a situação proposta pela Conselheira Sabrina,
entendendo os argumentos. Nós defenderíamos isso, uma ZUM diferenciada, ZUM1 e
ZUM2; trabalhando isso e respeitando a baixa densificação considerando tudo que ela
colocou. Sem compra de índice, com baixa densidade. Só mexendo na altura para 18m.
Conselheiro do SINDUSCON, Juarez Mazzochi:  Se nós formos olhar o bairro como um todo,
temos vários pavilhões antigos,  abandonados,  nós vamos deixar aquela zona deteriorar.  O
SAMAE  podia  se  pronunciar  a  respeito  disso,  a  drenagem  como  um  todo.  A gente  está
deixando uma área ficar mais degradada. Ela não vai acontecer como ZR4, só vai permitir de
construir  indústria.  Conselheira  da  SEPLAN  Rosana  Guarese: Mas  permite  com  esta
proposta  a indústria se acomodar, porque a indústria não vai precisar de compra de índice; vai
precisar de uma altura adequada. Conselheiro do SINDUSCON, Juarez Mazzochi: Estamos
pensando  que   um  dia  possa  ser  utilizado  de  outra  forma.  A parte  fronteira  onde  tinha
pavilhões, na antiga Ghetal,  já tem shopping e uma altura maior que 10 m, ela é frente para
uma ZC, mas todas as outras quadras  podem o mesmo mérito, e se reduzirmos para 10 m.
Presidente Carlos Eduardo Mesquita Pedone Mantido : Então a ideia seria que essa área
saia do perfil  de indústria  e vá para o perfil  residencial:  Conselheira da SMOSP, Sabrina
Crivelaro Becker:Só se alterássemos o TO: Conselheira da CIC, Margarete T Bender: Esse
problema não tem uma relação com densidade, ai é uma questão de desenho de cidade. A
questão levantada pela Sabrina,  tem uma relação com a questão da taxa de permeabilidade e
com a tipologia enquanto drenagem. Acho que essas partes já estão impactadas em função do
uso, o ideal seria trabalhar a montante, mas mexer e voltar a ter a taxa de ocupação com 60%.
Conselheira da SEPLAN Rosana Guarese: mas eu vejo tantas áreas que estão disponíveis
para  densificação alta  e  média,  e  queremos colocar  justo  em um lugar  com problema na
drenagem. Conselheiro do SINDUSCON, Juarez Mazzochi:   Nós tivemos um plano com 11
anos  de  funcionamento  com ZR3 sem limite  de  altura  e  não aconteceu,  agora   estamos
propondo  que  fique  com  uma  densidade  mais  baixa.  Conselheira  da  SEPLAN  Rosana
Guarese: Como isso não aconteceu nós estamos sendo coerentes, se houver necessidade de
não ter mais onde densificar então se modifica. Eu entendo os argumentos da Sabrina como
bastante  pertinentes.  A densidade  vai  acarretar  em  outras  questões  que  não  é  só  estar
implantada, é circulação, ocupação.  Conselheiro da SMU, Daniel Alexandre Nunes: Você
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leva pessoas para onde você tem problema de alagamento. A gente até pode trabalhar no TO,
na  prática,  só  um pavimento.  Se  utilizarmos  como  está  hoje  80%,  com 20% de  taxa  de
permeabilidade  ela  vai  virar  5%.  Se  temos  esse  problema  hoje,  o  município  não  está
conseguindo resolver, e nos vamos colocar mais pessoas. Esse é problema! A gente até pode
mexer nos parâmetros de edificação para diminuir o impacto.  Conselheiro do SINDUSCON,
Juarez Mazzochi: Se antes sem limite de altura não foi  construído nada.  Conselheira da
SEPLAN Rosana Guarese: Isso só reforça o que a gente está falando. Conselheira da CIC,
Margarete T Bender:   Está sendo colocado uma perspectiva de aquela área receber alguns
processos de transformação, qualificação urbana; porque a gente sabe que boa parte tem
espaços degradados. Sabe que se a empresa parar de funcionar em 6 meses   vira um caos. E
aquilo que o colega está colocando é no sentido e de poder ter a opção de que no processo de
requalificação poder migrar para outros usos, que como ZUM fica inviabilizado.  Conselheiro
da SMU, Daniel Alexandre Nunes: Vendo por esse problema, a gente pode pensar em operar
diferente.  Conselheira da SMOSP, Sabrina Crivelaro Becker: O problema dessas soluções
de mitigar  a  zona urbana,  é  o custo  da  área.  Certamente o  município não viabilizou nem
executou soluções na questão dos alagamentos, devido ao custo da área, pois essas áreas
estão  privadas  e  demanda  desapropriação,  indenização  e  tem  um  custo  altíssimo.  Já
realizamos algumas  obras.  Conselheira  da  PGM Larissa Raymundi: E  por  outro  lado  a
questão  de  não  conseguir  com  as  obras  contornar  o  alagamento,  gera   uma  demanda
indenizatória.  Conselheira da SMOSP, Sabrina Crivelaro Becker: Com certeza, já participei
de reunião na secretaria de obras, com empreendedores que fazem parde do SINDUSCON e
outros órgãos,  questionando porque o município liberou o prédio se é numa área alagável.
Acho que o município não deveria liberar, mas não existe nenhuma ferramenta de restrição. A
única  coisa  que  nós,  Secretaria  de  Obras  podemos  fazer  hoje,  é  que  no  caso  de
empreendimentos que tenham subsolo em locais assim, a gente faz que eles tenham um termo
de ciência do que pode ocorrer.  Conselheira da PGM Larissa Raymundi:  Isso é inclusive
responsabilidade do município porque é um órgão que aprova.  Presidente Carlos Eduardo
Mesquita  Pedone Mantido:   O  que  poderia  ser  consenso  ali?  Conselheira  da  SEPLAN
Rosana Guarese: A proposta de criar ZUM1 e ZUM2. Presidente Carlos Eduardo Mesquita
Pedone Mantido  Essas três como ZUM1 mantendo a não possibilidade de compra de índice e
aumenta a altura para 18m. Conselheiro não identificado: Não seria o caso de nessa ZUM1
permitir o índice e não no restante? Inclusive o retorno financeiro ao município desses índices
Conselheira  da SEPLAN Rosana Guarese: Ai  foge do que ela  está  falando.  Presidente
Carlos Eduardo Mesquita Pedone Mantido  Não necessariamente essa compra de índice vai
ser revertida para o município. Porque ela pode comprar no banco de índices. Conselheira da
SEPLAN Rosana Guarese: Eu não concordo porque se é para atender a proposta da Sabrina,
não deveria ter compra de índice, tem que ser baixo índice para atender a baixa densidade .
Presidente Carlos Eduardo Mesquita Pedone: Essa proposta é consenso? Sim Então: fica
determinado a ZUM1 e ZUM2, com essas três áreas com diferenciação de altura. Só as
três que são centralizadas em relação as outras que são perimetrais. Conselheiro não
identificado:  A gente queria um esclarecimento,  é que na ZR5, em atividades comenta-se
“possível médio porte”. O que quer dizer com isso? Conselheiro da SMU, Daniel Alexandre
NunesDaniel Mas ai é para ZC4,  foi uma atividade que foi incluída na Lei 512. Uma outra
questão que ficou faltando, onde diz ADL, afastamento de divisa lateral, tem que incluir o ADF,
que é para todos os lados. Teria que ser “ADL/ADF” naquela coluna. Conselheira da SEPLAN
Rosana Guarese: É que  incluímos no texto e não está refletindo na tabela. É melhor que
esteja  porque  fica  mais  claro  na  hora  de atender.  Presidente  Carlos  Eduardo  Mesquita
Pedone Mantido   Mais alguma questão em relação ao mapa de zoneamento e a planilha?
Conselheiro da SMTTM, Adair J.  Bianchi: Só o mapa  a  marcação das ZEIS, talvez fosse
interessante  troca  a  cor  porque  confunde  um  pouco.  Conselheira  da  SEPLAN  Rosana
Guarese: A dificuldade delas,  podemos ter  alguma numeração.  Temos isso  no texto,  aqui
temos as marcações muito pequenas é difícil de fazer a relação. Elas permanecem em cinza
só que tem lugares que são bem pequenas as manchas, mas dá para tentar melhorar isso,
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sim. Quando a gente faz a visualização no GeoCaxias, aparece os números e os nomes, mas
aqui para colocar tanta informação fica difícil, mas podemos buscar uma melhora. Presidente
Carlos  Eduardo  Mesquita  Pedone Mantido: Estamos  próximos  de  finalizar  a  nossa
atividade , tem mais alguma coisa?  Conselheiro não identificado:Só uma dúvida, tem algum
motivo especial para a ZR3, foi riscado pequeno porte dentro do segundo anel perimetral e
médio porte fora  do segundo anel.  Tem algum motivo  para o  médio  porte ser  retirado do
segundo anel? Conselheira da SEPLAN Rosana Guarese: Porque a ZR3 ficou agora restrita,
só dentro com a parte do shopping. Como agora ela só esta tendo uma pequena expansão
junto ao shopping, nós deixamos similar ao que era dentro, porque é só ali que tem. Já tem
médio porte no ZR4, ela que vai  substituir  isso fora do anel.  Conselheira do CAU, Silvia
Nunes :  queria te pedi pra compatibilizar o mapa com a tabela.  Conselheira da SEPLAN
Rosana Guarese: Sim  nós fizemos ontem, o fortalecimento do mapa para vocês verem, mas
a gente vai compatibilizar. Observe que na tabela tem também a parte rural,  que é a outra
folha,  e  foram colocados os parâmetros na tabela.  Presidente  Carlos Eduardo Mesquita
Pedone Mantido: Só não tem a ZC1 e ZC2 na tabela, só tem a Zona de Centro. Conselheira
da SEPLAN Rosana Guarese: É que elas permanecem como estavam, não forma mexidas.
Presidente Carlos Eduardo Mesquita Pedone Mantido  Está dentro dos corredores, é isso?
Conselheira  da SEPLAN Rosana Guarese: As  ZCs permanecem como elas  estavam na
tabela.  Conselheira da CIC, Margarete T Bender: Com relação a tabela, eu vejo uma falha e
minha sugestão é no sentido de corrigir. Na planta de zoneamento  temos todas essas zonas
sendo  que  temos  enquanto   Zona  de  Ocupação  Controlada   duas  categorias,  uma  por
drenagem e a outra por declividade. Na tabela, no plano que está em vigor só foi contemplada
a zona que é das declividades, mas não aparece a zona de ocupação controlada em azul que
é também uma ZOC, mas ela não tem as especificações, eu acho que foi um erro, a falta disso
gera discussão. A minha proposta é que inclua aqui com o que está regrado lá, com essa
perspectiva. Pra deixar claro, porque ela é um zoneamento não uma APP.  Conselheira da
SEPLAN Rosana Guarese:  Ótimo,  acho pertinente, perfeito Conselheira da CIC, Margarete
T Bender: A outra coisa, com relação a ZOC de declividades é que  temos esse mapa que esta
difícil de localizar, ainda há a necessidade de fazer uma aferição.  Conselheira da SEPLAN
Rosana Guarese: Nós fizemos uma aferição, esse aqui vocês podem ver que antes  tínhamos
linhas  mais  ortogonais  e   fizemos a  aferição  pelas  declividades  maiores  e  foi  desenhado
respeitando as declividades maiores, por isso é mais orgânica a linha, e ela respeita a questão
topográfica, nós pegamos acima de 30% e trabalhamos em cima dessa base que foi gerada a
partir do Geo, mas ela foi aferida e recolocada para ficar mais coerente. Assim como a dos
arroios também, que foi feita uma aferição, nós tínhamos a base cartográfica anterior com uma
precisão menor, e com a precisão de hoje se perdia. O resultado desse azul e desse verde é o
resultado das aferições. Conselheira do CAU, Silvia Nunes :  Na tabela do Anexo 16, ali no
tipo de via se colocou corredor de tráfego e no texto da lei a gente tirou do Artigo 47 o último
item ficou como corredor de tráfego. Conselheira da SEPLAN Rosana Guarese: A tabela está
mostrando o que é atual, essa tabela nós ampliamos para você verem o que é atual e qual é
proposta,  eu  entendo  que  onde  está  escrito  ali  é  PDM2007.  O  atual  já  não  tem  essa
nomenclatura.  Ela  foi  feita  porque ontem foi  colocada essa dificuldade de entender  o que
tínhamos e o que temos. Por isso nós trouxemos para esclarecer qualquer questão. Hoje ela
está como corredor de trafego e ela vai mudar.  Conselheira da SEPLAN Rosana Guarese:
Para lei não vale isso, esta tabela não é a que vai para a lei, ela é só explicativa. A que nós
mostramos ontem e não tem essas  colunas  do atual  é a  que vai.  Isto é  para  que vocês
compreendam o que mudou. Conselheiro não identificado: Uma outra questão que  achamos
que pode, trancar algumas coisas, o CS2 que são centros comerciais, shopping, alguma coisa
um pouco maior a nível comercial do ZR3 saiu totalmente, e tem algumas ruas como Moreira
César e Visconde de Pelotas. Não pode inserir isso?  Conselheiro não identificado:A zona
residencial, quanto a edificação. Mas é que agora ela deixou de ser uma zona de densificação
e é lugar onde teria possibilidade. Conselheira da SEPLAN Rosana Guarese: Mas aqui um
grande shopping ou mais shoppings teria impacto Só tem que ter o cuidado que agora nós
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estamos numa área bem central,  e isso está concentrado, e esse tipo de atividade tem um
impacto grande com relação a viário.  É que  não tínhamos isso previsto, e  não mexemos:
Quando você coloca no zoneamento  não diz quais são as ruas, quando  colocamos na tabela
no zoneamento  ela poderia acontecer em qualquer um dos locais, e alguns deles poderia não
ser adequado.  Conselheiro da SMU, Daniel Alexandre Nunes: Mas no CS2 elas não são
apenas galerias, shoppings, elas também são atacados grandes, que geram fluxo de carga e
descarga,  elas não são adequadas para zonas com vocação residencial.  Conselheiro não
identificado: Não seria melhor mexer no plano, tirar o centro comercial. Conselheiro da SMU,
Daniel Alexandre Nunes: Ai teria que mudar o conceito de CS2 isso implica várias questões.
Eu acho conveniente para um próximo estudo, mudaria o conceito, perante a lei algumas são
restringidas  e  outras  não  dependendo do zoneamento:  Conselheira  da  SEPLAN Rosana
Guarese: E nós temos uma tabela que já discutimos e definimos, e dai teria que mudar todo o
conceito dela.  E pra algo que a gente vê que a princípio causaria problema, só se mudar
totalmente a lógica.  Presidente Carlos Eduardo Mesquita Pedone Mantido : Mais alguma
contribuição ou ajuste? Podemos encaminhar a nossa reunião para o final. A votação do texto
integral ou dessas questões. O que se colocaria em votação, seria a tabela com esses
ajustes que foram feitos aqui, o mapa do Anexo 12 com ajustes que foram acordados
aqui e os demais anexos que foram apresentados ontem, e a mudança no artigo 65 com
o  novo  texto  que  ficou  acordado.  Todos  estão  esclarecidos  com o  que  está  sendo
colocado em votação? Então inicia o processo de votação,  aprovado por unanimidade
dos Conselheiros presentes. Estão todos convidados a confirmar na quinta-feira, dia 14 de
dezembro às  16:30 na Câmara  de  Vereadores.  Para  formalizar  essa  entrega  deste  texto.
Conselheiro  da  SEPLAN,  Fernando  A  G  Mondadori:   Queria  agradecer  a  todos  os
conselheiros por toda a dedicação que foi colocada aqui  e lá fora também porque foram uma
série de reuniões. E agradecer em nome do Prefeito, toda a equipe da SEPLAN e COPLAN,
que se esforçou muito também, fez um trabalho fantástico que exigiu muito de abrir mão de
questões pessoais para estar aqui e fechar esse trabalho ainda esse ano, e foi um orgulho
muito grande de  estarmos podendo participar desse processo  com esse conselho que é um
nível que não se encontra em qualquer lugar. Um profundo agradecimento a todos.
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 o Presidente Carlos Eduardo Mesquita Pedone.
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