
                                           PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL
                                            CONSELHO MUNICIPAL      DE 
                                 PLANEJAMENTO   E    GESTÃO    TERRITORIAL        
                                                                                                                                                                 Ata 54/2014

 

                                                     ATA N° 54 /2015
Aos treze dias  dias do mês de julho de 2015 às dezessete horas, no Salão Nobre do
Gabinete do Prefeito reuniu-se o CONSEPLAN  em Sessão Ordinária de nº  43 para
assuntos constantes da convocação.
PRESENÇAS
Oliver  Viezzer,  (CIC),  Rafael  Rihl  Tregansin  (SINDUSCON),  Alexandre  Susin
(SINDUSCON),  Anilson  Roberto  Osório,(DCE),  Carlos  Eduardo  Mesquita  Pedone
(UCS), Graziela Vanin (OAB), Nadia Zampieri Trentin (CREA), João Alberto Marchioro
(CAU),  Paulo  Roberto  Viegas  (SMH),  José  Taiarol  (SMAPA),  Fabio  Scopel  Vanin
(SMU), Juarez Biazio (SAMAE),  Sandra M E de Brum (SEPLAN), Vitório Giordano
Costa  (PGM),  Werter  Vieira  (SMGF),  Paulo  Roberto  Dahmer  (SRM),   Manoel  José
Souza Marrachinho (SMTTM),  Érico Borges Machado (SMC), Ângela da Silva Lopes e
Sabrina  Crivelaro  Becker  (SMOSP)  Contou  com  a  presença  de  Rosana  Guarese
(SEPLAN),  Claudete Bortoluz (AMOB Vila Cristina), Carlos Ramon (Subprefeito de Vila
Cristina),  José  Luiz  Stein,  Matias  Sirtoli  e  Arnildo  Schildt,  (representantes  da
Comunidade de Vila Cristina).
PAUTA:  O  Presidente Carlos Eduardo Mesquita Pedone, agradece a presença de
todos,principalmente os  novos Conselheiros.  Anilson Roberto Osório, titular do DCE,
Margarete Tomazini Bender, suplente da CIC e Ângela da Silva Lopes suplente  da
Secretaria Municipal do Turismo.1-INFORMAÇÕES DA PRESIDÊNCIA. Comprimenta
os  Conselheiros  presentes  dando  as  boas  vindas  aos  Conselheiros  novos.  O
Conselheiro do DCE, Anilson Roberto Osório, Suplente da CIC, Margarete T. Bender e
da Secretaria  Municipal  do Turismo Ângela da Silva  Lopes.  2- ATA Nº 53/2015 foi
aprovada   por  unanimidade,  dos  conselheiros  presentes  3-PROCESSOS
Nº:2014/52813 REQUERENTE:  Vilmar  José  Mari.  ASSUNTO:   Parecer-
Descaracterização de Via -Bela Vista foi tirado da pauta por um pedido do Secretário
Marrachinho  da  Secretária  de Transportes  em função que  havia  divergência   nos
pareceres. O Secretário Boschetti também está de acordo com esta solicitação  para
que possamos ter uma visão única de governo.4- PLANO DIRETOR SUSTENTÁVEL
DE VILA CRISTINA-  O   Presidente Carlos Eduardo Mesquita Pedone, diz que não
pôde estar presente na última reunião por motivos acadêmicos mas tive oportunidade
de ver a apresentação.  A Arq Rosana Guarese diz que fizemos a apresentação na
reunião passada e esperamos retorno ou dúvida sobre o que colocamos e sobre o
material  que é o projeto de lei e os anexos. O Código florestal tem mais flexibilidade no
que já é núcleo urbano. A verificação é no local. Colocamos na planilha e na lei que a
aprovação próximo ao arroio depende  de  licenciamento ambiental e que tem uma
ZOC marcada. Ali  que tem esta limitação. A SEMMA é que vai  ter este olhar e vai
verificar caso a caso como se vê no código florestal. O arroio que vimos lá não parece
com problemas de poluição.  O Conselheiro do SINDUSCON Rafael Rihl Tregansin
diz que  em consulta aos associados, gostaríamos de apoiar a posição do Conselheiro
Vitório sobre a possibilidade de instalação de indústrias na área rural para que não
venha a perder este tipo de gerador de empregos e de arrecadação.  A Arq Rosana
Guarese diz que  neste projeto de lei tem este atendimento quando estamos criando a
Zona de Uso Misto na área urbana não na rural pois vamos ter uma Zona Industrial na
área urbana junto a BR e uma Zona de Uso Misto junto a RS. Estes dois zoneamentos
permitem isso. Quando fizemos a avaliação e que  foi visto na apresentação,  em Vila
cristina na área rural  tem a questão ambiental e a topografia que dificulta este tipo de
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uso. Além disso precisamos fazer com que o núcleo que está ali se estabeleça como
centro. Acho que uma proposta de dispersar, neste momento, quando não tem o núcleo
formado não seria o mais adequado, dentro de nossa avaliação. Permitir indústria na
área  urbana e talvez num futuro pois o Plano não é fixo, ele pode ser ajustado.  A
Conselheira da SEPLAN Sandra M E de Brum, diz que foi ampliado em 3 vezes o
perímetro urbano e em ZUM pode até 3 mil metros quadrados.  O Conselheiro do
SINDUSCON Rafael Rihl Tregansin diz que  sabemos que permitir indústria em área
rural deve ser feito por lei especial.   Porque não permitir neste momento? Que se
incentive  na zona urbana e  que se  permita  na rural.  A  Conselheira  da SEPLAN
Sandra M E de Brum, diz que  isso deve ser alteração do Plano Diretor Municipal.
Deve atender a diretriz maior que é o Plano Diretor Municipal.   O Conselheiro do
SINDUSCON Rafael Rihl Tregansin,  diz que  em princípio, consideramos a posição
do Conselheiro Vitório como adequada. E deve ser observada. Se neste momento não
é permitida, que este assunto seja estudado.  A  Conselheira da SEPLAN Sandra M E
de Brum,  diz que  a revisão do Plano não foi feita ainda pois temos o levantamento
aerofotogramétrico pronto. Até o fim do ano os estudos e a topografia estará pronta.
Esperamos  fazer a partir de  2017. Neste levantamento é importante, pois  veremos a
zona  de  ocupação  controlada,  declividade  as  macrodrenagens,  córregos.  É  um
subsídio técnico importante para a tomada de decisões pois a questão das indústrias
nas áreas rurais têm muito a ver com a questão ambiental. Em muitos casos não é
permitido pela questão do Bioma da Mata Atlântica. A Arq Rosana Guarese  diz que
dentro deste contexto, poderemos discutir este assunto em todo o município não só
num distrito. O Conselheiro do CAU, João Alberto Marchioro, diz que  é interessante
pensar,  pois aqui, o pessoal pula a cerca do Município e faz do outro lado da rua onde
não tem restrição nenhuma. Se tem questões ambientais, vamos resolver.  Mas que
tenha a possibilidade. Existem várias empresas que foram para as cidades vizinhas.
Temos que repensar isto pois indústria é trabalho. Que se fiscalize e cumpra a lei.
Temos que pensar bem nesta situação. Se vai  ter uma lei  especial,  que se faça a
modificação se entender  que é tecnicamente adequado. A  Conselheira da SEPLAN
Sandra M E de Brum, diz que  este vai ser um tema para a revisão do Plano Diretor
Municipal. O  Presidente Carlos Eduardo Mesquita Pedone, diz que quanto a revisão
do Plano Diretor, que será feito dentro da COPLAN, que as entidades se organizem em
relação as contribuições. Fizemos para os ajustes, mas este assunto pode vir para a
pauta para trabalhar as contribuições das entidades.  O Subprefeito de Vila Cristina
Carlos  Ramon, diz que  concorda com esta situação pois perdemos duas empresas
que  foram para a  cidade vizinha,  por  questão de meio  ambiente,  que não liberou.
Perdemos empregos.  O Conselheiro do SAMAE  Juarez Biazio diz que  só  como
informação, na Itália as construções são nos morros. A várzea, beira dos rios,  é para
plantações.  O  Presidente Carlos Eduardo Mesquita Pedone diz que o Plano Diretor
deve  incorporar  o  novo texto  do Código Florestal  que é  de 2012,  que incorpora  o
Estatuto da Cidade. O Conselheiro da CIC Olivir Viezzer, diz que minha dúvida é que
na rodovia seja considerado o afastamento de 15 metros, pois  como ele vai acessar?
Se  tiver  este  afastamento,  poderíamos  ter  uma  via  de  desaceleração  ou
estacionamento. Não construir na beira da estrada. Deixar os 15 metros depois da faixa
de domínio.  A Conselheira da SEPLAN Sandra M E de Brum,  diz que no Plano
Diretor consta que o afastamento deve ser de 4 m a partir de uma faixa de 15 metros
do alinhamento viário, É 15 m mais 4 m. As rodovias estaduais e federais tem que ter a
ouvida do DAER e DNIT que hoje o DNIT nos encaminhou que a nível regional que não
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só as construções mas todos os parcelamentos no mínimo 15 metros de afastamento.
A Arq Rosana Guarese  diz que  eles se referem a Lei 6766 que mandaram para os
municípios e que  deixa 15 metros. Nesta Lei não está expresso pois se entende que
quem dá as regara é o DNER e o DNIT. Quando se aprova um empreendimento junto a
BR e RS  o alinhamento deles é o primeiro passo. Sabemos que eles colocam a faixa
de domínio e estes 15 metros. Veio um documento oficial para os municípios com esta
determinação.  É uma diretriz da AUNE. O  Presidente Carlos Eduardo Mesquita
Pedone  coloca em votação e  a minuta de Lei e os mapas apresentados sobre
Plano Diretor de Desenvolvimento Sustentável de Vila Cristina foi aprovado por
unanimidade  dos  Conselheiros  presentes,  com  uma  abstenção  pois  o
Conselheiro não estava na reunião da apresentação. A Conselheira da SEPLAN
Sandra  M  E  de  Brum,  diz  que  vamos  encaminhar  esta  Minuta  a  Câmara  de
Vereadores e vamos começar os diagnósticos para o Plano Diretor de Vila Oliva.  O
Presidente Carlos Eduardo Mesquita Pedone diz que poderiam trazer as etapas da
construção do Plano ao Conselho. A Arq Rosana Guarese diz que  quando fizermos a
apresentação do diagnóstico  para a comunidade poderemos apresentar aqui também.
5-INCORPORAÇÃO AO PERÍMETRO URBANO. A Conselheira da SEPLAN Sandra
M E de Brum, coloca que no  o Art 23 do Plano Diretor Municipal  trata das Zonas de
Expansão Urbana. Vamos tratar de Zona de Expansão Urbana 1-  já passou aqui no
conselho e foi elaborado o Decreto 14 329  de 20 de julho de 2009 que estabelecia
critérios e diretrizes para o Inciso I do Art 23 do PDM. Este decreto estabelece que a
área deve ser lindeira  ao Perímetro Urbano e apresentar testada para estrada federal,
estadual  ou via municipal  oficial  pavimentada. Se a estrada não for pavimentada o
requerente  proprietário  se  compromete  a  implantar  toda  a  infraestrutura  da  via,
inclusive   pavimentar  todo  o  trecho  até  a  testada  de  seu  lote.  Recebemos  quatro
solicitações de anexação ao Perímetro urbano. O que vemos nelas é que  três delas
são área de início de parcelamento irregular na zona rural.  Lê o parecer dado pela
COPLAN nos  processos  2014039311,  2014039306,  2014033363 e  2015/14902.  As
áreas em tela estão todas na mesma região em que o  perímetro urbano foi ampliado e
apresenta características rurais. Entendemos que estamos abrindo precedentes para
ampliação ainda que temos  muita área para ser parcelada na parte que foi ampliada.
Esta área ficou rural devido as questões ambientais, pela questão de drenagens e da
mata atlântica. O Conselheiro da SMU Fábio Vanin diz que estes requerentes estão
pedindo a incorporação, provavelmente porque houve uma ação fiscalizatória  por parte
da prefeitura, através da SMU, Procuradoria do Município  e Ministério Público. Este
trabalho estancou uma parte dos parcelamentos  irregulares que estavam sendo feitos
na  área  rural  da  cidade.  Este  assunto  deve  ser  objeto  de  discussão  mas   foram
dezenas  de  áreas  que  conseguimos  fazer  com  que  os  parcelamentos  fossem
abandonados.  Alguns  casos   estavam em fase  avançado,  com aberturas  de  vias,
comercialização,  com  desfazimento  de  contratos  e  pagamentos  de  multas.  O
Conselheiro da PGM, Vitório G Costa diz que  o que assustou um pouco foi o dano
moral coletivo por ser irregular pois a multa  inicialmente parte de 4 milhões de reais. O
Conselheiro da SMU Fábio Vanin diz que  o dano moral coletivo  parte do princípio
que o meio ambiente é algo imaterial, que é das futuras gerações e não tem como
mensurar. Isto é um pedido mas balizou para que eles fizessem termo de conduta e
neste sempre há o questionamento se pode ou não ser regularizado.  O Conselheiro
da PGM, Vitório G Costa diz que  o valor assustou. Também há o caso de que a área
é parcelada com 2 hectares no modo rural. Uma área de 20 hectares dividida em 10
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chácaras,  mas dentro desta ocupação não pode ter qualquer sinal de urbanização, tipo
ruas ou algo que caracterize urbanização. A área se torna irregular. Pode ter chácara
mas não pode ter sinal de urbanização. O Conselheiro da CIC Olivir Viezzer, diz que
é muito importante esta ação do Município pois só quem  agride o meio ambiente
destrói ou não observa a lei é que consegue as coisas e o setor formal paga para fazer
as coisas certas. De minha parte depois, de muito tempo que estou no Conselho saio
de alma lavada  pois chega de levar vantagem de forma inapropriada. Parabéns.  O
Presidente Carlos Eduardo Mesquita Pedone diz que  para consentir com o parecer
da COPLAN ou não este assunto está coberto pelo Plano Diretor ou está precisando
mais elementos.  A Conselheira da SEPLAN Sandra M E de Brum, diz que uma das
glebas não atende pois não dá por via oficias. Outra, a via está no meio da gleba mas
ele tem que pavimentar desde o começo, não só na gleba. Não há interesse público
pois  não  há  infraestrutura  no  entorno.  O   Presidente  Carlos  Eduardo  Mesquita
Pedone     pergunta  se existe  aparato  legal  para enfrentar  estas questões,  se  há
fragilidades em nível de PDM. A Conselheira da SEPLAN Sandra M E de Brum diz
que   se  formos  ver  o  interesse  público,  quanto  a  infraestrutura  justifica  o  parecer
contrário. O Conselheiro da SMU Fábio Vanin, diz que  isto começa a criar critérios
pois  não basta ser só lindeiro. O Conselheiro da CIC Olivir Viezzer, diz que  a área
sendo rural, temos instrumentos legais que seguram mas na área urbana é mais difícil
para inibir o parcelamento.  O Conselheiro da SMU Fábio Vanin,  diz que  tem mais
ferramentas para regularizar, mas a questão da multa e do embargo também é feito. Na
área  rural  vai  ter  que  ter  lotes  com  20  mil  metros  quadrados  não  é  viável
economicamente então as pessoas abandonam o empreendimento na área urbana.
Pode ter mais regularização com lotes menores mas temos autuado muito também. O
Conselheiro  da  CIC  Olivir  Viezzer, diz  que   na  área  urbana   existem  muitos
loteamentos irregulares. Quanto menos urbano tiver mais seguro ficará. O Conselheiro
da SMU Fábio Vanin,  diz que  o que  temos um trabalho de regularização fundiária.
Temos um grupo que trabalha paralelo com a questão de fiscalização. Foi lançado no
Geo  Caxias  as  áreas  que  já  estão  embargadas  e  posso  ficar  à  disposição  da
CONSEPLAN para trazer este trabalho, os resultados e quais as áreas embargadas.
Na área urbana a pessoa comprava uma área com restrições ambientais, vendia sem
infraestrutura  nenhuma  e  mandava  o  povo  procurar  a  prefeitura.  Quebramos  esta
relação,  temos  o  apoio  da  PGM e  do  Ministério  Público.  Temos  tentado  buscar  o
responsável  pelas  comercializações  e  temos  conseguido,  em  muitos  casos,  pelo
menos alguma parte do valor da infraestrutura que teria que ser arcado pelo parcelador
e que acaba caindo para o Poder Público Municipal. É um serviço bastante pesado,
tem a ver com a vulnerabilidade das pessoas que moram no local, não tem água, luz,
mas não temos recuado  de autuar  o parcelador  e tentar  sua responsabilidade.  O
Conselheiro da PGM, Vitório G Costa diz que  o parcelador é autuado em processo
civil,  criminal  e  administrativo  que  dá  multas  altas. O  Conselheiro  do Sinduscon
Alexandre  Susin  diz  que  podemos  levantar  onde  está  os  pontos  de   água   de
infraestrutura. Se estiver muito distante embasa bastante o parecer.  O  Presidente
Carlos  Eduardo  Mesquita  Pedone  diz  que   listei  alguns  considerandos,  como  a
recente ampliação do perímetro urbano neste setor, tendo em vista a distância das
infraestruturas;  o  estreito  contato  com  o  perímetro  urbano;  os  processos  de
loteamentos  regulares  neste  quadrante;  a  grande   disponibilidade  de  área  para
parcelamentos;  a  baixa  densidade  do  local;  caracterização  da  área  como  rural;  a
fragilidade ambiental; o não enquadramento aos critérios da PDM e ao Decreto; a  área
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se encontra em ZIT e a questão da drenagem   de Flores da Cunha. Será feito  um
parecer  sobre  o  assunto  destes  quatro  processos  (2014039311,  2014039306,
2014033363 e 2015/14902) e na próxima reunião será colocado aos Conselheiros
para  aprovar.  5-  ASSUNTOS  GERAIS   A Conselheira  da  SMOSP,  Sabrina  C.
Becker,  pede   informações  sobre  o  retorno  do  processo  da  Vereadora  Denise.  O
Presidente Carlos Eduardo Mesquita Pedone, diz que está na Secretaria da Saúde
mas na próxima reunião deverá estar aqui.   O Conselheiro do CAU, João Alberto
Marchioro, diz  que   a  questão  dos  loteamentos  irregulares  sempre  preocupou  a
administração  pública.  Na  época  do  Prefeito  Mansueto,  tinha  150  loteamentos
irregulares. Mas esta é uma nova postura e ao tomarmos conhecimento das ações
descritas entre a SMU e  PGM quero manifestar minha concordância e louvor neste
trabalho e sugerir que estas ações sejam melhor divulgadas. A ideia é importante  e
ficamos sabendo destas coisas por um detalhe. Isto deveria ser matéria de publicidade
pois o alerta é melhor que o policiamento que se faz depois. Tem que se achar uma
maneira de alertar a população para não comprar estes lotes que são clandestinos tem
que ser divulgado. O Conselheiro da PGM, Vitório G Costa diz que  existem placas
em alguns loteamentos alertando para isto.  O Conselheiro do CAU, João Alberto
Marchioro,  diz que  nós que somos de fora da prefeitura temos o hábito de criticar,
mas temos que ter a clareza de que quando a coisa está numa direção certa tem que
louvar  pois  é  um  prestígio.  É  para  mostrar  que  é  isto  mesmo,  damos  força.  O
Presidente Carlos Eduardo Mesquita Pedone, vamos agendar esta apresentação e
fazer uma moção de louvor ao Município pela iniciativa e trabalho.
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 pelo
Presidente  Carlos Eduardo Mesquita Pedone.
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