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 ATA N° 76/2017
Aos onze 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 18 para assuntos constantes da convocação.
PRESENÇAS 
Margarete  Tomazini  Bender(CIC)  Rudimar  José  Menegotto  (STR),  Juarez  Mazzochi  (SINDUSCON),
Ivaldo Trentin (SEAAQ), Carlos Eduardo Mesquita Pedone (UCS), Jorge Gelso Cassina (CREA), Nerio
Jorge Susin (CREA),  Fernando Gonçalves Reis  (CDL),   Silvia  Rafaela Scapin Nunes (CAU),  Rafael
Artico (CAU), Elisandro Fiuza Gonçalves (SMH), Edmilson Luis Bianchi (SMH), Camila Sandri Sirena
(SMAPA),   Mirangela Rossi (SMU), Daniel Alexandre Nunes (SMU), Gerson Antônio Panarotto (SAMAE),
Fernando  Antônio  Granjo  Mondadori  (SEPLAN),  Rosana  Aparecida   Guarese   (SEPLAN),  Larissa
Raymundi (PGM),  Patricia Rasia (SEMMA), Louise Maria da 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),  Leandro Pavan (SMOSP) e Sabrina Crivelaro
Becker (SMOSP). Contou com a presença de  Jaqueline Graff (Gabinete), Fabio Manica (SINDUSCON),
Heloise Salvador (SMC),  Ana Lucia Adami ( SMC), Oliver Viezzer (SINDUSCON), Henio Adamatti junior
(3ª Légua), Andressa Pianegonda (SEMMA), Marcelly m Vargas ( SEMMA), Gerson M Vargas (SEPLAN),
Morgana Geraldo (SEPLAN), Cesar Sehbe Golin (SEPLAN).
PAUTA: 
AVISOS DA PRESIDÊNCIA. Presidente Carlos Eduardo Mesquita Pedone :   agradece a presença
para o processo da revisão do Plano Diretor colocando que o Pacote 1 foi aprovado o Pacote 2  foi
aprovado, exceto os artigos  41 e 44 e os Anexos e o Pacote 3, foi aprovado,  exceto Artigos 137,
149  e  150.  ATA 75/2017  foi  aprovada  por  unanimidade  dos  conselheiros  presentes  com  as
correções: linha 42  “isso é para reduzir o tamanho do condomínio”, substituir “tamanho” por “valor”.
Linha 43, “….ele não precisa mudar a lei e se adequa ao que existe “ ou deixa de empreender”. Linha 01
onde diz “sempre houve” substituir por “sempre havia”. Linha 3 “...  apartamentos de pouco mais de 100
m2  se obriga a adquirir dois boxs de garagem pagando por algo que não vai usar além do incremento
nas taxas de condomínio, IPTU, lixo, etc”.  Presidente Carlos Eduardo Mesquita Pedone: O item 03,  é
a revisão do Plano Diretor, eu sugiro passar pro pacote 4 e depois retornar para as questões que ficaram
pendentes. Pode ser? Podemos  monitorar um pouco melhor a parte final.  Conselheira da SEPLAN,
RosanaAparecida Guarese, o que nós fizemos foi consolidar tudo para ficar mais fácil o entendimento.
Agora temos todo o plano e todos os anexos pois as pessoas estavam dizendo que estavam tendo
problema de entendimento. Colocamos em azul o texto do pacote 01, que é lá no começo, em roxo o
texto do pacote 02 e em verde o pacote 03. O que ficou pendente, que seria o 04 e algumas questões
específicas do 03 e do 02, que estão para serem decididas com o zoneamento estão em outra cor. O
que está colorido seria o que já está definido. Agora já está tudo na ordem, exatamente como é. Nós já
numeramos os artigos. Aqueles que a gente não discutiu continuam mantendo o artigo antigo pra dar
referência, entre parênteses, e o restante está só numerado, com a numeração a princípio atualizada.
Conselheiro do Sinduscon Juarez Mazzochi : Nós temos também alguma coisa que o artigo novo tem
referência com o artigo antigo. Tem alguma coisa que foi esquecida, outras retiradas.  Conselheira da
SEPLAN, RosanaAparecida Guarese: vamos ajustar. O que a gente não viu ainda seria zoneamento,
sistema viário e aquelas questões que ficaram pendentes com relação a zoneamento e as definições de
hoje. Podemos começar  com o zoneamento.  Nesta apresentação temos ideia de como  foi feito. Tanto
os parâmetros quanto a definição dos zoneamentos. Eu já tinha falado do diagnóstico, então, a questão
do perímetro, de que forma a gente fez para definição do mesmo. A questão de um perímetro muito
grande,  que  isso  gera  altos  custos  para  atendimento  dessa  população.  Tivemos  a  questão  dos
agricultores que vieram até nós colocar as suas dificuldades, e também os irregulares junto a borda e já
consolidados. Foram essas as definições que nos fizeram chegar ao perímetro atual. Nós recebemos um
mapeamento do SMU com relação aos irregulares, e fomos verificando nessas bordas, os mais próximos
ao  perímetro  atual,  aqueles  que  realmente  já  tinham  um  grau  de  consolidação  ou  andamento  de
processos junto  ao  Ministério  Público,  quais  eram  os  tipos de definições,  alguns  que poderiam  ser
revertidos,  ou  que  já  estavam  sendo  revertidos  e  outros  que  não.  Onde  aumentou  de  forma mais
considerável para abarcar os irregulares, junto a Santa Bárbara, onde temos uma situação bem mais
consolidada.  Então nós buscamos trabalhar:  sem ampliações em área não urbanizadas,  sem novas
ampliações com esse prognóstico de que o perímetro é grande;  uma acomodação desses com uma
situação mais consolidada que são irregulares;  reduções em lugares onde houve a conversa com os
agricultores, das suas dificuldades, ou se viu que não há lotes cadastrados. Ficaram dois ou três lotes
que  estão  cadastrados  mas  que  os  agricultores  se  manifestaram  e  que  eles  tem  a  função  lá  da
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agricultura e que houve um cadastro porque o município forçou quando vieram buscar alguma coisa,
mas há poucos nesse sentido, a princípio tudo que está cadastrado está sendo respeitado e não estão
saindo do perímetro a não ser esses poucos casos em que houve o entendimento que não é para a
urbanização. Este é o novo perímetro,  ficou mais recortado para acomodar essas situações e está
respeitando os  cadastramentos.  O que a  gente percebe é  que a  gente  pode mais  adiante  ter  que
resolver nessas questões os lugares onde a gente não tem um lote cadastrado e aí nós fizemos uma
definição ou por viário ou por algo existente. Pode ser que mais pra frente a gente receba situações de
glebas que ficaram parte dentro, parte fora, dentro dessas definições, daí a gente vai ter que ver e tratar
isso. Ver se está com 80%, 90% dentro do perímetro, vamos ter que acomodar ou ver de que forma a
gente vai fazer isso, porque aqueles que não tem cadastramento, não tem como saber se está na divisa
da gleba ou não.  O que nós tentamos é racionalizar,  dentro desse diagnóstico  que nós  tivemos,  o
perímetro e fazer essas acomodações. Então ele ficou dessa forma, aqui na zona de águas o SAMAE
veio conversar e solicitar para acomodar as áreas que também são de propriedade do SAMAE, que
estão na bacia,  para fora do perímetro,  para  ficar  na área rural,  que eles  entendem que é  o  mais
adequado, e isso possibilitou que esses irregulares, que estavam meio dentro, meio fora, se a gente
tivesse colocado ele fechava uma parte rural dentro do núcleo urbano. Como a gente conseguiu ter uma
abertura de alguma forma, a gente acomodou esse que é um problema bastante antigo e que a gente
não  conseguia  uma solução.  A princípio  este  é  o  perímetro  novo,  mais  acomodações  junto  a  São
Giácomo,  a Santa Bárbara e na Zona de Águas e pequenas acomodações no lado leste. Quanto ao que
eu já tinha comentado do diagnóstico, a gente tinha que incluir uma área fora, que é o Altos de Galópolis.
Então a princípio a gente tem um perímetro que é todo junto e uma área isolada do perímetro, mas que
também é urbana, que é Altos  de Galópolis. Nós verificamos nas  reuniões  a pressão com relação a
isso, de que a ideia inicial de deixar isso fora para que fosse definido quando da titularidade,  vimos que
isso talvez não funcionasse da forma que a gente esperava, que poderia vir uma emenda e que puxasse
isso  e  ficasse  pior,   verificamos  isso  quando  chegamos  a  comunidade.  Então  nós  voltamos  e
conversamos com o jurídico de que forma a gente poderia fazer isso preservando o município, porque a
gente vê também que há as questões que envolvem titularidade e problemas do loteamento específico, e
não queremos que o município seja responsabilizado de alguma forma por isso. Então foi definida a ideia
de se criar um zoneamento próprio e que lá na tabela está escrito, lá no texto do plano está escrito que
este zoneamento não tem parâmetros e que ele depende das questões de solução específica do lugar,
então não é não nem um tipo de zoneamento, é um zoneamento: “Zona específica Altos de Galópolis”,
que depende de todas as situações para acontecer e ser regrado. Foi a solução encontrada para que a
gente pudesse ter uma certa segurança de que também não aumentasse todo o perímetro pra cá, e
colocar áreas que hoje são rurais e que tem dificuldades, para dentro do perímetro. A gente pensou que
dessa forma a inserção não será tão ruim. Então, para a questão do zoneamento e a definição dos
parâmetros, levamos em conta também que nas áreas mais periféricas, especialmente fora do terceiro
anel,  os  nossos  levantamentos  mostraram  que  nós  não  temos  a  infraestrutura,  os  equipamentos
adequados nessas áreas, que eles são mais raros. Na questão da saúde há poucos equipamentos, em
todos os levantamentos que nós fizemos das escolas, das áreas públicas, a gente vê que nós não temos
nessas áreas mais  distantes,  nem as áreas públicas para  executar  esses  equipamentos,  e  nem os
próprios equipamentos. Nos zoneamentos então, nós fizemos um mapa geral do uso de solo efetivo, que
é referente ao tipo de atividade predominante, não que não tenham as outras atividades necessárias, o
que é predominante em cada uma das áreas pra poder entender o território, efetivo de maior quantidade
residencial, de produção ou industrial. O centro nós entendemos o que está acontecendo,  na expansão,
ou próximo ao centro, isso de uma maneira macro, pra poder enxergar se esses zoneamento estavam
ou não atendendo. Nós vimos que há no plano uma variedade de zoneamentos, e que com poucos
ajustes a gente consegue atender. Não vamos fazer uma revolução nisso,  entendemos que está de
maneira adequada, é mais uma questão de ajuste. Nós vamos seguir a mesma ideia inicial lá de 2007,
onde se buscou mais a densificação, e percebendo o que aconteceu ou não, esses ajustes vão levar a
tentar com que isso se consolide. Nós fizemos a aferição dos limites desse zoneamento , pra deixar mais
claro que é uma dificuldade que houve  ao longo do tempo, a aferição das ZOC’s, as zonas de centro
houve uma redução, então assim, a principio o plano diretor previu uma densificação maior nas Zonas de
Centro e nos corredores dessas zonas de centro. Isso de certa forma não aconteceu como o esperado,
não se consolidou, porque verificamos que a ZR3 estava em muitos lugares e era bastante atrativa. Nós
fizemos um ajuste nisso pra tentar que isso se consolide, tanto as ZC2 quando as ZC3 de uma maneira
geral sofreram uma redução mas a gente respeita e segue a mesma lógica que já tinha. Nós temos a
manutenção do setor especial Centro Histórico como está, o que houve de maior diferenciação são
essas bordas,  fora do terceiro anel nós reduzimos bastante, é a maior modificação, e alguns ajustes
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dentro de algumas áreas, por exemplo, eu tinha uma zona industrial que pode aumentar um pouco, com
algumas acomodações, nada tão radical.  Na linha 40 que é a área que a gente reduziu bastante o
zoneamento e essa possibilidade de urbanização, considerando a dificuldade de se chegar até lá, de se
locomover, de passar pela Rota do Sol, e a dificuldade também de não ter equipamentos, de não ter
áreas públicas e toda aquela questão local que nós temos. Inclusive nas reuniões dessa comunidade
houve a manifestação de pedido de mudança de zoneamento, de acordo com o que a gente já estava
estudando. Colocamos baixa densidade lá. Para fazer também todo esse estudo, nós analisamos em
cada uma dessas áreas, pra chegar as soluções, foi colocado no diagnóstico, e nós analisamos o que
está acontecendo em cada uma das áreas, em todas as regiões, quais são as alturas, quais são os usos,
para poder definir. Nós verificamos, que de uma forma geral, esse zoneamento com esses ajustes  é
adequado. As alturas existentes também foram feitas em todo o perímetro. O zoneamento do ZC3 atual
então, há muitas áreas, e a gente verificou uma por uma o que realmente se consolidou como ZC3. Zona
de Centro 3- ZC3, seriam corredores de urbanização, conforme o próprio texto do plano e muitos desses,
não se consolidaram em 10 anos, então nós reduzimos para buscar essa consolidação e essa lógica que
o plano previu. A metodologia foi verificar se conseguiu uma centralidade, que vimos nessas reuniões,
nos estudos que nós fizemos e na colocação pra comunidade, que há o entendimento que é importante
que se tenha essa centralidade, que você não precise fazer tudo junto ao centro da cidade, que possam
acontecer, sejam nos corredores ou sejam nas Zona de Centro 2, que já estavam previstas desde os
outros planos, uma consolidação para que as pessoas possam ter isso como apoio à habitação. Nós
vamos monitorar para que isso venha a acontecer. Verificamos em cada uma delas e a vocação, em
alguns  lugares,  não aconteceu  de forma  efetiva  mas há uma vocação  pra  isso,  o  que  também  foi
avaliado.  Nós fizemos todo um estudo em várias áreas, em relação as zonas de centro, onde poderia ou
não acontecer cada uma delas, especialmente nesse caso, mais voltado a ZC2 e ZC3 quando temos os
viários, pra enxergar de perto, ao longo do ano, de forma bem cuidadoso pra entender isso. Então cada
uma das centralidades, especialmente ZC2, por isso estamos mantendo ZC2, por mais que elas não
tenham se consolidado,  ajustando isso, pra que elas possam vir a se consolidar vendo a importância
disso.  Aproximamos e verificamos exatamente as atividades que estão acontecendo, a consolidação ou
não, a princípio de uma maneira geral, pouca consolidação, mas entendemos que com esses ajustes é
possível  que  isso  venha  a  acontecer. Fizemos  também  uma  análise  pra  entender  o  que  está
acontecendo dentro da área central e próximo. Quais são os lugares que estão de aproximando e se
consolidando de forma similar, e os lugares em que não está. Fizemos dentro do anel dois zoneamentos
diferenciados para acomodar isso, aquilo que tem uma organização, uma verticalização e um uso mais
próximo ao centro e aquelas áreas periféricas que não são tão densificadas. A proposta então reduz as
ZC3 (em vermelho no mapa) que são os corredores de urbanização. Dentro do anel nós colocamos dois
zoneamentos, de uma maneira geral acomodando onde tem mais densificação e verticalização, e nas
bordas, nos lugares onde tem um pouco menos, então é uma densificação muito próxima mas com
limitação de altura diferenciada. Entendemos que para você fazer um planejamento é importante que
você tenha um certo controle do que acontece no território, então nós propusemos  limitação de alturas,
só que não é algo extremamente radical, ela respeita o que está acontecendo nesses zoneamentos, não
é uma limitação drástica , mas que se possa ter uma ideia do que vai acontecer, porque da forma como
está hoje, depende da quantidade de terrenos ou da confirmação do que você tem de terreno você sobe
mais ou menos, ou urbaniza ou verticaliza de uma forma diferenciada. Criamos esses parâmetros. Fora
do  segundo anel  nós  temos  uma mudança  que  é  um  pouco maior.  Nós  pegamos  todas  as  zonas
classificadas como residencial 3 (em amarelo mais forte) e colocamos como ZR4, ajustando ela pra
média densidade. Ficaria então: alta densidade, assim como os corredores e as zonas de centro, média
densidade fora, e baixa densidade fora do terceiro anel, mantendo uma organização mais coerente com
relação a quantidade de equipamentos e a forma de se atender a essas comunidades. Vimos que terão
que ser feitos alguns ajustes nas cores, pois algumas estão com tonalidades muito próximas. Tentamos
manter  as cores mais  próximas  do que  tinha devido  a fácil  identificação,  uma vez que invertendo
poderiam  ser  criadas  dificuldades  de  entendimento.  Aqui  dentro  temos  uma  ZR3,  que  tem  alta
densificação, é muito próximo do que a gente tinha, e criamos uma ZR5 que só tem uma diferenciação
com relação a altura máxima, mas que seria de grande densificação. Criamos nos lugares onde tinha
ZR3, agora é ZR4, com IA de 1.5 e a ZR4 fora deste anel tem um IA menor, a baixa densificação toda
fora do anel. Nós temos também as zonas de mineração, os dois lugares demarcados como zona de
mineração. As ZOCS, tanto declividade quanto drenagens, foram aferidas e verificadas junto à nossa
nova base cartográfica, que é mais precisa. Alguns lugares, por exemplo, uma zona industrial e uma
ZUM, dentro do possível, até pela dificuldade verificada quanto a questão industrial, onde foi possível,
que tinha gleba, mas isso não aconteceu muito, não expandiu muito, houve uma pequena expansão,
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verificando o que nós temos, se é gleba e se tem uma configuração naquele local, mas isso ocorreu
pouco, foi  algo mais cirúrgico. Mantêm-se então uma estrutura parecida com o que a gente já tinha
anteriormente,  os  setores  especiais  se  mantêm como estavam,  as  Zonas  de Centro  2  estão  todas
demarcadas também. As ZEIS estão exatamente como elas estavam no plano anterior. Aqui está Altos
de Galópolis. Quanto à verticalização  a gente verificou os aspectos positivos e negativos. Verticalização
é uma forma também de densificar o território, de se construir em menos áreas, poder construir mais, há
também uma sensação de segurança ao morador, a gente consegue aproximar as funções urbanas, e
concentra as atividades, dessa forma se consegue uma cidade mais compacta. Também temos aspectos
negativos, como a sobrecarga da infraestrutura,  formação de ilhas de calor, mudança da direção dos
ventos, diversas questões quando se tem uma grande verticalização. Nós fizemos todas as análises e
entendimentos disso, e achamos que é importante sim uma verticalização, uma densificação, mas que é
preciso um controle e um planejamento , e por isso a gente previu esses ajustes.  Buscamos em outras
cidades como é essa questão do controle da altura, dos pavimentos, como  acontece em outros locais
maiores  ou   parecidos  com Caxias  do  Sul,  em  que  há em diversos locais  um número máximo de
pavimentos. Verificamos que da forma como temos hoje,  uma verticalização esparça nesse território,
não só verticalização, mas em um muitos casos densificação em vários desses locais, porque a ZR3 e
os outros zoneamentos em todos eles se permite a compra de índices, então para manter nos lugares
em que se está prevendo nós fizemos essa redução e esse controle. Houve reclamação das pessoas
com relação a falta de limites, por não saberem até onde vai subir o prédio do lado ou próximo a sua
casa.  E vimos também que apesar  de  termos muitos  áreas para urbanizar,  nesse perímetro que é
grande, apesar de ter muitos índices para que isso acontecesse, nós tivemos também ao longo desse
tempo muitas  irregularidades  fora  desse perímetro,  as  pessoas  não tiveram acesso a  esses locais.
Trouxemos de volta também  o afastamento de fundos, que está na tabela, buscando que não se leve o
prédio muito para o fundo do terreno, que se verifica  como problema da forma que está, para verticalizar
você vai recuando esse bloco mais ao fundo, então nós trouxemos esse afastamento para tentar fazer
este ajuste. O afastamento volta, mas o número máximo de pavimentos ficou grande, não é radical, pra
que  se  possa  acomodar  essas  questões.  Fizemos   um  estudo  das  alturas  em  todo  o  perímetro  e
próximo,  e  também  na  zona  central  para  essas  definições  de  limite  de  altura.  Uma  coisa  que  é
importante de se destacar, e que houve muita dificuldade e reclamação, é com relação as indústrias
estavam com 60% de taxa de ocupação e o restante 80%, quando você vai utilizar um pavilhão, ou troca
de uso, há essa dificuldade, e não se consegue fazer, assim ajustamos tudo pra ficar igual. Agora todos
os TO’s são 80%, permitindo essa migração de uma maneira mais tranquila.  Conselheiro da SMU,
Daniel  Alexandre  Nunes:  tinha  uma atividade  comercial  e  precisava passar  para  industrial  e  não
conseguia  em  função  da  taxa  de  ocupação.  Foi  para  facilitar.  Conselheira  da  SEPLAN,
RosanaAparecida Guarese: temos, na ZR4, adaptamos pra ficar na média densidades e criamos a ZR5
que está dentro do segundo anel e  diferencia da ZR3 especialmente com relação a altura.  Agora o
afastamento lateral se chama “afastamento de divida lateral” porque nós temos o afastamento de divisa
de fundos que retorna. As ZUMs- Zona de Uso Misto, que estão mais junto a borda do perímetro, estão
com baixa densidade e sem compra de índices. As indústrias  tem taxa de ocupação como o comércio.
Fora do terceiro anel a principio, os zoneamentos não prevêem a compra de índices, justamente para
não ter essa densificação. Vamos explicar detalhadamente para que não fique nenhum tipo de dúvida.  A
princípio os tipos de zoneamento permanecem, ampliação da zona Altos de Galópolis, foi ajustada a
ZR4,  para  média  densidade,  antes  ela  era  igual  ZR3,  então  ajustamos  pra  poder  trabalhar  mais  a
diferenciação,  o  que é  bom  nisso  é  que as  atividades  ficam  muito  parecidas,  não causando  muito
impacto, especialmente nas atividades permitidas, elas ficam próximas do que já eram, e a ZR5 (dentro
do segundo anel),  que é o novo zoneamento e Altos  do Galópolis.  As ZEIS permanecem como se
encontravam. Listamos nas ZIT’s os nomes no  texto, pra que fique mais claro a relação entre o mapa e
o texto. Onde foi possível fizemos a relação com o anexo, para que fique mais claro o entendimento. Na
ZIAM houve um ajuste pedido pela Secretaria do Meio Ambiente de mais algumas explicações sobre as
mesmas e a referência com o grau de aptidão, a classificação, que é um mapa de áreas prioritárias, de
corredores ecológicos.  Tentamos de diversas formas trazer pra dentro do plano esse mapa, não foi
possível pois o mapa que existe que tem uma escala muito diferente da nossa base cartográfica, então o
que e conseguimos fazer foi a relação e levar para o Plano Municipal de Conservação e Recuperação
da Mata Atlântica, para que faça essa referência, mas ele não vai conseguir sobrepor nossos anexos,
porque isso ia trazer mais problemas do que soluções, pelo tipo de mapa que a gente tem. Houve a
tentativa de  trazer para dentro do plano isso, mas não houve a possibilidade.  Andressa Pianegonda
da SEMMA,  ideia de colocar esse mapa de aptidões é planejar a ZIAM . É  poder, num loteamento,
numa área de compensação, tentar direcionar para essa áreas onde já tem os estudos que demostram
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que  a  aptidão  é  maior  para  conservação,  então  por  isso  que  a  gente  quis  incluir  no  plano
diretor.Conselheira da SEPLAN, Rosana Aparecida Guarese: De uma certa forma inclui com esta
relação, só  não  foi  possível,  a  gente  tentou  colocar  como  anexo.  As  ZITs  permanecem.  Vão  ser
regulamentadas posteriormente, e na regulamentação vai se fazer a acomodação e o ajuste conforme
necessário, com o estudo com as comunidades, conforme já havíamos colocado  no diagnóstico, não há
nesse momento a regulamentação das ZIT’s ou desses outros instrumentos, mas que vai se trabalhar
nisso, então não houve muitos ajustes, houve no caso das ZIT’s especificamente, e que eu lembro que
eu já coloquei aqui, nós fizemos algumas acomodações destes desenhos em relação as vias existentes,
alguma  coisa  nesse  sentido,  mas  as  discussões  vão  acontecer  junto  as  comunidades  para
regulamentação. Aqui é mais colocado os nomes, são as ZIT’s que nós já temos, com a inclusão da ZIT
Galópolis.  O  Plano  não   regulamenta.  Ela  já  existe  e  ela  continua  existindo,  mas  ela  não  tem  a
regulamentação,  a não ser  a Estrada do Imigrante,  que já tem uma lei  específica.  Todas as outras
deverão ter  lei  específica,  que  vamos ter  que discutir  com as comunidades, e ai  sim ela vai  ter  a
regulamentação para poder ser aplicada. A da Estrada do Imigrante não tem como mexer no plano
porque tem que mexer  na lei  dela.  Nós conversamos com a Secretaria  de  Turismo para que já  no
começo  do próximo ano  essa  seja  a  primeira  ZIT,   se  faça  a  discussão,  porque ela  vai  servir  de
parâmetro para regulamentação das próximas, mas  o plano não mexe naquela lei. Nós fizemos essa
conversa de que é importante que se busque a regulamentação de todas elas, começar pela Estrada do
Imigrante e  vai consolidando. Nas ZIAM foram colocadas algumas explicações, foi feita essa relação. O
que está em preto, no mapa,  já tínhamos no plano, foi acrescentado o Movimento Natural Palanquinho
que nós já tínhamos no mapa de zoneamento, então ele foi inserido no mapa da ZIAM, tem a explicação
no  plano,  e  ai  a  solicitação  também  da  Secretaria  do  Meio  Ambiente,  foi  acrescentar  um pequeno
regramento de algumas atividades para se implantar na ZIAM enquanto não há essa regulamentação
maior. Então  comércio e prestação de serviços. a que não é permitido, então como tem, exceto pequeno
porte e baixo potencial poluidor esses são permitidos. Pequeno porte e baixo potencial  poluidor fica
muito parecido também com o que a gente tem na ZPR, não tem problemas de compatibilidade, também
não é possível agroindústria de baixo e médio potencial poluidor e atividades agropecuárias conforme
legislação  ambiental  vigente,  então  baixo  e  médio  potencial  é  conforme  a  legislação  deles  e  o
regramento que eles tem pra classificação. Isso abre algumas atividades que são permitidas mas que
eles  tem   dificuldade  porque  não  está  expresso.   Conselheira,  Patricia  Rasia  da  SEMMA:  isso
acontece hoje na verdade. A gente não consegue regulamentar. Isso estando no plano diretor a gente
consegue regularizar aquelas indústrias, que já estão nas zonas de interesse ambiental. Como não tinha
antes no plano diretor, só dizia que não podia, não é  para as novas são aquelas que já estão lá, para
que elas não tenham muito impacto. Conselheira da SEPLAN, Rosana Aparecida Guarese: tentamos
também  deixar compatível com a ZPR se é uma ZIAM, a princípio ela não poderia ser menos restritiva
que a ZPR, então houve essa acomodação das coisas, mas a princípio tem uma possibilidade maior no
tratamento  da ZIAM.  Houve  pequenos  ajustes  no  texto com relação ao solicitado pela  secretaria  a
respeito da ZIAM para que eles possam trabalhar da melhor forma o zoneamento. Foi acrescido tanto no
mapa  quanto  no  texto  o  Palanquinho,  com  a  explicação   do  monumento  e  do  seu  regramento.
Conselheira, Patricia Rasia da SEMMA:  O Palanquinho é uma unidade de preservação que a gente
tem aqui em Caxias do Sul, a maior delas, com cerca de 270km de extensão. Tem o relevo e a geologia
parecido com o Itaimbézinho. Agora que estamos falando do Palanquinho porque antes, no outro plano
diretor não aparecia. Foi  um pedido do Nério Susin para que fosse incluído e  já tinhamos passado toda
a legislação pertinente. Nossa ideia é, daqui pra frente, pensar o que vai ser feito com o Palanquinho,
junto com a Secretaria de Turismo, porque ele tem alto potencial turístico como turismo de aventura. Já
fizemos um curso de formação de condutores e já recebemos um plano de manejos. Então a partir de
agora é pensar o que vai ser feito no local. De qualquer forma ele fica dentro do plano diretor. Pedimos
pra incluir justamente para que se possa resolver problemas regulamentares. Já existe legislação própria
federal, municipal, com relação a isso. Conselheira da SEPLAN, Rosana Aparecida Guarese: Desde o
começo eles pediram a inclusão, estávamos só em dúvida de qual anexo ele ia aparecer e ele acabou
ficando dentro do anexo da ZIAM, não houve modificação nessa parte. Os setores especiais. A princípio
o que era do zoneamento eu apresentei, acho que a gente tem que conversar isso. Ficou o sistema
viário  e  o  que  ficou  pendente  com  relação  a  definição  do  zoneamento  que  nós  temos  diversos.
Conselheiro do CREA Nerio Jorge Susin: Com relação ao Palanquinho eu gostaria de salientar que,
não sei se aconteceu, se ele está incluso no sistema nacional. Conselheira, Patricia Rasia da SEMMA:
Está. Conselheiro do CREA Nerio Jorge Susin: Então nós temos que pensar que o regramento para o
Monumentos Parque dos Palanquinhos, ele vai numa área de até 10 km da sua borda, então tem que
pensar num regramento pra isso, porque ele vai alterar todo o uso do solo do seu lado. Nós temos que
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restringir, como faz o estado. Então eu peço pra quando forem pensar no problema, pra que se faça de
forma escalonada, pra que realmente os usos no entorno desse parque não venham a alterar, mas que
também  não  fique  absolutamente  estanque,  parado.  Conselheira  da SEPLAN,  Rosana  Aparecida
Guarese: Nós colocamos a zona de amortecimento do Palanquinho mas vimos que tem outros raios e
outras abrangências. Quanto aos parâmetros,  acrescentamos que o uso comercial com acesso direto ao
logradouro na ZC2 e na ZC3 até 100 m² não será computado para o cálculo para buscar esse incentivo
que a gente falou de fachada ativa, de se ter a loja junto ao alinhamento, e de se trabalhar isso. Então na
ZC3 que são os corredores e nas Zonas de Centro não será computado o IA, o uso comercial e de
serviços com acesso direto para a via. No caso a gente limitou uma metragem para ter esse controle e
não ficar,  por  exemplo,  uma loja  muito  comprida,  que perderia  o objetivo.  Começar  esse incentivo,
verificar o acontecimento disso para poder trabalhar. Conselheiro do SINDUSCON, Juarez Mazzochi:
Nós vamos olhar agora item por item? Conselheira da SEPLAN, Rosana Aparecida Guarese:  Como
vocês  preferem?  Presidente  Carlos  Eduardo  Mesquita  Pedone:  Podemos  parar  na  parte  do
zoneamento e depois avançar nos parâmetros.  Conselheiro do SINDUSCON, Juarez Mazzochi:  Nós
estamos avançando para os parâmetros, vamos avançar item por item, assim a gente já tem alguma
coisa pra contribuir.  Conselheira da SEPLAN, Rosana Aparecida Guarese: Como vocês preferirem a
dinâmica, o importante é que fique claro. Se quiserem que eu apresente tudo e a gente discute, ou se
quiserem ir discutindo. O que ficar melhor para vocês. Conselheiro do SINDUSCON, Juarez Mazzochi:
acho que a sistemática que a gente vinha fazendo de parar e discutir  ela era boa.  Conselheira da
SEPLAN, Rosana Aparecida Guarese:  Pode ser.  Conselheiro do SINDUSCON, Juarez Mazzochi:
Nesse artigo, no item 01, eu gostaria que fosse explicado o que seriam essas áreas de uso comum H4
S1  e  S2.  Quais  são  essas  áreas  de  uso  comum?  Conselheira  da  SEPLAN,  Rosana  Aparecida
Guarese: Rosana Isto não foi alterado. Conselheiro do SINDUSCON, Juarez Mazzochi: Art.“O cálculo
de áreas de atividades residenciais e áreas comerciais e serviços não serão computadas áreas de uso
condominiais, áreas de pilotis, estacionamentos, garagem, terraço, sacadas”. Ok, está perfeito. “Sendo
que as atividades das categorias classificadas como H4, S1 e S2 e as atividades de edifício garagem
não serão computadas áreas de uso comum.” H4 seria hotel, quais seriam  as áreas de uso comum?
Conselheiro da SMU, Daniel Alexandre Nunes:  Circulações.  Conselheiro do SINDUSCON, Juarez
Mazzochi:  E em hospitais  seria  a  mesma coisa?  Conselheiro  da SMU, Daniel  Alexandre Nunes:
Mesma coisa! S1 e S2 seriam os serviços de saúde, edifícios garagem e circulações.  Conselheiro do
SINDUSCON,  Juarez  Mazzochi: Circulações  de  veículos,  rampas…  Isso  nada  é  computado?
Conselheiro da SMU, Daniel Alexandre Nunes:  Nada é computado, até como um incentivo para a
utilização dessas  vagas.  A criação de novas vagas,  é  um incentivo.  Conselheiro do SINDUSCON,
Juarez  Mazzochi: OK.  Só para  deixar  claro,  porque a  gente  ainda tinha  dúvidas.  Conselheira  da
SEPLAN, Rosana Aparecida Guarese:  Acha que pode melhor o texto? Ele fica igual,  a gente não
mexeu, mas a gente pode melhorar, não foi mudado. Conselheiro do SINDUSCON, Juarez Mazzochi:
Sabemos mas  falo para que a gente possa discutir, porque a gente tem dúvidas. Pra não ficar dúvidas
para aquelas pessoas que vão analisar o projeto depois.  Conselheira da SEPLAN, Rosana Aparecida
Guarese:  Poderíamos  tentar  melhorar  para  deixar  mais  claro.  Conselheiro do CREA Nerio  Jorge
Susin:  Não sei se eu entendi bem a temática. A questão do zoneamento tá fechada? Conselheira da
SEPLAN, Rosana Aparecida Guarese: Não.  Conselheiro do CREA Nerio Jorge Susin:  acho que
seria interessante discutir o zoneamento, antes de discutir os parâmetros de edificação. Conselheira da
SEPLAN, Rosana Aparecida Guarese:  O importante é que a gente veja tudo. Eu tentei mostrar de uma
maneira geral para que vocês entendessem. Porque se não poderiam não entender a lógica global. Acho
então que teríamos que mostrar  não aqui com esse mapa. Conselheiro do CREA Nerio Jorge Susin:
Quero  fazer um questionamento. A questão da ZOC drenagem, que eu sinceramente não sei porque
existe no plano diretor,  vemos através de vários trabalhos que a SEMMA fez durante a administração
passada, a respeito de ocupação dessas áreas, da definição delas.  Colocaste na apresentação que a
ZOC não era APP e sim zoneamento.  Conselheira da SEPLAN, Rosana Aparecida Guarese:   Nós
entendemos tanto a ZOC drenagem quanto a declividades, embora tenhamos questões de APP, nós
urbanistas, nós SEPLAN, juntamente com a Secretaria de Obras, entendemos que sim, tem a questão
da APP, que é gerenciada pela Secretaria do Meio Ambiente, mas tem a questão de zoneamento. Alguns
lugares  dentro  desse  perímetro  todo,  grande,  que  não  queremos  ocupação  ou  densificação,  pela
fragilidade ambiental ou por problemas que poderão vir, como é o caso dos deslizamentos nas ZOC’s
declividades,  ou  alagamentos  e  inundações,  nas  ZOC’s  drenagens.  Nesse  sentido,  temos  esse
entendimento,  conversamos  com a  Secretaria  do  Meio  Ambiente  ao  longo desse processo,  de  que
vemos como importante manter como um zoneamento. Ele foi aferido,  pois a base anterior não era tão
precisa quanto a atual, não ficava correta essa delimitação, então nós trabalhamos nela pra que ficasse
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mais correta, mas mantivemos entendendo como um  zoneamento. Dentro dele tem lugares  que são
específicos de APP’s, mas é um zoneamento. Conselheiro do CREA Nerio Jorge Susin: Eu não sou
um urbanista, mas tenho trabalhado bastante nessas situações. A experiência da ZOC drenagem, na
minha opinião, ela é muito mais problema do que solução nessa área. O município desenvolvendo todo
um processo de estudo hidrológico para definir locais onde fossem instalados tanques de retenção para
evitar questões dos alagamentos. Se existem esses tanques de contenção que estão sendo colocados,
no zoneamento  estamos praticamente resolvidos. Segundo ponto, outro grande problema que existia
eram  as  edificações  sobre  os  antigos  cursos  d’água  que  historicamente  foram  ocupados.  Esses
permanecem. O que a Secretaria de Obras  sempre exigiu e precisa é um espaço de pelo menos 4
metros para ser feita a limpeza nessas galerias. Conselheira da SMOSP,  Sabrina Crivelaro Becker:
Discordo quando tu comenta que a questão dos tanques resolve o problema da drenagem. Não. Houve o
estudo  de  uma parte  da  cidade,   queremos   complementar,  até  mesmo para  que  a  gente  possa
efetivamente regulamentar o Plano de Drenagem, que faz parte do Plano Municipal de Saneamento, tem
como meta de curto prazo, então nos próximos 2 anos tem que sair. A definição de tanques,  não tira a
importância da manutenção do elemento de drenagem. O tanque  tem uma função de amortecer um
excedente hídrico fazendo com que, por exemplo, no caso do São José, que tem uma topografia muito
plana, os tanques seguram a água, fazendo com que o Arroio Dal Bó, que é o elemento de drenagem
principal, não tenha um nível tão elevado e fazendo com que as microdrenagens entrem no canal. Então
se o canal está muito cheio, as microdrenagens não entram e alaga tudo. O tanque tem uma função
primordial  de segurar, de amortecer esses picos de cheia. A questão de preservação desses elementos
de drenagem,  permanece,  é em conjunto com a importância dos tanques. Nós trabalhávamos com 6
metros no mínimo, não 4. Porém  6 metros é um valor muito subjetivo, porque não tinha uma análise
sobre a lógica de cada elemento de drenagem. Seis metros se está considerando a passagem só de um
equipamento,  não está considerando uma previsão futura de alargamento do canal. Por isso que nós
entedemos  que a  ZOC drenagem   tem que ser  vista   como uma ferramenta  da  drenagem,  que  é
gerenciada pela Secretaria de Obras, e a partir dos estudos  vamos conseguir definir quais são os canais
em que a gente vai ter: não aqui é ZOC drenagem de X metros, aqui não. A gente vai poder trabalhar a
cidade com as suas peculiaridades e particularidades da sua estrutura.  Conselheiro do CREA Nerio
Jorge Susin:   E qual a opinião da Secretaria de Obras sobre os locais em que a urbanização já se
instalou?   Conselheira  da  SEPLAN,  Rosana  Aparecida  Guarese:  Isso  vai  ser  definido  nesses
detalhamentos. Nós mantivemos o que nós temos e só aferimos. Esse foi o trabalho feito, e sem  um
estudo, uma definição maior, não foi mexido, essa foi a conversa que nós tivemos. Neste momento está
aferido.  Conselheiro do CREA Nerio Jorge Susin: E como fica aquelas situações em que a pessoa
tem a propriedade,  eu coloco claramente a questão do loteamento abaixo do Enxutão, em que você tem
o loteamento inteiro dentro da APP, com 30 metros, um terreno de 300 m² que fica inteiro dentro da ZOC.
O que vai ser feito com isso aí? Conselheira da SMOSP,  Sabrina Crivelaro Becker:Mas tu estás
falando dentro dos 30 metros encima da APP.  Mas a ZOC drenagem, como nós não temos ainda o
estudo, e  optamos por deixar a ZOC drengem como está, do Plano anterior, aferida, pela questão de
cadastro, porém com o estudo a gente pretende reduzir a ZOC drenagem, não vai ser mais 30 metros,
agora o estudo é que vai definir a largura que a gente vai trabalhar. Se nós tivermos pontos em que
existam edificações e que o plano define que, aquele elemento de drenagem  tem que ser preservado,
essas edificações vão ter que sair dai, ou o estudo vai mostrar uma outra canalização que compense a
necessidade de ampliação daquela estrutura que foi descaracterizada como uma área de preservação
permanente, seja lá por que motivo for.  Mas é o estudo que vai  nos dar a base pra que se possa
enxergar dessa forma. Conselheira da SEPLAN, Rosana Aparecida Guarese: A princípio também no
começo da nossa conversa com as obras, eles colocaram a necessidade de mais lugares ainda que se
trabalhasse. Bom vamos nesse momento aferir o que temos, não vamos acrescentar novos lugares, e
um estudo mais detalhado, assim como tudo que foi feito nesse plano, o estudo mais detalhado pode
mexer, a  princípio sem ele não, foi este o entendimento. Conselheiro do CREA Nerio Jorge Susin: A
resposta não foi dada.  Conselheira da SEPLAN, Rosana Aparecida Guarese:  O terreno sem nada?
Conselheiro da SEPLAN, Fernando A G Mondadori:  Não, mas o remédio para erros do passado a
gente não vai corrigir aqui, o que a gente está querendo aqui, principalmente, é evitar que esses erros
continuem acontecendo. Conselheira da SEPLAN, Rosana Aparecida Guarese: Evitar a urbanização
nesses lugares. Conselheiro do CREA Nerio Jorge Susin: Nós estamos  repetindo isso. Conselheiro
da SEPLAN, Fernando A G Mondadori:  Conselheiro da SEPLAN, Fernando A G Mondadori: Não!
Conselheiro do CREA Nerio Jorge Susin: Eu te digo o seguinte, a gente vê que ficou para definir
vários pontos desses locais de ZOC drenagem, teria como fazer de exemplo, as edificações crescem, e
não edificações ou ocupações de baixa renda. São  pavilhões, casas, colocadas a revelia do poder
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público aí estabelecidas. E aí vai tirar? Duvido que tire. Pavilhões dentro da área. Porque a pessoa não
tem como aprovar o projeto aqui dentro da Prefeitura ele vai e faz. É aquilo que o Perci falava, da cidade
informal se sobrepor a cidade formal, e é o que vai acontecer, querendo ou não. Então eu vejo que esse
problema da  ZOC dentro  da  área  urbana  onde  já  se  tem  problemas  estabelecidos,   não  estamos
resolvendo o problema,  estamos empurrando ele para frente. Quando o município autorizou a execução
daquele loteamento, emitiu as matrículas, ou seja, as pessoas tem a matrícula, pagam IPTU e não tem
índice para construir, o que você vai fazer? Vai esperar que seja feito isso e ele vai descobrir que vai ter
isenção de IPTU e que não vai poder ser feito nada? Eu estou trazendo um problema que vai ser muito
pior.  Conselheira da SMOSP,  Sabrina Crivelaro Becker:  Mas a gente tirar a ZOC também não é a
solução.  Conselheiro  da SEPLAN,  Fernando  A G Mondadori: só  vai  potencializar  os  problemas.
Conselheiro do CREA Nerio Jorge Susin: Não! Estabelece um limite para ocupação. Conselheira da
SMOSP,  Sabrina Crivelaro Becker:  Mas a gente pretende estabelecer  um limite.  Conselheiro do
CREA Nerio Jorge Susin: Na parte que já está urbanizada da cidade eu acho que dá. Conselheira da
SEPLAN, Rosana Aparecida Guarese:Nós não entendemos assim. Nós somos totalmente contrários a
essa posição de retirada. Nós entendemos, nós SEPLAN,  urbanistas, arquitetos, temos essa visão de
zoneamento,  essa  visão  de  que  temos  muita  área  para  urbanizar  dentro  desse  perímetro,  e  não
deveríamos urbanizar esses lugares. Essa é a nossa posição e sempre foi colocada desde o começo
desse processo. Se nós tivéssemos um problema de urbanização, se nós tivéssemos falta de áreas para
acomodar a população ai tentaríamos de outra forma, mas nós não temos.Conselheiro do CREA Jorge
Gelso Cassina quero dar um depoimento de quem participa desde conselho, ou participou inicialmente
desde 1978,  1979.  Na época o que existia  era a lei  4771,  chamada código  florestal,  pois  o código
florestal não tinha valor nenhum nos licenciamentos do município, tanto que ali no São José, só para
exemplificar,  quantas indústrias  foram construídas,  licenciadas pela prefeitura,  em cima do canal  do
Tega,  e  nós  levantamos isso  no  jurídico na época,  e o  entendimento na época,  e  não tem porque
esconder,  o nome do doutor Celso Scherpf  ,  Graff,  o Biazus,  Graziotin,entre outros, dentro da área
urbana quem mandava era a Plano Diretor  Urbano. Em 1980,  e dai  para frente, com o advento da
Política  Nacional  de  Meio  Ambiente,  então  se  passou  a  legislar  e  dar  importância  as  áreas  de
preservação permanente, ou seja, as faixas marginais, principalmente as florestas ciliares, a mata ciliar
dos cursos d’água, inclusive dentro do perímetro urbano. Então eu acho que o que foi aprovado, foi
aprovado,  o que está consolidado,  está consolidado,  e tem que deixar  essa abertura para o futuro.
Presidente Carlos Eduardo Mesquita Pedone: Presidente Dentro dessas ZOC’s drenagem não poderá
aplicar algum tipo de instrumento de direito de preempção, ou enfim, para poder retomar algumas áreas
dessas? Conselheira da SEPLAN, Rosana Aparecida Guarese:  Poderia-se trabalhar isso e também
no caso de APP há aquela legislação que está sendo feita para isenção de impostos e outras questões
em APP especificamente. Conselheira, Patricia Rasia da SEMMA: O código já coincide com o código
florestal, então não é especificamente o plano diretor que vai definir, os 30 metros, não é a gente que
define. Isso já vem com uma lei maior que é uma lei federal,  ela se sobrepõe na hierarquia das leis.
Então com relação a isso não há como a gente dizer:  a  vai  ser 10 metros, não, já existe o código
florestal, desde 2012. Conselheiro do CREA Nerio Jorge Susin: Bom, então eu gostaria de colocar o
seguinte, vocês tem que modificar o texto, porque pelo que eu entendi nós estamos falando de ZOC
drenagem não tem nada a ver com APP. O que  diz o plano diretor hoje, no Art 20: “A zona de ocupação
controlada compreende áreas de grande declividade, sujeitas a risco geotécnicos, matas com formações
vegetais nativas...” Conselheira da SEPLAN, Rosana Aparecida Guarese:  É o artigo 46 do novo, pra
quem já tem o compilado, antigo 20.  Conselheiro do CREA Nerio Jorge Susin:“...focos de água ou
drenagens naturais nas quais pretendem garantia de preservação e manutenção de suas características
mediantes estabelecimento de parâmetros e usos de ocupação do solo compatíveis com a proteção
ambiental.” Isso é APP, não tem nada do que nós estávamos falando aqui.  Conselheira da SMOSP,
Sabrina Crivelaro Becker   Então tira “naturais”, deixa só “drenagens”.  Conselheiro do CREA Nerio
Jorge Susin: Porque na APP não faz nenhum sentido a delimitação delas. Eu só acho que 30 metros
para cada lado, na minha visão, é um gravame muito grande dentro da área urbana. 30 metros para
cada lado dá uma faixa de 60 metros. Eu não acredito que isso traga alguma vantagem urbana ou
qualquer outro tipo de coisa, e sim vai atrapalhar muito mais do que já está. É nesse aspecto que eu me
referia  a  questão  das  ZOC’s,  e  não  da  APP.  Conselheira  da  SEPLAN,  Rosana  Aparecida
Guarese:Será que tirar apenas o “naturais” fica mais compatível?  Conselheira da SMOSP,  Sabrina
Crivelaro Becker  Com certeza. Só tirar o “naturais” que fica compatível.” Conselheiro da SEPLAN,
Fernando A G Mondadori:  tiramos “naturais” do texto. Conselheira da SEPLAN, Rosana Aparecida
Guarese: Alguém quer falar especificamente sobre a ZOC?  Conselheiro do CREA Nerio Jorge Susin:
Não  sei  também  como ficaram  as  zonas  de  interesse  de  saneamento.  Conselheira  da  SEPLAN,
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Rosana Aparecida Guarese: temos um anexo que fala das zonas de interesse, que anteriormente era o
12. O que nós fizemos nesse anexo foi  juntar todas as questões da parte do SAMAE, da parte de
parques, de todas as previsões de áreas, e ele foi discutido com cada uma das secretarias, e foi ajustado
conforme o que está sendo trabalhado hoje. É o anexo atual  13. Temos  parques e praças, que foi
aferido conforme nós tínhamos de projetos e questões do que vai acontecer, então houve uma aferição.
Tanques de detenção, que foi aferido pela secretaria de obras. Estações de tratamento de esgoto, que
foi aferido pelo SAMAE. E estações principais de integração que foi verificado e aferido pela Secretaria
de Transportes. Tudo o que tinha aqui foi só aferido por cada uma das áreas.  Conselheiro do CREA
Nerio Jorge Susin: E as estações de transbordo de lixo, a zona do aterro vão ser modificadas? É uma
área de interesse ambiental. Conselheira da SEPLAN, Rosana Aparecida Guarese: Mas aqui são as
áreas que vão acontecer, o que não está previsto, o que já tem, já aconteceu ao longo do tempo não é
uma previsão. Conselheiro do CREA Nerio Jorge Susin: Não vai mudar aqueles pontos em que está
ao acaso no antigo plano como zonas  de interesse.  Conselheira  da SEPLAN,  Rosana Aparecida
Guarese: O que foi mudado aqui é zonas de interesse, de previsão, o que se consolidou ao longo dos
10 anos não é mais zona de previsão, foi só as secretarias ajustaram e aferiram. Nós recebemos  e ficou
dessa forma. O que não é mais previsão ou já aconteceu não tem sentido estar nesse anexo . Falta algo
que não se consolidou?  Conselheiro do CREA Nerio Jorge Susin:  Não. Mas e o futuro, como vai
acontecer? Por exemplo,   não sei o que a Secretaria de Meio Ambiente pensou nesse aspecto, ela que
organiza e controla esse contrato, nós temos uma estação de transbordo no antigo São Giácomo. Todo o
resíduo da cidade é levado nesse ponto, São Giácomo dali é transferido até o Apanhador. Existia uma
previsão de se estabelecer uma nova, pelo menos lá em 2009, 2010, uma nova estação de transbordo
no lado leste da cidade, para que a gente pudesse sintonizar isso e conseguir transportar, por exemplo, o
resíduo lá do final do bairro Bela Vista até o São Giácomo.  Mas tem no zoneamento? E também na
região do aterro, que pode existir interesse de outros, de se estabelecer equipamentos parecidos com
aquele que tinha lá. Se cai fora do zoneamento não tem como você pegar uma certidão e começar outro
licenciamento.Conselheira da SEPLAN, Rosana Aparecida Guarese:   Mas nós não mexemos. Esse
anexo não foi tirado nada. Conselheira da CIC, Margarete Tomazini Bender Sim, mas é exatamente
isso que ele quer colocar. Do ponto de vista da logística, hoje o lixo produzido, parte do lixo produzido,
vai para o Apanhador, que é o que se consolidou, se consolidou aí um setor todo para a questão do
saneamento. Do ponto de vista de logística, se procurarem lá, houve sim um trabalho bastante intenso
feito não sei por quem, mas sei que até a CODECA participava juntamente com a Secretaria de Obras,
no sentido de trabalhar essa questão de como racionalizar os pontos de acúmulo de material   para
serem transportados até o Apanhador. Por exemplo, bairro Cruzeiro ou  Bela Vista, ele faz um percurso
inverso, porque ele vai da zona leste para a zona oeste, para uma estação recolhedora, para depois ir
para outros caminhões, e dai volta. Então o que se apresentava naquele momento era a perspectiva de
logo ali na frente, num horizonte não muito distante, de identificar outras plataformas de transporte no
sentido de minimizar esse impacto, que não é só econômico, é um impacto ambiental,  em todos os
sentidos, porque circulam caminhões pela cidade inteira pra levar, de leste a oeste, o tal do lixo para a
estação de transbordo do São Giácomo, ocupando o espaço para atingir a parte leste da cidade. É isso
que o colega conselheiro faz referência, e que de fato a gente não vê ali representado. Conselheira da
SEPLAN, Rosana Aparecida Guarese: Vocês tem algum estudo na secretaria Patrícia, com relação a
isso?  Conselheira da SEMMA, Patricia Rasia  Sim, vou passar para a nossa responsável técnica que
tava na época desses estudos. Andressa Pianegonda, SEMMA: Existia uma previsão  na época que o
Nério era diretor,  mas a gente pensou em tentar colocar, mas não se chegou em um acordo com a
própria CODECA de instalar, porque a partir do momento que tu tens uma estação  de transbordo em um
outro ponto, da mesma forma tu vai ter a necessidade do caminhão se deslocar até a CODECA para
abastecimento, então não foi adiante na época. Se quiserem deixar talvez a previsão para mais estudos,
não tem porque não. Conselheira da SEPLAN, Rosana Aparecida Guarese: Para incluir deveria se ter
bem claro. Conselheira da SEMMA, Patricia Rasia: O que tem hoje é uma estação de transbordo, num
local já impactado, uma área de degradação que já foi remediada junto a FEPAM, a gente tem a licença
de remediação do local, e ali onde vai o lixo orgânico. O seletivo vai para as recicladoras. Então essa é a
ideia, o estudo a gente sempre tem, até porque sempre tem o Plano Municipal dos Resíduos Sólidos que
a gente tem um cronograma já montado, então eu não sei se há a necessidade de incluir isso no plano
diretor se já tem uma lei.  Eu não sei se há essa necessidade, porque o estudo está sendo sempre
realizado,  de  forma constante,  e  foi  falado uma vez que está sendo feito  o estudo,  e tem política
municipal  dos  resíduos  sólidos  que  vai  ser  complementada  com  todo  aquele  cronograma  que  foi
estipulado, que foi aprovado no final do ano passado.  Conselheira da SEPLAN, Rosana Aparecida
Guarese: Mais  alguma  manifestação  com  relação  a  isso? Presidente  Carlos  Eduardo  Mesquita

 9-

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58



                                      PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL

                                          CONSELHO    MUNICIPAL     DE 
                                 PLANEJAMENTO E    GESTÃO    TERRITORIAL          
                                                                                                                                                                Ata 76/2017

Pedone Ver  a  possibilidade  de  incluir  então  essa  localização  no  plano  diretor?  Conselheira  da
SEPLAN, Rosana Aparecida Guarese: Pra mim teria que vir um estudo mais preciso. Para que você
inclua um ponto é importante que tivesse um estudo e um esclarecimento, até porque a gente tem que
ter a certeza de que vai ter embasamento e a clareza disso, se eles colocam  que de alguma forma vai
ser atendido, o que a gente pode fazer é que, se esses estudos avançarem ou tiverem uma definição
mais exata,  que se inclua.  Conselheira da SEMMA, Patricia Rasia:  Eu acho que essa é uma boa
sugestão, porque como a gente está falando da política municipal dos resíduos sólidos, a medida que for
avançando a gente por vir trazendo para as reuniões da CONSEPLAN, porque essas reuniões vão ser
permanentes, a gente vai continuar falando de plano diretor, porque a gente não pode ficar adormecido
10 anos, ao menos a gente espera que não né, depois de todo esse nosso debate, que nosso trabalho
avance. Eu acho que é importante que a medida que a gente for avançando a gente vem trazendo ao
conhecimento,   se  comprometendo  em  relação  a  isso. Conselheira  da  CIC,  Margarete  Tomazini
Bender: De qualquer maneira é importante essa fala, porque essa questão de está ou não está no plano
diretor,  eu  acho que  é  relevante  estar  no  plano  diretor  na  medida  de  que,  de  fato,  também  é  um
equipamento público, de grande porte e de grande parte da cidade, e tem reflexos indiretos, não visíveis
no primeiro olhar, que é justamente na mobilidade de todo esse tráfego de lixo que circula recolhendo e
perambulando pela cidade. Na medida em que tu cria um zoneamento, tu setoriza a cidade, cada qual
com o seu equipamento, vamos imaginar que tivesse 5, 6 estações de transbordo, tu vai otimizando
inclusive a questão dos impactos da vida cotidiana, noturna, etc. Então é matéria sim, de plano diretor,
mas  se  não  veio  contemplado  neste  momento,  eu  acho  que  como diz  a  Patrícia,  que fique  como
importante esse trabalho  para dar  mais legitimidade ao funcionamento propriamente dito  da cidade.
Conselheira da SEMMA, Patricia Rasia: Eu acho importante também a gente escutar a CODECA,
porque eles é que fazem essa logística toda, a SEMMA que contrata, mas a gente que faz a fiscalização.
Conselheira da CIC, Margarete Tomazini Bender: Até porque tanto que se sabe, a CODECA, não sei
se junto com a  SEMMA,  tem estudos  identificando regiões para  serem atendidas  por  determinadas
estações de transbordo e regiões vinculadas aos anéis perimetrais,  exatamente para a redução dos
impactos. Ou seja, como previsão de área pública, se vier a ser, o primeiro critério, eu vou dizer porque
eu ouvi e li sobre isso, é que esses espaços teriam que estar localizados ou vinculados na combinação
desses anéis perimetrais. Conselheiro do CREA Nerio Jorge Susin:  Só para concluir o que eu acho
sobre a importância do impacto, o caminhão que recolhe o lixo em Ana Rech, ele faz 35 km até a
estação de transbordo. Esse mesmo lixo vai fazer os mesmos 35 km para passar ali próximo de Ana
Rech.  Nós estamos falando de 70 km a mais de 2 equipamentos. Se nós colocarmos que hoje o
caminhão da CODECA faz exatamente 100 km,  da estação de transbordo São Giácomo até o aterro do
Apanhador, nós, tirando 30, 40km desse percurso, num montante que se faz por dia de 1600 a 2000 km
por dia , a gente vê o impacto ambiental, econômico, que gera essa indefinição de pra que lado a gente
segue. Conselheira da SEMMA, Patricia Rasia Só para então já adiantar, a gente vai fazer os diálogos
ambientais, umas oficinas que a gente vai começar a puxar pela SEMMA, e eu acho que eu vou convidar
a todos aqui da CONSEPLAN, pra que a gente participe. Nós vamos definir um local, se alguém já tiver
um local que queira disponibilizar, quem sabe a UCS,  presidente. Mas enfim, nós vamos começar a
fazer esses diálogos ambientais exatamente sobre a questão dos resíduos da cidade, porque o lixo é um
problema sim, os resíduos na verdade, são um problema de todo mundo, não adianta só pensar no
aterro ou na estação de transbordo se não pensamos na origem. Não adianta só  fazer uma campanha
de conscientização ambiental dentro da secretaria, se essa campanha vai para a comunidade, e se nós,
os grandes geradores, não estivermos conscientes de que o resíduo ainda é o grande problema, porque
não sabemos exatamente onde o que  e de que forma descarta, então eu acho que  podemos começar
pensando a cidade por  ali,  antes  de  definir  aonde vai,  vamos  pensare definir   com esses diálogos
ambientais. Então já está feito o convite, a partir de março já vamos lançar nossos diálogos. Presidente
Carlos Eduardo Mesquita Pedone:  Esse assunto  precisa de mais estudos para que  possamos
efetivamente colocar, e talvez vai ser objeto de uma reunião nossa aqui da CONSEPLAN para
consolidar isso futuramente. Mais alguma questão relativa ao zoneamento ou dúvidas? Conselheiro
do SINDUSCON Juarez Mazzochi: se nós formos olhar o zoneamento, o mapa e a tabela, eu acho que
é algo pontual, acho que vai tirar bastante tempo da gente. Então não sei se segue isso agora, ou se a
gente segue os parâmetros e segue afrente. Presidente Carlos Eduardo Mesquita Pedone: Acho que
o  Conselheiro Nério tinha dúvidas ali bem importantes, e é importante que a gente vá trabalhando tudo.
Conselheiro do SINDUSCON Juarez Mazzochi;  Se a gente ficar no mapa do zoneamento vamos ter
que olhar zona por zona, as ZC que foram retiradas, a tabela que foi mudada, então tem algumas coisas
que a  gente  teria  que ser  mais  pontual.  Presidente  Carlos Eduardo Mesquita  Pedone: Podemos
seguir para os parâmetros de edificação, depois uso e ocupação do solo. Essa estava no pacote anterior,
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por isso que não está aparecendo, porque estava no pacote 04, ele vinha com essa sequência, com
zoneamento. Uso e ocupação faz parte de outro pacote, o 02.  Conselheiro do SINDUSCON Juarez
Mazzochi O primeiro em cima, junto dos índices de aproveitamento IA, que é até 50%, nós temos o
artigo  98,  que  fala  que   podemos  chegar  até  2.0.  Conselheira  da  SEPLAN,  Rosana  Aparecida
Guarese:  Havia  uma incompatibilidade  de  2  artigos,  com  relação  a  isso  de  outorga  onerosa.  Não
mexemos o que  temos hoje de até 50%, nós só ajustamos essa incompatibilidade, não foi mexido. Só
jogamos para a tabela,  porque em alguns lugares,  como vocês viram, está delimitado que não tem
compra de índice. No restante, onde ficou como compra de índice porque tem a densificação prevista,
que são aqueles  normais  de  densificação dentro  do  anel,  está  demarcados  lá,  mas permanece os
50%.Conselheiro do SINDUSCON Juarez Mazzochi: não vamos discutir isso agora, porque depois a
gente pode voltar. Pode seguir em frente, a gente tem algumas propostas, mas  podemos voltar e discutir
mais  tarde.  Quando vamos estudar  a tabela  temos algumas sugestões.  Conselheira  da SEPLAN,
Rosana Aparecida Guarese:  Mantivemos a fórmula de cálculo da altura, então temos a fórmula de
cálculo e  uma altura máxima também definida na tabela. Continua pela fórmula, mas na tabela, lá no H,
tem altura máxima conforme o zoneamento muda , na ZR3 ,75 metros, na ZR4, 36 metros, porque é
média densidade, e na ZR5 que também é alta densidade mas mais nas bordas do 2ª anel, ficou 54
metros.  Vocês  podem  ver  que  não  é  uma  altura  muito  restritiva,  nós  estudamos  aquilo  que  está
acontecendo e são, a princípio, os máximos que estão acontecendo, quase nada é fora disso,  não há
uma mudança tão drástica nisso, mas o entendimento de que tenha um limite para que as pessoas
possam saber  e  que o planejamento também possa saber  até onde isso vai.  Conselheira  da CIC,
Margarete  Tomazini  Bender: Que  critérios  foram  utilizados  para  a  determinação  dessas  alturas
máximas?  Conselheira da SEPLAN, Rosana Aparecida Guarese: Foi aquilo que está acontecendo
nesses lugares,  temos as alturas do que foi aprovado. Além do que a gente viu nesses estudos das
cores, nós também temos pelo SMUWEB, que são os mais recentes, quais prédios, onde e que  alturas
eles chegaram. Como hoje  não temos essa definição, depende de quanto você comprou de terreno, se
você vai aglutinando ou quanto você recua, a partir de agora se tem, se vê que são grandes alturas, que
é aquilo que estava acontecendo no máximo desses. Nós não quisemos  ser tão restritivos e baixar
muito, mas é o que acontece nesses lugares a princípio no que a gente estudou. Fizemos as tabelas,
tirando do SMUWEB, para entender a verticalização nesses lugares para se chegar a esses número.
Então eles respeitam mais ou menos o que acontece, por isso que dentro do anel nós criamos a ZR5
porque havia uma diferenciação, em alguns pontos não era tão alto e nas áreas mais centrais era mais
alto, para poder fazer essa diferenciação que foi criado como um parâmetro diferente. A princípio é o que
acontece na prática. Conselheira da CIC, Margarete Tomazini Bender: Foi utilizado então o que tem?
Conselheira da SEPLAN, Rosana Aparecida Guarese:  O que vem acontecendo nesse zoneamento,
sem uma baixa  drástica  neste  momento.  Fizemos  uma modificação também no afastamento  frontal
efetivo  e  foi  ampliado  o  que  nós  tínhamos,  o  Daniel  pode  me  ajudar.  A questão  aqui  é  que  nós
ampliamos para 12 metros, anteriormente era 7 metros. Conselheiro da SMU Daniel Alexandre Nunes:
Essa sugestão até foi acatada na reunião feita com a SINDUSCON na sexta-feira, nós estamos trazendo
de  volta  o  afastamento  da  divisa  de  fundos,  achamos  uma questão de  equilíbrio,  até  de  potencial
construtivo, acatar a sugestão da SINDUSCON e liberar até os 12 metros de altura para cálculo de
afastamento frontal efetivo. Presidente Carlos Eduardo Mesquita Pedone: Nesse material que a gente
recebeu do pacote 04, estava como 09 ainda. Conselheira da SEPLAN, Rosana Aparecida Guarese:
Porque  isso  foi  a  compilação.  Nós  compilamos  e  mandamos tudo já  no  pacote  de  sexta.  Então  a
proposta anterior era 9, e como nós fizemos essa formulação de novos parâmetros, foi ajustado para 12
para  dar  essa  condição  de  equilíbrio.  Então  como tem  afastamento  de  fundos,  também  aqui  você
consegue junto a fachada ter uma altura e uma aproximação maior dessa parte baixa do prédio junto a
via, que também é positivo. O AL foi rebatizado de ADL, afastamento de divisa lateral, justamente porque
tem o de fundos para evitar problemas de interpretação do texto. Permanece o AL com o nome de ADL e
da mesma forma volta o de fundos, com o nome de afastamento de divisa de fundos. Conselheiro do
SINDUSCON, Juarez Mazzochi:   nós temos aqui uma dúvida aqui de interpretação. O ADL está ok, o
que a gente tem no item A “Na parcela da edificação que exceder a altura medida equivalente a largura
da via fronteira será exigida ADL em pelo menos uma das laterais do terreno, sendo que nos terrenos e
esquina o ADL será aplicado na divisa de menor dimensão.” Não está bem claro isso, qual é essa divisa
de  menor  dimensão?  É  a  testada  para  a  rua  ou  é  a  divisa  de  terrenos?  A  interpretação  está
dúbia.Conselheiro da SMU Daniel Alexandre Nunes:   Essa divisa, testada se tem por alinhamento,
conforme conceito, se diz divisa as laterais. Conceito de afastamento de divisa lateral ele se aplica as
divisas laterais.  Você tem esquina,  então você tem duas divisas,  então você aplica na maior  delas.
Conselheiro do SINDUSCON, Juarez Mazzochi:   Então se você tem uma divisa de um terreno de
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esquina 12x30m, eu aplico naquela de 12m? Conselheiro da SMU Daniel Alexandre Nunes:  Isso, em
esquina você aplica o ADL na de 12 m  porque é a divisa menor. Na esquina não se aplica afastamento
de esquina. Aplica um só na menor dimensão .Tem que ver que na esquina não se aplica afastamento de
fundos, só o afastamento de divisa lateral.  Conselheiro do SINDUSCON, Juarez Mazzochi:  O que a
gente daria aqui  de sugestão para não ter dúvida, a gente concorda que tem que ser em uma das
divisas, a gente acha que seria melhor o proprietário escolher qual das divisasConselheira da CIC,
Margarete  Tomazini  Bender: na  hora  de  desenvolver  o  projeto,  dependendo  da  insolação,
matematicamente é melhor aplicar na de menor dimensão, mas a qualificação do projeto pode ser muito
mais  adequado  se  usar  a  maior  dimensão.  Perde  mais  terreno  mas  qualifica  o  projeto.  E  para  o
município é melhor.  Conselheiro da SMU, Daniel  Alexandre Nunes: usamos o mesmo critério que
estava  na  redação  anterior  para   não  ficar   mudando  totalmente  a  concepção.  Conselheiro  do
SINDUSCON Juarez Mazzochi:  sugerimos que  deveria ficar a escolha do proprietário. Conselheiro do
CAU, Rafael Artico: usar a mesma regra do terreno de meio de quadra, escolhe ou pode ser distribuida
nas divisas. Usa as duas divisas iguais. Pode escolher.  Conselheira da SEPLAN, Rosana Aparecida
Guarese:  como poderia ficar a redação:  “sendo que nos terrenos de esquina o ADL será aplicada em
uma das divisas, podendo ser fracionado, respeitando a definição contida na alínea b deste inciso”.
Vamos ver a questão jurídica para ficar bem claro.  Conselheiro da SMU, Daniel  Alexandre Nunes:
vale para todas, com exceção da esquina que vai optar e fracionar. Conselheira da SEPLAN, Rosana
Aparecida Guarese: o afastamento de divisa de fundos que tem a mesma fórmula.  Conselheiro do
SINDUSCON Juarez Mazzochi:  Temos o artigo quatro,  “não serão permitidos elementos construtivos
no ADL”,  temos um problema hoje que  é constante e  visual. Temos  as máquinas de ar condicionados,
certo? Se  não tivermos lajes técnicas,  vamos te-los  pendurados, isso aí, visualmente, é muito feio.
Acho que deveria ser permitido no ADL e no  de fundos. Que se pudesse fazer lajes técnicas, vamos
determinar uma dimensão, oitenta centímetros, eu acho que isso melhoraria o visual dos nossos prédios,
ao invés de ser permitido, deveria ser uma exigência. Não sei o que vocês acham?  Conselheiro da
SMU, Daniel  Alexandre Nunes: Se  observarmos  o ar condicionado como um equipamento, fixado na
fachada,  ele  não é  parte  construtiva,  não teria  que respeitar  o AL,  isso  vale  para  aqueles  terraços
técnicos metálicos onde só está ele. Isso não é considerado uma parte construtiva do edifício. Posso
removê-la a qualquer momento. Acho que se  colocar laje técnica, estamos abrindo subterfúgios para  ter
elementos maiores. Como é feito hoje não há problema. Conselheira da SEPLAN, Rosana Aparecida
Guarese: Acho ruim criar assim também. Você está acrescentando questões que podem gerar  dúvidas
na interpretação. O que estamos  fazendo o tempo todo é deixar muito claro, sem criar questões técnicas
internas para decidir o que é laje técnica, o que  é isso, o que é aquilo.  Conselheiro da SMU, Daniel
Alexandre Nunes :  fixação do ar condicionado em uma fachada  não é problema, é um equipamento,
eu posso remover, mas a criação  de uma laje técnica vai fazer parte do corpo do prédio. Conselheiro
do SINDUSCON Juarez Mazzochi: Vocês já viram instalar um ar condicionado em um prédio de seis,
sete, oito andares, se vê aquela pessoa lá pendurada,  não temos como fazer uma laje de sessenta ou
oitenta centímetros?,  É melhor,   é mais seguro.  Conselheiro da SMU, Daniel  Alexandre Nunes;
Existe duas coisas: segurança e urbanismo.  Conselheiro do SINDUSCON Juarez Mazzochi: a laje
técnica  é  simples e fácil de determinar, uma laje técnica de oitenta centímetros de largura ou um peitoril
metálico, eu acho que é uma coisa tão simples e a gente melhoraria o aspecto visual. Conselheiro da
SMU, Daniel  Alexandre Nunes:   entendo que um equipamento, desde que ele não seja parte da
construção,  assim  como  uma  chaminé  ou  um  duto,  faz  parte  da  edificação,  ele  gera  sombra.  O
afastamento lateral  é justamente pra isso, pra ele não gerar sombra. Um equipamento pontual  não há
problema. Conselheiro do SINDUSCON Juarez Mazzochi;  Um vai instalar em um lugar, outro instala
no outro. Para  nossa cidade ela não é interessante. Não temos como fazer, é um elemento externo, hoje
não é computado como área,  só os afastamentos laterais e dos fundos, eu sou totalmente contra que se
faça qualquer outro tipo, sacada e outras coisas assim, mas a laje técnica seria um avanço. Conselheiro
da SMU, Daniel  Alexandre Nunes: Se for analisar, a laje técnica  gera sombra.  Eu entendo assim: se
quiser fazer uma laje técnica, deve-se do ponto de vista técnico e de segurança fazer o cálculo como tem
que ser. Se é oitenta centímetros, qual é o problema, mas daí vai estar pavimento sobre pavimento, ou
seja,  cria   uma  fachada  com  um  avanço  de  oitenta  centímetros  fora  a  fora.  Conselheiro  do
SINDUSCON  Juarez  Mazzochi: Achamos  um  contrassenso,  de   não  termos  essa  possibilidade,
incentivamos os proprietários a depois fazer  alguma coisa que não é legal. Conselheira da SEPLAN,
Rosana Aparecida Guarese: a parte de permeabilidade já foi aprovada, também os acréscimos, tem
mais alguma questão?  Tem alguma questão. Conselheiro do SINDUSCON Juarez Mazzochi:  E tem a
taxa  de  permeabilidade.  Ficou  o  item  cinco,  que  seria  acesso  de  pedestres  com  até  um  e  meio,
exclusivo para acessibilidade de pessoas. Já tinha sido aprovado.  Conselheira da SEPLAN, Rosana
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Aparecida Guarese: Sim,  houve uma falha. A gente vai resgatar.  Afastamento Perimetral  Livre,  inclui
os pavimentos abaixo do nível natural do terreno, que são os subsolos.  Conselheiro da SMU, Daniel
Alexandre Nunes: nós temos que evitar  desafloramentos, meio pavimento acima e meio pavimento
abaixo, isso no ponto de vista do conceito de subsolo está baixo, visualmente está aflorado, acima do
nível,   natural  do terreno e aí cria um conceito igual  de ApL.  Conselheiro do SINDUSCON Juarez
Mazzochi: O  SINDUSCON passou pra vocês uma proposta, que  gostaria de ler e  que  fosse analisado
pelos  demais  conselheiros  e que  possa até  colocar  em votação.  “Afastamento  perimetral  livre:  É  a
distância entre a edificação e as divisas do terreno, sendo que divisa definido como linha que separa um
lote do outro, não sendo permitidos elementos construtivos do APL, incluindo também os pavimentos
abaixo do nível natural do  subsolo”. A nossa sugestão: “Afastamento perimetral livre é uma faixa não
edificante compreendida entre a edificação e as divisas do terreno, considerada acima da linha média do
meio-fio”.  O  objetivo  é  garantir  condições  de  iluminação  e  ventilação  adequado.  “Primeiro,  quando
aplicado em conjuntos verticais residenciais ou comerciais, não serão permitidos elementos construtivos
na  APL,  exceto,  quadras  esportivas,  piscinas  descobertas,  playground,  medidores  de  subestação  e
central de GLP”.  um conjunto  residencial, nós temos os APLs, certo, não vai ter área edificante, nós
vamos ter seis metros, nós vamos fazer o subsolo, como nós temos elementos acima do teto, nós temos
abaixo,  nós  vamos  fazer  subsolo,  afastado  da  divisa  de  seis  metros,  aquela  área  ela  não  vai  ser
ocupada, vai ser feito um muro tanto nas laterias como, como de fundo. A gente acha que o APL, acima
do nível  médio,   é  inteligente  mas que a se  possa fazer  essas  construções como central  de  GLP,
medidores de subestação,  playground,  piscina,  estamos utilizando esta área.  Conselheiro da SMU,
Daniel  Alexandre Nunes- Queria só observar, o conceito de APL, não é só aplicável em condomínios
residenciais, nem a indústria. Conselheira da SEPLAN, Rosana Aparecida Guarese: A gente tem APL
nos conjuntos.  Conselheiro da SMU, Daniel   Alexandre Nunes: você vai  ter  edificação próximo a
esquina, vai causar transtornos aos vizinhos também. Em relação a equipamentos, quadras, piscinas ela
não é para edificação, não se aplica o APL. Já tá dizendo que é  distância entre a edificação. Quadra
esportiva  não é edificação,  pode  ser  utilizada sem ser  respeitado  o  APL.  Piscinas  também não há
problema nenhum, é só a parte edificada. Muitas vezes um medidor  causa transtorno porque você tem
que ter ele próximo a divisa também. Então eu entendo que essa redação  fica boa, nos casos dos
condomínios  verticais.  Conselheira  da  SEPLAN,  Rosana  Aparecida  Guarese:  temos  um  lugar
específico dos condomínios.  Conselheiro do SINDUSCON,  Juarez Mazzochi: Se   tiver  um terreno
plano, tudo bem, agora se eu tiver um terreno com declividade eu vou afastar todo o meu subsolo seis
metros, o que que faz daquela faixa ali? Os seis metros? Eu não posso construir. Abaixo do nível do
terreno também não, tá dizendo ali.  Conselheiro da SMU, Daniel  Alexandre Nunes: não quero criar
esta   subjetividade de análise.  Se você tá abaixo,  totalmente  abaixo  do nível  do  terreno,  não teria
problema,   a  gente  vai  ter  um  afloramento,  a  gente  vai  ter  algo,  nem  que  seja  pra  ventilar  essa
ascendência, aí que a gente começa a criar critérios diferenciados. Não vai estar totalmente abaixo, vai
ter  algum pavimento que ele vai aflorar, até pra poder criar iluminação e ventilação, é isso que a gente
tem que tentar tirar, pra não entrar no banco da subjetividade de análise. Conselheiro do SINDUSCON
Juarez Mazzochi:  Se  começar a falar em relevo,  vamos começar a falar em subjetividade, só que eu
acho que no momento em que tu diz que no subsolo tu pode ir até a divisa, é o mais correto, acima do
nível médio , do meio fio, tu não vai poder construir,  tem que ter os APLs. Conselheiro da SMU, Daniel
Alexandre Nunes: Nós utilizamos esse critério desde 2007, e não tem nada, a única questão é essa,
quando a gente começa a aflorar acima do nível ou  quando tem elementos construtivos,  escadas ou
reservatórios.  Conselheiro do CAU, Rafael  Artico:,   acho que é bem fácil  de verificar se nos seis
metros de APL aflorou ou não porque  essa questão  da ventilação, pode ser feito afloramento dento do
limite construtivo e fora do APL.  Verificar se naqueles seis ou cinco metros do APL houve afloramento ou
não, é muito fácil,  acho que a redação poderia dizer que acima do nível  do meio-fio não pode ter.
Conselheiro da SMU, Daniel  Alexandre Nunes: Sim, mas se a minha referência é acima do meio-fio
estou trazendo  pra trás.  Conselheiro do CAU, Rafael Artico:  coloca o meio-fio no nível mais baixo.
Conselheiro da SMU, Daniel  Alexandre Nunes: Se o nível médio do meio-fio tu colocar pro fundo do
lote e ele estar em declive você vai ter dois ou  três pavimentos não respeitando o APL, está errado. Eu
não quero criar justamente isso,  não quero deixar para os fiscais ter essa arbitrariedade no local, quero
evitar  isso,  isso   já  está  se  fazendo  e  eu  acho  que  mexer  nisso   não  é  bom.  Conselheiro  do
SINDUSCON Juarez Mazzochi: E quanto aos elementos que podem ser construídos, não é bom deixar
claro isso? Conselheiro da SMU, Daniel  Alexandre Nunes: quadra esportiva, piscina e  pavimentação
não é edificação. Não pode edificar. Conselheiro do SINDUSCON Juarez Mazzochi: É que  tem alguns
projetos  que  teve  dificuldade  de  aprovar  isso,  tem  piscinas,  tem  quadras,  eles  não  entendem.
Conselheiro da SMU, Daniel  Alexandre Nunes: A não ser que exista algum APP, algo desse tipo aí.
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Não sendo APP, no APL você pode colocar uma quadra esportiva, vaga de estacionamento, não sendo
edificado, se você cobrir a vaga de estacionamento sim, aí não pode porque edificou, pavimentação não
é edificação, não há sentido em cobrar APL de pavimentação. Conselheiro da SMTTM, Adair Bianchi:
por exemplo: eu tenho a rua com muito declive, os fundos dez metros abaixo da rua. Na divisa ele pode
construir um muro e com os dez metros colocar uma piscina lá no fundo? Conselheiro da SMU, Daniel
Alexandre Nunes; Não, não pode construir, porque não pode edificar. Respeitando o APL pode, se não
tu está edificando. Um muro sim, um muro não é edificação. Conselheiro da SMTTM, Adair Bianchi:
mas se ele fizer um muro de arrimo por exemplo.  Conselheiro da SMU, Daniel  Alexandre Nunes:
pode, porque ele tem que estar utilizando a divisa como edificação, e é justamente essa a ideia do APL.
Conselheiro da SMTTM, Adair Bianchi: mas sem edificação, um muro de arrimo pra nivelar o terreno
por exemplo, ele pode colocar um muro de dez metros de arrimo, uma piscina ali. Conselheiro da SMU,
Daniel  Alexandre Nunes: Se  aterrar sim,  não tá edificando.  Conselheiro do SINDUSCON Juarez
Mazzochi: É um contrassenso. Eu acho que tá bem correto. Conselheiro da SMU, Daniel  Alexandre
Nunes: é difícil   aterrar dez metros,  sem edificar.  Na prática  vai  se aceitar,  e a gente tá evitando
justamente isso. Criar meios pavimentos utilizando a divisa, é a ideia do APL, evitar a subjetividade de
análise, daqui  a pouco o projeto aceita,  o fiscal  vai  lá,  já tem meio pavimento aflorado em cima do
terreno,  cria  esse problema depois e pior  já tá edificado, o que se vai fazer?  Conselheiro da SMTTM,
Adair  Bianchi:  Se  é  permitido  isso,  existe  um  limite  de  altura  Na  divisa  pra   fazer  um  muro?
Conselheiro  da SMU,  Daniel   Alexandre  Nunes:  A partir  de  três  metros  tem  que  ter  um  projeto
específico.  Em  torno  de  dez  metros  da  divisa,  apenas  um  muro.  Conselheira  da  CIC,  Margarete
Tomazini Bender: esse parâmetro, que é chamado Afastamento Perimetral Livre- APL,  vem  da década
de setenta,  no primeiro plano diretor já tinha, depois em setenta e nove ele foi mantido, e    o importante
é saber qual é o objetivo do parâmetro. Quando se  fala em índice de aproveitamento, o objetivo é
trabalhar  com a  densidade demográfica  do  lugar.  Quando se   fala  em taxa de permeabilidade é  a
questão hidrológica. Esse parâmetro  existe e foi utilizado aqui em Caxias na perspectiva de, em para
algumas atividades,  ficasse garantida a condição da não interferência  da vizinhança, do ponto de vista
de uso. Ele existia para atividade industrial, na perspectiva de não haver o uso, a atividade industrial na
divisa como  o comércio, é a questão do incomodo. Ele veio expandindo para os conjuntos verticais, e é
de uma época,  onde  um conjunto vertical era de muito impacto na cidade, naquele momento, o que
hoje já tá absorvido  pelo processo  de cidade. Naquele momento um conjunto vertical significava um
elemento extremamente impactante no tecido da cidade e por isso o APL, como uma figura em função
de um determinado lote , uma densidade muito mais significativa do que a grande maioria. De lá pra cá
foi se mantendo essa história da APL.  Não sei o que mudou mas  o APL  não vinha sendo usado para
subsolo,   mas a partir  do nível  chamado  térreo,  porque o subsolo,  conceitualmente  falando,  é um
espaço edificado onde não tem, principalmente se vai para as divisas, elementos que eliminam a ação
de vizinhança propriamente dita. O problema é o térreo,  por exemplo, o caso da indústria, tinha uma
faixa, não me lembro de quanto era, mas eventualmente havia a questão do incômodo porque aquela
faixa era utilizada para manobra de veículos,  então o sujeito  estava lá  e alta madrugada o pessoal
manobrando veículo, mas assim é preferível que manobre o veículo lá dentro do que não ter espaço de
manobra, então foi mantida a APL, mas sempre nessa relação de impacto enquanto vizinhança. Apesar
de  ser  afastamento  perimetral,  que  é  a  distância  das  divisas  ,  eu  concordo  que  se  analise  esse
parâmetro sob o ponto de vista da sua natureza conceitual: é de vizinhança, e o subsolo não tem essa
interferência. O que temos que analisar na questão do subsolo fica garantido. Antigamente tinha até taxa
de ocupação cem por cento de subsolo, um absurdo. Hoje analisando aquela condição cronológica , mas
isso fica , porque ficou sujeito a taxa de permeabilidade.  Acho que é uma discussão que vai muito além
da  condição  literal  quando  diz  afastamento  perimetral  livre,  não  é  predial  livre,  é  um  afastamento
perimetral  da atividade em si ali  desenvolvida ,  não é o volume propriamente dito.  Conselheiro do
SINDUSCON Juarez Mazzochi: , contribuindo com a Conselheira  Margarete,  o plano de setenta e
nove  tinha as zonas F , que era permitido construir no subsolo até as divisas.  Conselheira da CIC,
Margarete Tomazini Bender: O APL  não era aplicado para subsolo, porque a relação dele era com a
atividade e não com volumetria,  nem  com densidade e  nem com permeabilidade.  Conselheira da
SEPLAN, Rosana Aparecida Guarese: Mas o que se vê da proposta e  da aplicação que é feita no
SMU é tirar  essa questão da dificuldade de interpretação. Se começa a ter  essas “não é isso, nem
aquilo”. Entendo claramente quando diz que subsolo se fosse enterrado, dessa ocupação e do que vem
sendo aplicada, mas o que coloca é que chega um momento em que você já não sabe mais até onde é
subsolo ou não, é esse sentido que ele quer tentar deixa claro. Conselheiro da SMU, Daniel  Alexandre
Nunes: Duas coisas que a gente tem que cuidar,, se a gente for pelo conceito de APL ele é claro e  já
vem desde a redação do plano quando ele foi concebido,  não mudamos nada, ele é bem claro, é a
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“distância entre a edificação e as divisas do terreno”, edificação, seja subsolo ou prédio. Ai vamos para a
ideia, mas  eu concordo em partes, acho,  que se  essa parte edificada  tivesse toda abaixo do perfil
natural do terreno, não haveria incõmodo, isso eu não tenho dúvida, porém se a gente utilizar conceitos
e  regramentos que estão no código de obras, o que é o pavimento térreo, o que é o pavimento subsolo,
diz que pra mim ter um pavimento térreo eu tenho que ter meio pé direito acima do nível médio do meio-
fio,  ou  seja,  se  eu  pegar  conceitos  consolidados  no  código  de  obras  que  está  desde  2001,
inevitavelmente eu vou ter pavimento, meio pavimento aflorado acima do nível natural. Quando eu tenho
um terreno de declive, e aí eu vou ter esse encontro de vizinhança  da edificação com relação as divisas,
inevitavelmente, e se eu pegar um terreno de declive eu vou ter  meio pavimento, um, dois, três acima do
nível e os vizinhos de fundo ou de divisas laterais, onde justamente está sendo resguardado o APL para
que eu não tenha encontro, eu vou ter, porque eu vou ter esses pavimentos aflorados e esse critério,
justamente  jogo  e acaba com o APL. Se  for considerar conceito de subsolo pelo que diz no código de
obras não existiria APL, eu poderia jogar essa edificação nas divisas ou um metro e meio das divisas
com janelas, eu vou ter os problemas que eu teria, então  isso tem que ser visto aqui e definido. Se for
utilizado o conceito de subsolo velho, visto que em Caxias eu tenho declividades enormes nos lotes, eu
não vou ter mais APL. Conselheiro do SINDUSCON Juarez Mazzochi: Mas aí eu  coloco, vou dá uma
lida  naquilo  que  a  gente  propôs  aqui  né,  “afastamento  perimetral  livre  é  uma faixa  não  edificante
compreendida entre edificação e a divisa do terreno considerada acima da linha média do meio-fio”, nós
não estamos falando do térreo, então a linha média do meio-fio, , a partir daí nós temos que ter APL, se
tu diz que o térreo pode ter até meio pavimento, nós não estamos considerando isso. Conselheiro da
SMU, Daniel  Alexandre Nunes;  nível médio do meio-fio,  terrenos em declive, se eu descer cinco
metros do meu terreno, lá no fundo eu vou poder subir cinco metros ou  dois pavimentos. Conselheiro
do SINDUSCON Juarez Mazzochi:  temos que olhar que  estamos numa região com topografia diversa,
ela tem desníveis.   Esse critério de meio-fio é usado  pra tudo, porque que  iremos usar diferente.
Conselheiro  da SMU, Daniel   Alexandre Nunes; se  for  abrir  mão de um, dois,  três  pavimentos,
dependendo da declividade do terreno, se  utilizar como referência o nível médio, eu não tenho mais APL
. Se a ideia é garantir o APL,  ou eu crio um critério subjetivo e jogo pro fiscal chegar lá e verificar se está
abaixo ou não, se está aflorado ou não com relação ao nível natural do terreno, ou eu libero o APL.
Conselheiro do SINDUSCON Juarez Mazzochi: Foge um pouquinho do que foi aplicado nos APLs
desde os planos diretores lá de setenta e nove , que  era o objetivo e como nós temos terrenos com
desnível e terrenos planos, nas laterais eu vou ter que deixar  sem a execução, eu vou deixar sem nada.
Conselheiro da SMU, Daniel  Alexandre Nunes; É o que é feito hoje   não mexemos. Conselheiro do
SINDUSCON Juarez Mazzochi: Mas  acho que é o momento da gente evoluir e resgatar aquilo que se
tinha, era permitido uma vez fazer no subsolo.  Conselheiro da SMU, Daniel  Alexandre Nunes:  Eu
mantenho a minha sugestão técnica, da SMU de  manter a redação  original. Se o Conselho  entender
que pode modificá-la,  vamos  colocar  em discussão.Conselheira da SEPLAN,  Rosana Aparecida
Guarese:  E a nossa, da Seplan,  também  gostaríamos  de manter o nosso entendimento, a nossa
proposta é pela manutenção, discutimos isso e entendemos os argumentos da aplicação do SMU, e
dessa ideia geral da simplificação dessas dúvidas na hora de verificar lá junto a obra o que foi feito ou
não, de deixar claro aqui, que é o que está se buscando. Conselheiro da SMTTM, Adair Bianchi: Tem
três aspectos a considerar. A Conselheira  Margarete levantou a questão , do afastamento em função da
vizinhança, tem a questão de edificação e  a questão de altura efetiva em relação ao lote vizinho. Eu vejo
muita diferença  entre um terreno  com dez, quinze metros de desnível , um aterro grande, ou mais, tá,
se constrói,  faz um muro de divisa e pra nivelar, ele afastou doze metros da divisa do terreno ,  faz um
muro  de arrimo lá de uns sete, oito metros de altura, ele nivelou , ou  foi com o estacionamento até lá
com três andares de subsolo. Na frente é subsolo no fundo não é, então eu acho que o impacto principal
aqui é a altura que se tem em relação ao vizinho. Na divisa eu vou ter  sete, oito metros na divisa, então
pra  que gerar  impacto  no  vizinho.  Tanto  faz  se  é  um muro  de  arrimo,  um aterro fechado,  ou  uma
construção  de garagem.  Conselheiro  da SMU,  Daniel   Alexandre Nunes:  Mas esse impacto  que
falamos aqui é da atividade, não é muro, não é altura. Para a altura  temos outros parâmetros como  os
afastamentos laterais e  afastamento de divisa prevista pelo código de obras onde eu tenho  janelas. O
que se está discutindo aqui é o tipo de incomodo causado pela atividade. Não é todas que exige APL, é
conjuntos verticais,  indústrias, comércio de serviço dois,  atacado,  shopping,  pavilhões de logística e
transportadoras.  E  esse  tipo  de  atividade,  pela  atividade,  não  pelo  muro  nem  pela  distância  da
edificação. A distância da edificação em relação a sombra, enfim, eu tenho outros parâmetros, eu tenho
outras  questões.  Conselheiro  da  SMTTM,  Adair  Bianchi: pra  muro  existe  um  limite  de  altura?
Simplesmente pra muro. Conselheiro da SMU, Daniel  Alexandre Nunes: Não no limite da edificação.
Conselheiro do CAU, Rafael Artico: vejo que  toda a argumentação e toda  dúvida está concentrada no
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problema dos condomínios residenciais, ninguém discute a questão da indústria, do CS2. Conselheira
da SEPLAN, Rosana Aparecida Guarese: mas daí teria que ser em um outro lugar. Estamos discutindo
no lugar errado. Conselheiro do CAU, Rafael Artico: ninguém discute em relação a indústria, a CS2, e
etc.  Até  porque  as  atividades  não  vão  fazer  subsolo  que  tenha  que  ir  até  a  divisa,  são pavilhões
normalmente do térreo pra cima. Aí eu não discuto, e que  o APL tenha que ser cem por cento, inclusive
no subsolo, e ninguém está nem pedindo nada de diferente aqui, estamos falando simplesmente para a
atividade residencial.   Aí  vou entrar  com uma argumentação no seguinte:  se eu fizer  em um único
terreno, um prédio com doze apartamentos por andar, quatrocentas unidades em um prédio, qual é a
diferença de impacto para o vizinho, de quatro torres de cem apartamentos cada uma, um conjunto, qual
é a diferença de impacto pra ele ter APL e em relação a um único prédio com a mesma quantidade de
moradores. É a mesma coisa, a gente está induzindo a uma determinada tipologia, quando na verdade o
que causa o impacto é a atividade. Se é a atividade que gera impacto, industrial, CS2, movimentação de
carga,  de  empilhadeiras,  etc,  vamos  preservar  o  APL para  esses  casos,  agora  pra  uma atividade
residencial, que não tenho como diferenciar o impacto, por ser uma unidade isolada ou várias, aliás, eu
prefiro vários prediozinhos pequenos do que uma torre com doze por andar, então não vamos estimular
o mercado a fazer uma torre de doze por andar. Se ele optar por ter várias torres menores espaçadas,
com área verde, etc, ele cai no “castigo” da APL, quer dizer, a APL está funcionando como um castigo
para determinada tipologia e não como uma preservaçãoda vizinhança. Então  entendendo o argumento
da SEPLAN e concordando com ele , das atividades que geram incomodo para os vizinhos, e na minha
maneira de ver, a atividade residencial seja, por associação de vários blocos, ou por um único bloco, não
gera isso, e o cara vai ter que afastar no mínimo cinco metros das torres para poder abrir janela. A
própria legislação já vai exigir isso, então eu imagino que a APL para atividade residencial. Seis metros,
desculpa, cinco pra seis, mas enfim, se eu fizer um prédio vai ser cinco, porque se eu fizer dois prédios
vai ser seis metros, eu não vejo essa diferenciação. Só complica e cria subjetividade, indo na contramão
de tudo que a gente tá discutindo aqui. Na minha opinião, a APL pra atividade residencial é inócua e
simplesmente  castiga  quem  opta  por  este  tipo  de  empreendimento,  sem  agregar  nada  na  prática.
Conselheiro  da SMU,  Daniel   Alexandre Nunes:  o APL não é  utilizado ou  exigido  em atividades
residenciais  mas  sim  em  conjunto  vertical  residencial,  onde  tenho  um  impacto,  porque  tenho  vias
internas e  blocos com volumetrias afastadas. Entendo que foi criado e teve essa concepção, e quem
participou do Plano  anterior  deve ter  visualizado e entendido que conjuntos verticais para atividade
habitacional,  comercial, industrial  teria que ter sim APL. É uma questão que  não mexemos, apenas
adotamos,   foi  a  exigência  dos  subsolos  porque  hoje   temos  esse tipo  de  problema nas  análises,
justamente por criar essas questões subjetivas que a gente quer acabar.  Presidente Carlos Eduardo
Mesquita Pedone:  como podemos sair desse impasse na questão dos parâmetros, fora essa questão
do APL, tem mais alguma questão a ser colocado?  O impasse está em cima do APL, Vamos retomar
o assunto mais adiante.  Conselheira da SEPLAN, Rosana Aparecida Guarese: Tem a associação
de atividades aqui no APL, também foi acrescido que, no caso da associação de atividades, também é
um critério já adotado. Conselheiro da SMU, Daniel  Alexandre Nunes: Quando eu tenho a atividade
comercial e industrial, na prática, muitos projetos, se utiliza como subterfúgio, aprovar misto, comercial e
indústria  e  fugir  do  APL porque  se  dizia  no  projeto  que eu  tenho mais  comércio  do  que indústria.
Entamos  tentando evitar,  vamos pegar a atividade mais restritiva e  pegar o APL, até porque hoje  já
estamos liberando os oitenta por cento pra indústria também. Então apenas pra tirar esses problemas de
análise e problemas de fiscalização que  temos.  Quer fazer indústria e comércio, não tem problema,
vamos pegar o conjunto da obra, e se cair no regramento de corte do APL, cobraremos APL. Fica mais
claro, mais definido pra todos. Conselheira da SEPLAN, Rosana Aparecida Guarese: Esse é o item A,
“no caso da associação de atividades, onde pelo menos, em uma, exigir APL, será observada a soma
total de área edificada para a classificação do respectivo porte e a aplicação da APL”, que é o critério já
adotado.  O que foi acrescido é que na zona de centro um, ZC1, não é exigido AF, nós incluímos, com
toda essa definição de fazer com que aconteça a ZC2 no mesmo critério. Conselheiro do SINDUSCON
Juarez Mazzochi:  temos uma dúvida ainda, no item dois, a gente fala “os terrenos de esquina para ruas
definidas”  isso  já  foi  feito,  nós  temos  vias  locais.  foi  implementado  outro  tipo  de  via,  que  é  vias
intermediárias, aqui a gente acredita que  deve  colocar vias locais e intermediárias.Conselheira da
SEPLAN,  Rosana  Aparecida  Guarese:  As  intermediárias  são  mais  próximas  das  coletoras.  As
intermediárias que temos hoje, foi as coletoras reajustadas. A princípio aqui permanece dentro da lógica
que  nós  trabalhamos  assim,  porque  não  modificou  muito,  apenas  houve  uma  reclassificação  das
coletoras em duas classificações.  Conselheiro do SINDUSCON Juarez Mazzochi:  não conseguimos
ver o mapa que foi passado para nós isso claramente. Se é só as locais, a gente aceita, mas, queremos
ver e analisar as intermediárias, pra que  não tenha esse problema. Conselheira da SEPLAN, Rosana
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Aparecida Guarese: podemos trazer maior para que vocês vejam, eu sei que é difícil de enxergar ali,
mas o que aconteceu, ele vai explicar toda a lógica do viário, assim como foi explicado do zoneamento
de como foi feito, mas a princípio essa reclassificação trabalhou as coletoras e fez uma divisão entre
elas.  Conselheiro do SINDUSCON Juarez Mazzochi: Não foi  mexido nas locais?  Conselheira  da
SEPLAN, Rosana Aparecida Guarese:-Muito pouco foi mexido nas locais.  Arq da SEPLAN César
Sebhe Golin: A ideia foi justamente  reduzir o número de coletoras .Conselheira da SEPLAN, Rosana
Aparecida Guarese: De dividir as coletoras, ele vai explicar isso de uma forma mais precisa. Mas o que
mexeu ali  foi  que para deixar de uma forma mais limpa e clara pra que se trabalhasse a questão,
inclusive do transporte coletivo, da eficiência disso e que  vamos trabalhar na mobilidade, é deixar as
coletoras e a classificação das maiores de uma forma mais clara, então ela foi redistribuída. Mas ele vai
mostrar, tem um power point pra explicar como foi feito esta metodologia e  podemos trazer também
impresso, o que for necessário para que vocês tenham a compreensão. Conselheiro do SINDUSCON
Juarez Mazzochi: É só pra ver o impacto e quanto ao item três, eu gostaria que explicasse o porque que
foi incluída a zona do centro, qual é o objetivo. Conselheira da SEPLAN, Rosana Aparecida Guarese:
O objetivo é, que se verificou e já não vem só do plano anterior, essas zonas de centro, elas vem sendo
trabalhadas desde os outros planos e não se consolidaram, se estudou elas claramente e vimos que não
se consolidaram e é esta ideia de trabalhar as centralidades nos bairros, nós buscamos aqui diversas
formas pra tentar com que realmente se trabalhe a consolidação delas, elas estão mantidas, há uma
ligação da ZC3 até elas, há uma organização disso. Para buscar esta consolidação, e esse é mais um
dos instrumentos para buscar isso, reorganizando esses zoneamentos e dando mais essa chance nesse
novo plano para que essas centralidades aconteçam, então  não mexemos nelas  mesmo olhando e
vendo que ela continua não se consolidando, porque ela não se consolida, vamos dar atratividade pra
elas, vamos trabalhar elas, vamos reduzir de uma maneira geral essa densificação nos outros pontos
para  buscar  a consolidação,  neste sentido.  Conselheiro do SINDUSCON Juarez Mazzochi:  o que
gostaria de falar com os conselheiros, é que a gente concorda com o planejamento que se densifique
essas áreas, mas  não concordamos com esta forma,  temos que ter incentivo nestas áreas, acho que
nós tirarmos o afastamento frontal desse centro, não vai fazer incentivo nenhum,  acho que  temos
outras formas de fazer,  através de aumento de índice, como já está liberado a altura. Vou citar  um
exemplo, nós temos o bairro Cruzeiro, se nós olharmos o mapa, temos uma área enorme de ZC2, temos
ruas  com  doze  metros  de  largura  onde  se  vai  poder  construir  no  alinhamento,  então   acho  que,
urbanisticamente,  estamos  indo  no  sentido  inverso.  Conselheira  da  SEPLAN,  Rosana  Aparecida
Guarese: Já está incentivado,  não mexemos, simplesmente não reduzimos nada nas Zcs.  Ela está
exatamente como estava no Plano de agora, a densificação, tudo igual, ela só não aconteceu porque
todas as outras áreas eram muito atrativas. Conselheiro do SINDUSCON Juarez Mazzochi: O fato de
isentar o afastamento frontal, não vai levar ao incentivo. Conselheira da SEPLAN, Rosana Aparecida
Guarese: A ideia é que seja comercial, por isso essa ideia de isentar, que aconteça como comercial que
é o objetivo e que é a lógica prevista. Foi nesse sentido que buscamos esses incentivos. Conselheiro
do SINDUSCON Juarez Mazzochi: temos o Plano Diretor já de quase cinquenta anos, onde a gente
sempre preservou os quatro metros e agora nesta área a gente vai tirar. Acho que neste momento, essas
zonas as construções  não vão ser incentivadas. Arq da SEPLAN César Sebhe Golin:-Esse conceito se
soma ao conceito de fachada ativa, que é um benefício que foi comentado do não  computo dos  cem
metros quadrados de uso comercial  no  térreo,  então me parece  um contra senso,  a gente  querer
incentivar o uso misto nas zonas de centro, e ter o comércio afastado da via. Conselheira da SEPLAN,
Rosana Aparecida Guarese:  A ideia  é tentar  com que realmente consolide.  Conselheiro da CDL,
Fernando Gonçalves Reis: do ponto de vista do comércio, faz diferença o alinhamento se ele ficar mais
próximo. Quanto mais próximo ele ficar da área de circulação, do passeio, comercialmente falando, é
mais atrativo,  porque é muito mais fácil para as pessoas.Tem estudos inclusive que provam isso. É a
mesma coisa, por exemplo, você ter um acesso para um comércio que tem escada,  sabemos que não
funciona.  Se  as  pessoas  tiverem  que  ter  um  deslocamento  elas   tendem  a  resistir  à  fazer  esse
movimento. O ideal é que fique no alinhamento da rua  e quanto mais próximo do passeio melhor se está
no  mesmo  alinhamento.  Se  a  intenção  é  estimular  o  comércio,  sob  esta  perspectiva  é  positivo.
Conselheira  da  SEPLAN,  Rosana  Aparecida  Guarese: a  ZC2,  as  ZCs  são  especificamente
centralidades  que  se  busca  trabalhar  este  comércio  junto  às  edificações.  Repetindo,  não  se
consolidaram da forma esperada, mas  estamos mantendo o conceito e buscando que se consolidem, de
alguma forma verificar isso, trabalhar, verificar ao longo do tempo se essa ideia vai funcionar, vem lá de
1979 (mil novecentos e setenta e nove) de alguma forma, 1996 (mil novecentos e noventa e seis que
tinha mais dessas centralidades e também tinha esse conceito, 2007(dois mil e sete) trouxe o conceito,
estamos mantendo ele e tentando fazer com que  se consolide de alguma forma. Conselheiro do CAU,
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Rafael Artico: Eu tenho que  concordar com o Juarez. Nunca pensei que fosse fazer uma discussão do
SINDUSCON defendendo  afastamento.  Eu  não  entendi,   me  parece  que  a  ideia  de  trazer  para  o
alinhamento é interessante do ponto de vista da fachada ativa, mas  acho que  mantendo o afastamento
frontal e proibindo os muros  acaba tendo a mesma ideia e levando essa fachada ativa um pouco pra
trás e ampliando de forma qualitativa o passeio, então  não sei se o fato, porque a rua de doze metros é
um problema.  Conselheira da SEPLAN, Rosana Aparecida Guarese: Não, isso a gente concorda,
também não sou contra de tirar. Estamos dizendo que a gente pensou qual é o conceito, mas eu não sou
contra retirar isso,  só acho que a gente está tentando de alguma forma e buscou de diversas formas pra
que  aconteça.  Também  não  acho  que  só  isso  retirado  não  vai  acontecer,  não  faz  nenhum
sentido.Conselheiro da SMU, Daniel  Alexandre Nunes:  se a ideia é trazer vida,  trazer centro para
essas vias utilizando o afastamento frontal e levando essas edificações para o alinhamento, o que é bom
para a cidade, você tem movimento, você cria vida nessas áreas. Se nós deixarmos um afastamento
frontal,  o pessoal faz pavilhão. Este pavilhão deixa quatro metros que é o exigido mais um para as
vagas,  fica cinco metros. O que  acontece na prática,  as pessoas estão caminhando pelo passeio e
estão entrando em conflito com os veículos que estão entrando nas vagas de estacionamento. Esse é o
problema de  deixar o afastamento frontal.  A ideia é  levar essas edificações para frente e tornar o
comércio atrativo. Nas aprovações é um efeito colateral do afastamento frontal onde eu tenho áreas de
incentivos a acessos.  Conselheiro do CAU, Rafael Artico-Junto com isso, eu tenho que isentar para as
vagas até determinada metragem, porque muitas das lojas que tu faz a única forma de colocar vaga é na
frente, e aí  tem os dois vizinhos laterais que trouxeram aqui no alinhamento, aí tu vai pegar o teu
terreninho de doze metros e vai jogar lá, cinco metros pra dentro, matou a loja. Se for o caso de ser
mantida essa previsão, de colocar no alinhamento, tem que ter um critério sobre as vagas. Essas lojas
não podem ter a obrigatoriedade de vagas, porque a única forma de colocar é na frente. Conselheiro da
SMU, Daniel Alexandre Nunes:  Aí você cria um acesso para garagem, usar um subsolo. Você não
precisa usar térreo e a frente do lote pra vaga, pode utilizar o fundo do lote para vagas. Conselheiro da
CDL, Fernando Gonçalves Reis: não está sendo obrigado a usar. É uma possibilidade. Conselheira da
SEPLAN, Rosana Aparecida Guarese:  Não.  É um incentivo.  Conselheiro do SINDUSCON Juarez
Mazzochi: qual  é  o  objetivo  do  plano  que  vocês  estão  colocando  pra  nós,  que  seja  incentivado
construções e se desenvolva a ZC2. Não é com isenção do afastamento que vai ser incentivado. Vamos
ter uma construção no alinhamento, que vai ter o pavilhão no alinhamento. Vai ter a loja que vai construir
a cinco metros para ter  as vagas de garagem, então  temos que armar outras formas de incentivo.
Conselheira da SEPLAN, Rosana Aparecida Guarese: Nós buscamos, restringindo o restante, porque
entendemos, nos estudos, que essas zonas não foram tão atrativas, apesar de elas terem bons índices,
taxas e parâmetros, porque a ZR3, os outros zonamentos eram bastante atrativos e nós tentamos, eu vi
o conjunto que vocês viram, reduzir essa atratividade para tentar a consolidação. Isso é uma questão, e
aqui foi também mais um dos incentivos que estamos tentando implementar para que aconteça, é só um.
Conselheiro do SINDUSCON Juarez Mazzochi:  acho que se fosse incentivado um uso melhor, o IA
maior, com certeza  ia ter um aproveitamento melhor, e um incentivo. Conselheira da SEPLAN, Rosana
Aparecida Guarese: É que o IA é grande, ele já é,  não precisa aumentar isso, pode-se comprar índice,
tem um IA grande, a questão é que o IA do resto também é, então aí que não houve este incentivo pra
acontecer,  nós não achamos que tenha que aumentar mais ainda o IA que já é grande, que já tem
cinquenta por cento de índice possível pra comprar. Conselheira da CIC, Margarete Tomazini Bender:
Esses  centros,  subcentros  de  cidade,  na  verdade,  em  boa  parte  deles,   já  estão  ocupados  pelas
atividades residencial, ou alguma coisa. Me parece que é bem flagrante uma situação que desestimula a
implantação  daquele  comércio  mais  local,  pequeno,  aquela  atividade  de  movimentação  de  urbi
propriamente  dita,  e  assim,  numa  análise  muito  superficial,  o  que  a  gente  verifica,  que  a  própria
utilização das edificações existentes nessas nucleações, elas, com outras atividades que não aquela que
é a residencial, está inviabilizada em função das vagas de estacionamento. O sujeito quer abrir lá um
pequeno restaurante, um café ou uma livraria nesses centros e ele acaba inviabilizado porque ele não
consegue se adequar. Esse é um dos fatores, então quando a gente pensa, vamos resolver problema de
IA, o IA tá resolvido. A minha preocupação com relação em liberar o afastamento frontal é que se chegue
daqui a dez anos, na próxima revisão e se conclua a mesma coisa, que não houve essa manifestação de
centralidade e aí vai se procurar com outros fatores. Só o fato de que neste período ficar liberado a
isenção de afastamento frontal,  poderíamos chegar a conclusão de que nem isso resolveu, e aí temos
um problema, que é exatamente a questão das larguras das ruas, comprometidas com a ocupação em
cima do afastamento frontal. Acho que essa questão da centralidade, tem uma relação, que , não deve
ser  exclusivamente  vinculada  da  capacidade  da  edificação,  a  sua  posição,  mas  a  outros  fatores
relacionados, a questão fiscal tributária, enfim, outros mecanismos, porque,  ela existe desde 1979 (mil

 18-

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58



                                      PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL

                                          CONSELHO    MUNICIPAL     DE 
                                 PLANEJAMENTO E    GESTÃO    TERRITORIAL          
                                                                                                                                                                Ata 76/2017

novecentos e setenta e nove), quando foram criadas as chamadas ZH, e depois foi feita. De certa forma
alguma coisa aconteceu, mas não aquilo que do ponto de vista do urbanismo se espera, ou seja, que
surjam esses subnúcleos de cidade, então a questão dos parâmetros, de setenta e nove até hoje, a
gente conclui que repercutiu muito pouco. Acho que do ponto de vista de planejamento, se poderia
pensar em outras estratégias de incentivo e enfim, de alocação, o que não os parâmetros. Parece que
isso tá esgotado, e aí vem as outras questões, envolvendo plano de mobilidade, questão fiscal tributária,
ou seja, são outros elementos que vão agregar condições para que se desenvolva ali essa condição de
centralidade. Conselheira da SEPLAN, Rosana Aparecida GuareseComo cuidado e uma verificação ,
eu  concordo,  não  vejo  problema,  a  gente  com o  cuidado  de se  verificar  isso,  de  como acontecer,
especialmente porque em alguns pontos as vias são menores, repito,   buscamos nesse conjunto, que
não  é  só  isso,  é  tentar  buscar  de  alguma  forma  essa  consolidação,  mas  entendo  todo  esse
posicionamento de um cuidado com algo que pode ter problemas com esses vizinhos, nesse sentido eu
não me oponho a que a gente mude isto, e entendo que não é só isso realmente que vá fazer com que
se consolide, nós temos um conjunto de ações. A princípio, nós acataríamos a retirada, que permanece
só na ZC1, como já é. Conselheiro do SINDUSCON Juarez Mazzochi: É mais prudente. Conselheira
da  SEPLAN,  Rosana  Aparecida  Guarese: É  como  uma  prudência.  Presidente  Carlos  Eduardo
Mesquita Pedone: Então retiramos.  Conselheiro do SINDUSCON Juarez Mazzochi:  Eu acho que a
dessa forma como está aí está perfeita.  Conselheira da CIC, Margarete Tomazini Bender:  Só uma
questão, os imóveis localizados em uma ou mais de uma, tira esse primeiro “uma”, porque ele sempre
vai estar em uma.zona.  Conselheira da SEPLAN, Rosana Aparecida Guarese:  Ok. Conselheiro do
CAU, Rafael Artico: Eu vou colocar uma coisa, o SINDUSCON, não cocorda comigo, eu fiz a reunião
com o Daniel também,  mas, como urbanista eu vou colocar e quero que conste em ATA , eu acho que a
zona ZR1 e ZR2, se tiver uma ZC cortando, isso vai gerar uma deformação muito grave, não vamos ter o
terreno de esquina pra fazer o acabamento do quarteirão, então o terreno simples, localizado em uma
rua ZC, com uma ZR1, ZR2, o terreno da esquina vai acabar sendo ZR1 ou ZR2, e isso não vai dar o
acabamento da esquina,  vamos gerar uma avenida, como por exemplo, a avenida Júlio de Castilhos no
Cinquentenário, ou outras.  Conselheira da SEPLAN, Rosana Aparecida Guarese:  tiramos, você vai
ver que não tem essas, esse tipo de interação, só ver se em algum lugar ficou. Conselheiro do CAU,
Rafael Artico: Tem. Conselheira da SEPLAN, Rosana Aparecida Guarese: Alguns têm. Mas reduziu
bastante. Conselheiro do CAU, Rafael Artico: Fátima baixo também tem. No Cinquentenário tem duas,
três interfaces que acontece isso, então o que acontece, o terreno de esquina vai ficar como ZR1 e o
imediatamente ao lado vai ser ZC, ele vai poder verticalizar e gerar um mar de empenas cegas, nesse
segundo  lote,  já  que  o  primeiro  vai  ter  uma  restrição  de  zoneamento,  eu  acho  um  equívoco
desnecessário. Conselheiro do SINDUSCON Juarez Mazzochi: O terreno de esquina também não vai
ter, ele está em ZR1, ele está fora. Conselheiro do CAU, Rafael Artico: Ele está em ZR1,  vai pode ter
dez metros. O imediatamente ao lado, vai poder verticalizar bastante e vai gerar  uma empena cega, eu
acho  uma,  acho  que  urbanisticamente  vai  gerar  uma  deformação.  Presidente  Carlos  Eduardo
Mesquita Pedone: Qual é a proposta afinal? Conselheiro do CAU, Rafael Artico: A minha proposta é
que em terrenos de esquina simples sempre possa optar pelo maior zoneamento, não em esquina dupla,
somente  em  esquina  simples.   Conselheiro  do  SINDUSCON  Juarez  Mazzochi:  Só  ZR1  e  ZR2.
Conselheira da SEPLAN, Rosana Aparecida Guarese: discutimos exaustivamente este aqui, nós não
conseguimos ainda entrar em um concenso. Conselheiro do CAU, Rafael Artico:-Não, mas, eu quero
que vocês entendam o problema, porque o que estivermos aprovando aqui agora, depois nós vamos
defender a aprovação junto com vocês, eu como urbanista, me sinto na obrigação de estar colocando
uma  coisa  que  eu  imagino  que  vá  gerar  uma  deformação  grave.  Conselheiro  da  SMU,  Daniel
Alexandre Nunes: tu tem um terreno de esquina, Aí a esquina vai ter dez metros, é isso? mas qual é o
problema? Conselheiro do CAU, Rafael Artico: O problema é que se a gente tá dizendo que a Júlio,
por exemplo, é uma ZC que se quer densificar, porque que vamos pegar todas essas esquinas e vamos
manter baixas e daí o vizinho do lado, ele vai poder. Pega uma esquina  sul, se eu for fazer um projeto,
vou fazer todo o afastamento lateral virado pro norte, e vou fazer empena  cega no sul, então  quando tu
vai numa rua dessas, de sul pra norte, todas as esquinas  vai ver uma empena cega. Conselheiro da
SMU, Daniel  Alexandre Nunes:  Mas daí eu vou subir mais ainda na empena cega. Conselheiro do
CAU, Rafael Artico:  Não, porque na esquina tu não põe empena cega porque tu vai querer abrir pra
toda a esquina se não tu não consegue resolver.  Conselheiro da SMU, Daniel Alexandre Nunes:  A
única diferença que eu vejo ali é com relação ao muro. Conselheiro do CAU, Rafael Artico: se  tenho
uma esquina numa ZC com uma ZR, certo, eu só tenho pra abrir as duas ruas da esquina.  Eu como
arquiteto  vou fazer um projeto que valorize a esquina, e que  possa abrir tanto pra um lado quanto pro
outro, porque eu tenho a rua que vai me proteger contra futuros vizinhos. Não abrir seria uma bobagem,
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eventualmente pode não abrir mas é raro. Isso acaba fechando o quarteirão, encerrando o quarteirão
com uma esquina projetada, enquanto se eu tiver, num terreno de meio, eu tenho duas testadas cegas,
eu posso escolher pra qual  lado eu vou abrir o afastamento lateral. Se eu tiver um lado sul e um lado
norte, obviamente que eu vou encostar no lado sul independente de ser uma esquina com dez metros ou
não e vou abrir no lado norte, isso vai gerar uma série de empenas e  uma regulação que favorece uma
deformação da  cidade,  justamente  numa rua  que a gente  quer  densificar  e  quer  ter  isso,  por  uma
questão  que não traz benefício algum. Conselheiro da SMU, Daniel  Alexandre Nunes: Sim, mas, se a
questão é a vizinhança estamos  limitando a altura, dez metros, seja zona com excessão de esquina eu
posso ter a testada ou ZC, independente da altura eu vou utilizar a fachada conveniente das vias, isso
não muda, a diferença é a altura, ou eu tenho dez ou eu tenho mais.  Conselheiro do CAU, Rafael
Artico: o parágrafo dois, está restringindo, porque tu opta por todos os parâmetros de menor escolha,
não é só pela altura, se faz um plano que  quer densificar essa ZC, e nós  mesmo restringe o uso dela.
Conselheiro do SINDUSCON Juarez Mazzochi: Então, tua acha que colocando ali, exceto terreno de
esquina resolve?  Conselheiro do CAU, Rafael Artico:  Pra mim, esquina simples tem que optar pelo
ZC.  Conselheiro do SINDUSCON Juarez Mazzochi:  Pra mim tá claro mas  se acha que tem que
colocar que exceto no terreno de esquina, coloca, se é pra ficar mais claro. Conselheira da SEPLAN,
Rosana Aparecida Guarese:  Melhorar o parágrafo segundo, é isso?  Conselheiro do CAU, Rafael
Artico:  Prevalece ZC sobre  ZR2.-No parágrafo  dois,  no  parágrafo  dois,  não tem que ter  valor  pra
esquina simples, é isso que eu digo, que a gente fez toda essa discussão da ZR1 e ZR2 pros terrenos de
frente e fundos, que vai de uma zona até outra, agora numa esquina simples, me parece que não faz
sentido.  Conselheiro da SMU, Daniel  Alexandre Nunes:   Tudo bem , você quer ter a opção de na
esquina utilizar a ZC. Até aí eu não discordo nada, só que para o direito de vizinhança não tá ajudando
ninguém. No direito de vizinhança, isso não está beneficiando, porque tu teria dez  e agora tu vai ter
mais, é só isso. Eu concordo com a ideia de escolha, mas não de usar como justificativa que isso vai
melhorar os vizinhos, não vai, o que eu ia fazer, teríamos o limite dez que agora vamos ter um limite de
ZC.  Conselheiro do CAU, Rafael Artico: Não é a rua marcada como ZC.  Conselheiro da SMU,
Daniel  Alexandre Nunes:   -Eu entendi, só que a diferença é, eu não vou usar como justificativa isso
então que eu estou  melhorando.   Conselheiro  do CAU,  Rafael  Artico:Não,  urbanisticamente está.
Conselheiro da SMU, Daniel Alexandre Nunes:  A vizinhança não, porque se eu tenho uma esquina,
tanto  pra  uma  via,  tanto  pra  outra,  duas  configurações  a  escolher,  seja  qual  for,  eu  não  estou
penalizando nenhum, de nenhuma maneira urbanisticamente, até aí ok, mas aí dizer que isso justifica
melhorando as divisas, não, não melhora, porque antes eu teria dez e agora eu vou optar por uma ZC,
não vejo problema criar essa escolha, mas não com essa justificativa.  Conselheiro do CAU, Rafael
Artico: não, mas eu acho que a gente pode, e aí a gente vai trabalhar simulações, eu trabalhei, então eu
posso dizer, eu tenho argumentos para me justificar, mas isso não quer dizer e isso pode, mas enfim,
isso  é  outra  discussão  mais  lá  adiante.  Acho  que  nesse  momento  podemos  criar  com  isso  uma
deformação urbanística importante.  Presidente Carlos Eduardo Mesquita Pedone:  Qual que seria a
proposta?  Conselheiro  do CAU,  Rafael  Artico: acho que  no  parágrafo  dois  tinha  que  excetuar  a
esquina simples, a esquina simples tu pode optar. Presidente Carlos Eduardo Mesquita Pedone: pode
ser isso?  Conselheiro do CAU, Rafael Artico: e uma votação para a ZC3 apenas.  Conselheiro da
SMU, Daniel  Alexandre Nunes: Eu só vejo problema desta opção em esquinas onde tu pode optar, não
vejo  problema,  teria  que colocar “com exceção das esquinas simples”,  ou seja,  terreno de meio de
quadra,  testada  com  a  mesma  dimesão,  não  tem  escolha.  Na  esquina,  como  eu  tenho  as  duas
configurações,  escolho,  só  que eu  não  vou  levar,  tem  que  deixar  bem  claro,  isso  não  justifica,  as
questões de vou amenizar os problemas de esquina, pelo contrário, eu continuo tendo com a via de
dez.O acabamento tanto faz, ele vai se dar de uma via ou de outra, Não vai dar problema, porque se
tenho ZR2 aqui, e ZC, eu vou escolher de qualquer forma, o acabamento vai ser dado, de uma maneira
ou de outra, depende de qual via tu tá olhando mas se tiver olhando a ZR2 ele continua, se tiver olhando
a ZC, ele vai continuar dependendo da escolha. só isso que eu quero pra deixar claro, não vejo problema
de escolha e a opção pra terrenos de esquina simples, só teria que ter ali, que excetualizar o parágrafo
dois. Conselheira da SEPLAN, Rosana Aparecida Guarese: ficaria: “excetuando-se a esquina simples
com .confrontação  para a ZC3”, é isso?      Conselheiro do CAU, Rafael Artico: Isso aí. Conselheiro
da SMU, Daniel  Alexandre Nunes: Ou a ZR3 agora , porque se eu posso optar.  Conselheiro do CAU,
Rafael Artico:  Não, aí eu discordo, porque ZC é uma que tu quer incentivar a verticalização, ZR não,
então aí eu até concordaria de manter baixo no ZR. Conselheiro da SMU, Daniel  Alexandre Nunes: Aí
eu não tenho então os ZCs-Porque isso? Conselheiro do CAU, Rafael Artico: Porque os Zcs, tu quer
incentivar  e  pra isso faz sentido  liberar.  Presidente Carlos Eduardo Mesquita Pedone:  Então no
parágrafo um ficou retirado .”uma ou”.Tira o que está em vermelho. E no parágrafo segundo “exceção de
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esquinas simples”.  Conselheiro do SINDUSCON, Juarez Mazzochi:   Se nós tirarmos nós vamos ter
problema. Conselheira da SEPLAN, Rosana Aparecida Guarese: Daniel, o que  se considera esquina
simples,  porque  nós  vamos  escrever,  esquina  simples.  Conselheiro  da  SMU,  Daniel   Alexandre
Nunes: Esquina simples, tirado de esquina , de esquina daí tu opta, então a gente cria uma opção de
esquinas,  eu  tenho esquina  eu  vou  optar.  Conselheira  da SEPLAN,  Rosana Aparecida Guarese:
Ficaria: “Excetuando-se esquinas com confrontação para zonas de centro”. E a retirada de “uma ou”, os
imóveis localizados em mais de uma zona, sem o “uma ou”,  é isso?  Conselheiro do SINDUSCON
Juarez Mazzochi:  a redação pra mim tá correta. Mas só pra gente não criar problema depois , lá na
SMU,  se eu tiver um terreno na mesma zona, uma para cada rua, uma com doze metros de frente pra
uma rua de vinte, um outro terreno de vinte metros pra frente de uma rua de doze, qual é o critério, se
nós tirar “uma”. Conselheiro da SMU, Daniel  Alexandre Nunes: Não vai escolher, ali. Conselheiro do
SINDUSCON Juarez Mazzochi: Não. Conselheira da SEPLAN, Rosana Aparecida Guarese: Por que
vai ser  a mesma zona, nós já discutimos isso e acrescentamos para evitar problemas. Conselheiro do
SINDUSCON  Juarez  Mazzochi:  então   tem  que  ter  “uma”.  Conselheira  da  SEPLAN,  Rosana
Aparecida  Guarese:  É  “uma  ou”  porque  tem  essa  situação,  nós  discutimos  e  acrescentamos  em
vermelho para esse entendimento, lembrem disso. Ele tem uma zona, só que ele tem duas questões de
altura   em  ralação  a  via,  é  a  mesma zona.  Conselheiro  do SINDUSCON Juarez  Mazzochi:  Nós
estamos no parágrafo um. Conselheira da PGM, Larissa Raymundi: Testada para mais de uma zona.
Presidente  Carlos  Eduardo  Mesquita  Pedone: Resolvemos  o  artigo  quarenta  e  um  então?
Conselheiro do SINDUSCON Juarez Mazzochi: Uma ou mais, eu acho que tem que ter. Conselheira
da SEPLAN, Rosana Aparecida Guarese:  ”Uma ou mais”, que  atende a dois critérios. Nós fizemos
toda a discussão. Conselheiro da SMU, Daniel  Alexandre Nunes:  Agora entendi, desculpa, a questão
da Margarete então não era uma redundância, é quando eu tenho realmente as duas frentes na mesma
zona, foi a nossa discussão, então tem que se manter realmente a redação original,  ela faz diferença.
Uma ou mais de uma, se eu tenho uma, eu também caio na mesma situação, que eu posso, eu tenho
que definir, qual delas é a referência. Conselheiro do SINDUSCON Juarez Mazzochi: Foi tu que trouxe
a redação.  Conselheiro da SMU, Daniel  Alexandre Nunes:  Sim, mas aí mantém, a gente mantém.
Conselheira da SEPLAN, Rosana Aparecida Guarese: Mas  vamos melhorar isso se for o caso, mas
eu lembro claramente que esse artigo tivemos bastante discussão aqui na reunião, e esse é um dos
artigos  que  mais  vem  nos  processos  pra  COPLAN  porque  não  consegue  se  entender  nesses
parâmetros.  Conselheiro do SINDUSCON Juarez Mazzochi:  teoricamente tá claro.  Conselheira da
PGM, Larissa Raymundi:   acho que teria que talvez  passar o “mais de uma via”, para  “os terrenos
localizados com testada pra mais de uma via em uma ou mais de uma zona”,   acho que sintoniza.
Conselheira da SEPLAN, Rosana Aparecida Guarese:   vamos inverter, que aí fica mais claro.”  Os
imóveis  com  testada  para  mais  de  uma  via,  localizados  em  uma  ou  mais  de  uma  zona,
obedecerão aos parâmetros da maior testada”. Fica mais claro assim? Eu achei que ficou, e não diz
nada  diferente.  Presidente  Carlos  Eduardo  Mesquita  Pedone: De  acordo  este  texto?  Sim.  Fica
definido  o  texto.Tínhamos uma pendência  em relação ao artigo  quarenta e  quatro.  Conselheira da
SEPLAN, Rosana Aparecida Guarese: Que é exatamente, os condomínios que ficou.Conselheira da
SEMMA,  Patricia  Rasia:   Foi  uma  questão  levantada  na  reunião  passada  em  responsabilizar  os
loteadores em relação aos condomínios residenciais horizontais,  a ideia seria passar,  pra quem tiver
fazendo condomínio a responsabilidade ambiental, Fizemos uma reunião  na secretaria, conversamos.
Quando  a  gente  apresenta  uma  justificativa,  porque  a  matéria  ambiental  é  sempre  uma  matéria
multidisciplinar, não adianta só eu como secretária definir uma situação sem ouvir o corpo técnico, então
eu vou passar a palavra para a diretora técnica. Conversamos com todos os técnicos e ela vai passa  o
que  foi  decidido  por  lá,  que  é  o  que  consta  naquela  justificativa  que  vai  também  compor  a  ata  ,
presidente, que apresentou então justificativa por escrito, e ela explica então pra todo mundo. Bióloga
da SEMMA, Andressa Pianegonda: entendemos a sugestão, acho bem pertinente, só que em função
do pouco tempo que temos pra discutir de que forma seria regrado para poder, permitir a vegetação, a
preservação de bioma dentro do lote, mas tem que ter um regramento, porque essa área é preservada,
não pode ter ocupação nenhuma. Então como ainda tem isso e como a ocupação, da área de recreação
ainda não está definida, achamos  melhor deixar como está, deixar essa situação e levar isso para a
discussão na Lei de Parcelamento do Solo. Essa possibilidade de abrir é bem interessante, só que é
muito  pouco  tempo  pra  se  regrar  e  a  gente  não  tem  ainda  os  elementos  necessários  para  isso.
Conselheira da SEMMA, Patricia Rasia: então a gente fica naquela sugestão, do SINDUSCON, de que
era dos dez mil. Conselheiro do SINDUSCON Juarez Mazzochi: nós pedimos pra que seja os vinte mil.
Sugeriu que esses vinte mil poderiam ser feitos nessas condições.  Conselheira da SEMMA, Patricia
Rasia:  Exatamente,  mas  a  gente  entendeu  que  não  havia  estudos  suficientes.   Conselheiro  do
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SINDUSCON Juarez Mazzochi:  Se a gente colocar  aqui  dez mil,  a gente vai  ter  que  mudar aqui.
Conselheira da SEPLAN, Rosana Aparecida Guarese: é  na Lei do Parcelamento  do Solo que vamos
discutir. Aqui a proposta é permanecer o que temos, nós temos hoje dez mil e  essa justificativa não nos
daria a mudança. Conselheira da SEMMA, Patricia Rasia:. O que estamos colocando é que  não tem
elementos suficientes para justificar que seja vinte mil pela matéria ambiental hoje, é isso que a gente
tem a dizer.  Conselheiro do SINDUSCON Juarez Mazzochi:  pelo fato de que  os loteamentos que
estão  sendo  feitos  geram  uma área  de  entorno  de  vinte  mil,  trinta  mil  metros,  não  é  isso  Nerio?
Conselheiro do CREA, Nerio Jorge Susin:   De Bioma sim.  Conselheiro do SINDUSCON Juarez
Mazzochi:  se não deixarmos os 10 mil metros  não vai poder fazer, está descrito, a não ser que volte
pra trás aqui. Agora se nós tiver a possibilidade de estar equiparando o comercial, o residencial e o
industrial, eu acho que nós ficamos  mais próximos de fazer, eu não vejo perda nenhuma pro município.
Conselheira da SEPLAN, Rosana Aparecida Guarese: fizemos justificativa lá na outra reunião e ficou
este impasse, por uma possibilidade da questão ambiental, nós defendemos a postura de, de manter os
dez mil  como não houve esta possibilidade de ter o ambiental, mantemos a nossa proposta de dez mil.
Conselheiro do SINDUSCON Juarez Mazzochi: O ambiental está dizendo que é passivel ali.  Mas não
tem como fazer  isso agora. Conselheira da SEPLAN, Rosana Aparecida Guarese:-Nós vamos discutir
isso na Lei de Parcelamento do solo certamente os regramentos, foi isso que nós também colocamos na
outra reunião. Conselheiro do SINDUSCON Juarez Mazzochi: este assunto poderia ser  colocado  em
votação.  Presidente Carlos Eduardo Mesquita Pedone:   o que eu vejo é que, sempre  consenso é
melhor do que o voto, porque  estamos votando em um número. Podemos colocar em votação, se for
preferível colocar o consenso  seria melhor. A ideia seria manter os dez mil , no caso do residencial e
trabalhar isso no parcelamento do solo, e  oportunamente  podemos neste conselho  rediscutir o assunto
e propor uma alteração como outros assuntos que poderão vir.  Conselheiro do SINDUSCON Juarez
Mazzochi:-Como nós já falamos na outra reunião, a gente acata os dez mil e  ao invés de  fazer um de
vinte,  o empresariado vai  fazer,  dois  de dez,  o negócio dele é facilitado,  nós estamos abrindo uma
possibilidade de,  do quanto o loteador  fizer  naquela área ele pode fazer  um condomínio horizontal,
vertical,  ele  só  vai  fazer  vertical,  horizontal  ele  não  vai  poder.  Conselheiro  da  CDL,  Fernando
Gonçalves Reis:  Porque vertical  ele  pode fazer  com 20,  horizontal  ele  não pode.  Conselheiro do
SINDUSCON Juarez Mazzochi: Exatamente, existe um contrassenso. Conselheiro da CDL, Fernando
Gonçalves Reis:  É eu achei  um contrassenso muito grande.  Conselheiro do SINDUSCON Juarez
Mazzochi:Talvez  no  futuro  fazer  um  vertical,  mas  o  horizontal  não.  Presidente  Carlos  Eduardo
Mesquita  Pedone:-Qual  a  possibilidade  da  COPLAN  revisar  esse  item  e  se  posicionar  diferente?
Conselheira da SEPLAN, Rosana Aparecida Guarese: Nós mantemos os dez mil que nós discutimos
junto com as outras secretarias de acatar a essa manutenção.Presidente Carlos Eduardo Mesquita
Pedone: Então vamos colocar em processo de votação, pode ser? Então aqueles que acompanham o
que está colocado  pela SEPLAN, COPLAN, SMU,  mantendo a gleba urbana máxima de dez mil metros
quadrados.  Onze  conselheiros:  SEPLAN,  SMH,  SMTTM,  SEMTUR,  SMOSP,  STR,  CAU,  SEMMA,
SAMAE,  PGM,  SMU.  Presidente  Carlos Eduardo Mesquita  Pedone:  Aqueles que acompanham a
sugestão do SINDUSCOM de vinte mil metros quadrados . Cinco conselheiros: SINDOSCOM, SEAAC,
CIC, CDL, CREA. Ficou deliberado os 10 mil metros qusdrados e que esse   ofício  seja  anexado
aos autos da nossa reunião  e que se proceda o mais rápido possível estes estudos  pra que se
possa regularizar o assunto. Falta mais coisas do Art 44  pra serem resolvidas? Pelo adiantado da
hora,  qual  a possibilidade de nós continuarmos à tarde? Conselheiro da SEPLAN, Fernando A.G.
Mondadori: a partir de amanhã vamos pegar todo o texto e passar pra PGM para fazer a revisão final e
a ideia  é até o dia quatorze enviar o texto final com a revisão da PGM , pra gente finalizar essa semana.
Por isso  precisamos desses dois dias pra poder justamente fazer isso.  Presidente Carlos Eduardo
Mesquita Pedone: por consenso continuamos a reunião  hoje às treze e trinta horas. A reunião tem
início às 14 horas. Presidente Carlos Eduardo Mesquita Pedone: No artigo 44, o inciso 2 e 3, letra ‘D’
Conselheiro  do  SINDUSCON,  Juarez  Mazzochi:  Que a  gente  tenha  o  afastamento  mínimo  entre
blocos.  Conselheira da SEPLAN, RosanaAparecida Guarese:  É que e já tinhamos definido os 10 m e
não mudamos para  os dois, houve um erro na hora de colocar, mas ficou definido 10 m e vale para os
dois. Conselheiro do SINDUSCON, Juarez Mazzochi:  Deixar a mesma redação do terceiro, letra ‘D’.
Conselheira da SEPLAN, RosanaAparecida Guarese: Sim confrontantes, isso já esta definido, ficou
consenso, só que faltou compilar certo; “As distâncias das fachadas confrontantes dos blocos, torres,
quando com abertura em ambas as fachadas será de 10 m”. Essa é a redação que nós definimos, mas
na hora de copilar  não colocamos nos dois, só em um.  Copiar ‘d’ de baixo, do 3 para o “d” do  2. Já é
consenso. Conselheiro  da SMU Daniel Alexandre  Nunes:  se eu tenho uma fachada com janelas e a
confrontante não tiver janelas não se aplica os 10 m. Só quando tiver janelas confrontantes em ambas as
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fachadas. Conselheira da SEPLAN, RosanaAparecida Guarese: temos  a explicação do que é prédio,
bloco, torre. E isso tudo nós já discutimos, só tinha ficado a questão de melhorar as definições  desta
medida.  Conselheiro do SINDUSCON, Juarez Mazzochi:  no parágrafo terceiro  também temos uma
questão. “Para condomínios de casas geminadas, que não se podem conjuntos residenciais horizontais,
a testada mínima permitida para cada unidade será 4,5 m, quando as mesmas tiverem acesso, a que ou
individual  direto  da  rua  oficial”.  São  as  casas  com  acesso  individual?  Conselheira  da  SEPLAN,
RosanaAparecida Guarese: Eu acho que o individual deixa mais claro a ideia.  que já foi discutido. Só a
redação deixar claro que é as casinhas, uma ao lado da outra e cada uma tem o seu acesso direto para
a rua, não dentro do condomínio.  Conselheiro do SINDUSCON, Juarez Mazzochi: Os 4,5m seria só
nessa composição, se nós tivermos  acesso e, por exemplo, com 8 casinhas que não se enquadram nos
10  m,  pode  ser  menor  que  4,5m.  Ai  é  lá  dentro.  Conselheira  da  SEPLAN,  RosanaAparecida
Guarese:a:  lembro que nós fizemos a discussão e tem a ver também com os rebaixos de meio-fio.
Conselheiro do SINDUSCON, Juarez Mazzochi:  Só melhoramos a redação, quando tiveram acesso
individual  direto  para  a  rua  oficial.  Conselheira  da  SEPLAN,  RosanaAparecida  Guarese: Então
colocamos  o  “individual”. Conselheira   da  CIC,  Margarete  Tomazini  Bender: Isso  só  para  as
geminadas?  Conselheira da SEPLAN, RosanaAparecida Guarese:  Isso. Não são os conjuntos, são
aquelas que são voltadas para as vias. São as casas em fila. Conselheira  da CIC, Margarete Tomazini
Bender: Independentemente de ser mais ou menos de 2000 m²? Só para compreender, isso não é um
conjunto horizontal. É para aquele lote que tem uma testada, e quer colocar 4 ou 5 casas. Conselheira
da SEPLAN, RosanaAparecida Guarese: Acima de 10 casas é conjunto. Aqui diz, “para condomínio de
casas geminadas que não se enquadrem em conjuntos residenciais horizontais”. Conselheira  da CIC,
Margarete Tomazini Bender: E quando se enquadrarem no conjunto residencial horizontal, ai não pode
fazer as casas com frente para a rua? Porque, eventualmente a gente pode ter o misto. Conselheiro do
SINDUSCON, Juarez Mazzochi: Até pode, se ele tiver acesso individual a casa tem que ter a testada
mínima de 4,5 m. Conselheira  da CIC, Margarete Tomazini Bender: Então tem que corrigir aqui pois
é para quando não se enquadra.  Conselheiro  da SMU Daniel Alexandre  Nunes:  Eu posso ter um
conjunto horizontal com essa mesma configuração de frente e não ter esse mesmo problema. Vou ter
uma via interna regrada e algumas unidades voltadas para a rua,  Conselheira  da CIC, Margarete
Tomazini Bender: Então  é só tirar o “não se enquadra” no conjunto.  Conselheiro  da SMU Daniel
Alexandre  Nunes: Pode ser. Vale para ambas as situações desde que caracterizado o acesso direto a
via oficial. Só tem que deixar a redação clara. Conselheira da SEPLAN, RosanaAparecida Guarese:
“Para condomínios  de  casa geminadas  a testada mínima permitida  para  cada unidade,  seja de 4,5
quando as mesmas tiverem acesso direto individual para rua  oficial.” Conselheira  da CIC, Margarete
Tomazini Bender: Assim não prejudica aquele projeto do conjunto horizontal.  Conselheiro  da SMU
Daniel Alexandre  Nunes: Pode ter o misto, onde tem uma via que dá acesso as unidades e parte dele
ter acesso direto. Nós tiraríamos aquele  que não se enquadra no sistema. Conselheira da SEPLAN,
RosanaAparecida Guarese: “Para condomínios  de  casas geminadas,  quando as  mesmas  tiverem
acesso direto para a via oficial” Ai a testada mínima é 4,5m. Conselheira  da CIC, Margarete Tomazini
Bender: É só tirar essa expressão “que não se enquadra em conjuntos horizontais”.  Conselheira da
SEPLAN, RosanaAparecida Guarese: Com o “individual”.Conselheiro  da SMU Daniel  Alexandre
Nunes:   A ideia é essa,  talvez a gente possa moldar  de uma maneira mais  clara.  Conselheira da
SEPLAN, RosanaAparecida Guarese: Juarez? alguma objeção?Conselheiro do SINDUSCON, Juarez
Mazzochi:  Não  tenho  objeção  nenhuma,  só  estou  preocupado  com  o  entendimento  lá  na  frente.
Conselheira da SEPLAN, RosanaAparecida Guarese: Tem que ficar claro para  não gerar dúvida.
Conselheiro do SINDUSCON, Juarez Mazzochi: É minha única dúvida. Até porque vocês estão falando
de condomínios e de conjuntos residenciais, daqui a pouco sobra uma brecha para acontecer o que está
acontecendo hoje.  Conselheiro  da SMU Daniel Alexandre  Nunes:  acho que é ao contrário. Antes
tinha um regramento dentro de residencial  horizontal,  que não era horizontal,  e agora é. Com essa
observação da Conselheira  Margarete ficou  melhor,  porque ela  se  aplica  exatamente  a  condomínio
horizontal ou não. Conselheira  da CIC, Margarete Tomazini Bender: O ideal seria, produzir uma peça
bibliográfica, do tipo plano diretor comentado. Conselheira da PGM, Larissa Raymundi: É exatamente
isso, nós  que estamos acompanhando  a revisão  conseguimos  ter uma visão de como vai se aplicar. E
quando não formos mais nós? Conselheira da SEPLAN, RosanaAparecida Guarese: Então o artigo 44
fechou, alguma questão com ele? Ficou aberto para algumas questões, mas acho que já está claro.
Vamos ter que olhar todas as questões  e relação dos artigos, porque essa copilação pode ter falhado
alguma coisa  do  português.  Queremos  que  fique  claro  para  vocês  o  que  a  gente  está  propondo.
Presidente Carlos Eduardo Mesquita Pedone::  Do pacote 2, os dois artigos que tinham ficado
pendentes, ficaram resolvidos. Faltou os anexos deles. Tem o pacote 3, que tem 3 artigos que
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ficamos de verificar, é o 137, 149 e 150. Conselheira da SEPLAN, RosanaAparecida Guarese O Art
137 foi aquele que a Conselheira Margarete colocou e que falava das indústrias, ficou uma questão da
aplicação e do porque ele foi criado. E no fim desta compilação geral  vimos que esta questão está nas
tabelas, nós acabamos retirando, a Conselheira Margarete me alertou disso, que deveria constar como
uma explicação. Aqui nós temos isso “ toleradas indústrias já existentes para expansão do limite do IA”,
já está na tabela. Conselheira  da CIC, Margarete Tomazini Bender: A indústria que já existe naquela
zona até o limite do IA não tem problema. A questão é as que já estão instaladas nos locais proibidos,
que já tem imóvel adquirido com vista de ampliação, e que elas venham a ser ampliadas até o limite do
IA. Até poderia ficar a mesmo redação, o importante é que ficasse na lei anterior.  Presidente Carlos
Eduardo Mesquita Pedone: Então retorna o 137, com a data 2007. Conselheira  da CIC, Margarete
Tomazini Bender: Se colocar agora, há estudos para identificar que distorções poderia gerar? A gente
tem segurança com relação  aquela data, já com a data atual a gente não tem. Mas não vejo prejuízo
reportar  a  data  atual.  Eu  não  acredito  que  haja  um  número  significativo  desse  tipo  de  atividade
implementada  dentro  do  perímetro  urbano.  Conselheira  da SEPLAN,  RosanaAparecida  Guarese:
Nesse caso a tabela cumpre a função. Esse cuidado de colocar isso serve também quando mexemos
muito nas atividades do zoneamento. Quando se faz uma revisão, já se tem a atividade lá, foi mudado e
não se tem mais a permissão, foi nesse sentido que  olhamos. Mas  nessa  mudança o que menos
alterou foi nas atividades. Na ZR3 passou para ZR4, mas as atividades são as mesmas.  Conselheira
da  CIC,  Margarete  Tomazini  Bender: Nessa  questão  da  tabela,  se  retorna  e  fica  a  data  antiga.
Conselheiro do SINDUSCON, Juarez Mazzochi: Não sei se resolve. Temos  no artigo 137,  “atividades
indústrias  existentes  em  zona  urbana  em  locais  não  permitidos”.  Conselheira  da  SEPLAN,
RosanaAparecida Guarese: Eu mudei o zoneamento, ela estava lá, só que agora não pode mais, então
vai até o IA dela. Esse é o sentido. Conselheira  da CIC, Margarete Tomazini Bender: O problema é
que para ir até o IA dela e não prejudicar o desenho proposto tem que fazer uma condição. O sujeito vai
comprar uma área e  perde o controle dessa condição.  Conselheira da SEPLAN, RosanaAparecida
Guarese: Nesse sentido, ter  o artigo explica um pouco mais que a tabela, ele coloca a questão da
titularidade, por isso acho que ele deve voltar para esse apoio. O Plano tá proibindo, mas a ideia é que
se permita que o sujeito já está lá possa ampliar. Presidente Carlos Eduardo Mesquita Pedone:  Então
ele ficaria com este texto aqui: “As atividades indústrias existentes nas áreas urbanas, em locais
não permitidos, mediante a comprovação da titularidade do imóvel até a data da publicação desta
lei”.  Conselheiro  do  SINDUSCON,  Juarez  Mazzochi: Pode  ser!Conselheira  da  SEPLAN,
RosanaAparecida Guarese:: Pode ser. Volta o artigo. Isso tem a ver com o artigo que a gente analisou,
a questão das dificuldades das indústrias, acredito que não vai ter grande  impacto.   Conselheira  da
CIC, Margarete Tomazini Bender:  o fato de constar este artigo indiretamente  dá uma segurança para
a empresa que está instalada O Plano  já  é  proibido,  mas tendo expresso o  artigo  já  demonstra  o
interesse do Poder Público em permitir  que aquela atividade não migre para outro lugar.  Presidente
Carlos  Eduardo  Mesquita  Pedone: Está  faltando  completar  o  Art  149.Conselheira  da  SEPLAN,
RosanaAparecida Guarese: o Art 149 é para colocar todos os anexos Conselheiro do SINDUSCON,
Juarez Mazzochi: Nós temos o artigo atual 114, que foi alterado, que não conseguimos entender o
significado.  Conselheira da SEPLAN, RosanaAparecida Guarese: Que delimitava os zoneamentos
onde é permitido a compra de índice, a diferença foi que  colocamos  isso na tabela porque ela está
delimitando. Ou se altera aqui ou se coloca na tabela. Conselheiro do SINDUSCON, Juarez Mazzochi:
Então  não  é  “  não  poderá”  deveria  ser  “poderá  ser  utilizada.”.  Conselheira  da  SEPLAN,
RosanaAparecida Guarese: Ou então “A utilização do instrumento de outorga onerosa está expresso
no zoneamento conforme tabela 2”. Aqui tinha a definição de cada um deles, e como na tabela foi posta
lá e  só foi ajustado. Mas agora está claro. Conselheira da PGM, Larissa Raymundi: “A utilização do
instrumento de outorga onerosa será disciplinada pela tabela 2”. Conselheiro do SINDUSCON, Juarez
Mazzochi: Esse  artigo  é  de  suma  importância  e  tem  que  ficar  claro.  Conselheira  da  SEPLAN,
RosanaAparecida Guarese: Lembrem que houve uma incompatibilidade de dois artigos, que é o artigo
99  e  do  IA.  E  nós  verificamos  isso  e  colocamos  na tabela.  Conselheiro  do SINDUSCON,  Juarez
Mazzochi: aqui nós precisamos de mais tempo. Se nós olharmos o artigo anterior, o  113, onde fala de
outorga onerosa, é quando se pode chegar até 2.0,  e aqui  estamos falando do 114 que é outorga
onerosa e índice até 1.5. São diferentes. Outorga onerosa é quando eu posso construir mais que 1.5.
Conselheira da SEPLAN, RosanaAparecida Guarese; Outorga onerosa é você construir além do que
está previsto naquele zoneamento comprando índice ou pagando por isso. O limite é até uma vez e meia
ou até dois. Só que nós tínhamos dois lugares falando de zonas diferentes para a mesma coisa, que é
comprar além do teu IA. Foi só organizar isso para o que está na tabela. Conselheiro do SINDUSCON,
Juarez Mazzochi:  mas não é isso que nós temos no Plano Diretor. Nós temos uma seção inteira de
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outorga onerosa aonde eu posso comprar mais do que o IA e mais do índice, que é o artigo 103: “são
consideradas áreas passiveis de outorga onerosa com potencial construtivo aquelas com que o direto de
construir poderá ser exercida além do permitido pela aplicação do índice de aproveitamento, até o limite
2.0”.  O resultado disso diz aonde vai  ser empregado, até agora nunca foi utilizado.  Conselheira da
SEPLAN,  RosanaAparecida  Guarese: Mas  de  qualquer  forma  isso  é  permitido  sim,  mas  não  foi
utilizado  2.0.  Conselheiro  do  SINDUSCON,  Juarez  Mazzochi: A questão  até  onde  a  gente  pode
comprar é 1.5 ou 2.0?  Conselheira da SEPLAN, RosanaAparecida Guarese: É 1.5 como está no
outro.  Conselheiro do SINDUSCON, Juarez Mazzochi: Então porque está 2.0 aqui? Conselheira da
SEPLAN, RosanaAparecida Guarese: Teria a possibilidade de mais que isso, mas a gente tem os 50%
regrado na tabela. Conselheiro do SINDUSCON, Juarez Mazzochi: O destino do banco de índice tem
para  alguma  finalidade.  Quando  pode  chegar  a  2.0  ele  tem  outra  finalidade  que  está  ali  escrita:
“regularização  fundiária,  execução  de  projeto  habitacional,  constituição  de  reserva  fundiária,
ordenamento”. Está dizendo para que se pode chegar 2.0 que é acima de 1.5, nunca foi utilizado. Mas
está regrado que  podemos chegar a 2.0. Conversamos com o secretário a respeito disso, nós podemos
chegar a 2.0 nessas condições.  Conselheira da SEPLAN, RosanaAparecida Guarese: Ai depende,
nós fizemos   esse estudo de densificação,  da cidade como um todo e não entendemos que devia
aumentar além do que está sendo vendido.  Conselheiro do SINDUSCON, Juarez Mazzochi:  não
estamos  aumentando.  Isso  tinha  no  artigo  99  e  se  referia  quais  as  zonas  que  podia  ser  feito.
Conselheira  da CIC, Margarete Tomazini Bender: São instrumentos previstos no Estatuto da Cidade,
um deles regra a questão de transferência do direito de construir, que está no Plano. Seria transferir
devido ao alargamento viário, patrimônio histórico. O direito de transferência esta limitado até 50%, que
pode  se  comprar  índice  no  banco  do  patrimônio  e  do   viário.  Já  a  outorga  onerosa  é  um  outro
instrumento previsto dentro do Estatuto da Cidade, com o objetivo, de permitir  que o  administrador
municipal tenha algum mecanismo que lhe abasteça no âmbito financeiro, para projetos específicos. O
Estatuto  da  Cidade  diz  onde  se  pode  colocar  os  recursos  advindos  da  outorga  onerosa,  como
regularização  fundiária,  requalificação  de  áreas  degradadas.  A  outorga  onerosa  é   diferente  da
transferência de índice, é outro mundo jurídico porque na transferência se tem o bem, que produz o
índice  que se transfere;  na  outorga onerosa não exite  um bem. Alguns municípios,  como o  Rio  de
Janeiro usaram a outorga onerosa no projeto do Cais do Porto.   Esquece a transferência, mas eu
preciso  dispor  de  elementos  que  não  me prejudiquem  no  âmbito  urbanístico;  então  eu  densifico  e
permito  ir  além,  e  promove esses  recursos.  Então são coisas  bem diferentes.  Aqui  em Caxias  em
nenhum  momento  foi  aplicado  outorga  onerosa  do  direito  de  construir,  mas  o  Estatuto  da  Cidade
estabelece que se o município quiser adotar este instrumento, primeiro tem que estar no Plano Diretor e
tem que indicar para que ele será utilizado, que são aquelas regras, mas até hoje nós nunca utilizamos.
E dentro da outorga onerosa, é o limite da capacidade de edificação, previsto em duas vezes, então se
tem um índice de 1.5 na perspectiva de desenvolver alguns trabalhos de interesse público,  pode vender
uma capacidade de edificação que vai além daquele índice, e aqui no caso vai até duas veze. Nunca
aconteceu  em  Caxias,  mas  particularmente  se   analisarmos,  é  um  instrumento  muito  bom.  Alguns
municípios têm adotado. Claro que para isso, tem que ter bons projetos vinculando o interesse público
enquanto requalificação e regularização. Aquele 2.0 é outorga onerosa sim, que não se confunde com a
transferência  do  índice,  pois  essa  é  limitada a 50%.  Conselheira da SEPLAN,  RosanaAparecida
Guarese:   Isso nós conversamos no jurídico.  Conselheira da CIC, Margarete Tomazini Bender: São
dois instrumentos regrados dentro do Estatuto da Cidade  com visões diferentes,  um tem  solo, na
outorga onerosa não existe o solo. c Bento Gonçalves está usando a outorga onerosa, eles tem o índice
único 1.0, se quiser construir a mais se compra, assim o município se captaliza. Conselheira  da CIC,
Margarete Tomazini Bender: na atransferência existe a origem do indice .No  bem tombado é um bem
que  eu  transfiro  a  capacidade  de  edificar  em  outro  lugar.  Na  outorga  onerosa  não  existe  o  bem.
Conselheiro   da  SMU Daniel  Alexandre   Nunes: Precisa  de  projetos  especifico,  tem  que  regrar.
Conselheiro do SINDUSCON, Juarez Mazzochi: O artigo 99 delimita quais são as áreas. Não é todo o
município. Presidente Carlos Eduardo Mesquita Pedone: Então teria deslocar do 114. Conselheiro do
SINDUSCON, Juarez Mazzochi: De qualquer forma se nos pegarmos os artigos anteriores eles falam
que quando se troca de ocupação é  outorga onerosa, vai ter se adequar ao índice que vai chegar de
2.0. Tem que pagar para o município para fazer isso, esse é objetivo.  Conselheiro  da SMU Daniel
Alexandre  Nunes: Tem uma mudança de uso , porque na comissão específica o índice que dá, se faz
todo um critério   para criar medidas e compensar aquilo que foi extrapolado pelo plano diretor, o IA, TO,
AF, PP. Isso é conversado por essa comissão e se propõe uma medida para mitigar.  É uma situação que
o município tem interesse, ele cria o projeto daquilo com uma lei especial e quem quiser pode comprar
aquele índice. Conselheira  da CIC, Margarete Tomazini Bender: Até hoje não aconteceu, o município,
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por  exemplo,  tem  interesse em  recuperar  uma área degradada.  Ele  poderia  estudar  dentro  do  seu
território que espaço tem capacidade de absorver maior capacidade de edificação e em função disso,
indenizar  e essa indenização proporcionar recursos com vista aquela situação. Instrumentos estão ai
para viabilizar a ação do Poder Publico. Tem espaços da cidade que estão subutilizados, então posso
lançar  isso  e  assim  constituir  receita.  Da  mesma forma  as  operações  urbanas  consorciadas,  se  o
município  quiser  operar  dentro  dessa  plataforma  tem  que  estar  regrado  dentro  do  Plano  Diretor.
Presidente Carlos Eduardo Mesquita Pedone: No artigo  114 a questão de transferência de limite
construído e banco de índice não está deslocado? Conselheiro do SINDUSCON, Juarez Mazzochi: O
114 teria que voltar com a redação antiga, e a nova sai. Presidente Carlos Eduardo Mesquita Pedone:
A redação nova está ligada a transferência do direito de  construir.  Conselheira da CIC, Margarete
Tomazini Bender: Teria que estar  nos instrumentos. Presidente Carlos Eduardo Mesquita Pedone:
Como banco de índice ou de transferência . Conselheira da SEPLAN, RosanaAparecida Guarese:
Vimos isso com os procuradores, então tem só esse entendimento da parte jurídica. Houve entendimento
que a venda de índices é outorga onerosa. Conselheira  da CIC, Margarete Tomazini Bender: Pode
ser outorga onerosa, mas para isso ela tem que estar vinculada a um projeto de interesse publico.
Conselheiro do SINDUSCON, Juarez Mazzochi: Eu acredito que o produto da lei do banco de índice
não serve para essas finalidades. Conselheira  da CIC, Margarete Tomazini Bender: Pois o banco é
um  espaço  onde  se  tem  essas  reservas  de  índice  originárias  de  transferências.  Isso  é  uma
especificidade que está dentro da parte dos instrumentos.  Conselheira da PGM, Larissa Raymundi:
entendemos, na procuradoria, que o instrumento seria o mesmo mas a utilização  é diferente. Tem a
questão  da  absorção  do  sistema viário,  do  tombamento  e  uma outra  exclusivamente   o  direito  de
construir acima do limite.  Conselheira  da CIC, Margarete Tomazini Bender: São coisas diferentes,
uma  é  transferência   do  índice   construtivo  ,  não  se  mexe  da  capacidade  de  edificação  de  um
determinado território,  se  migra  de  um  para  outro  mas  o  somatório  está  zerado,  que  é  o  caso do
alargamento viário, não se vai construir mas pode migrar para outro lugar; patrimônio histórico, não se
constrói ali,  mas migra para outro lugar; ou seja, o índice não extrapola o somatório final. A outorga
onerosa é diferente, existe um geral no território e vai além daquilo para quela condições específicas
descritas enquanto interesse público. Desvincular da questão de índice.  Conselheiro  da SMU Daniel
Alexandre  Nunes: Tem que  manter a questão da outorga onerosa só naquele parágrafo, apenas a
utilização da compra de índice, vide a tabela. Conselheiro do SINDUSCON, Juarez Mazzochi:  É voltar
o artigo 99 por inteiro, o que está em vermelho cai fora.  Conselheira da SEPLAN, RosanaAparecida
Guarese: Se há o entendimento jurídico , como é uma coisa que  conversamos , tem que verificar com o
jurídico, porque se com o jurídico não há problema então está resolvido. Conselheira da PGM, Larissa
Raymundi: Na verdade essa redação que esta ai  foi a que nós propusemos. O que a gente colocou
para discutir é que o ideal  na lei fique expresso os locais onde não é permitido. Aqui a redação delimita
os locais que são passíveis de aplicação. Para ter mais clareza precisaria ficar expresso o zoneamento,
onde é proibido e não é passível de aplicação. Conselheira da SEPLAN, RosanaAparecida Guarese:
está havendo um impasse se é ou não outorga.  Presidente Carlos Eduardo Mesquita Pedone:  Eu
corroboro o que a Conselheira Margarete está dizendo, são duas situações completamente diferentes de
construir o que está regrado na tabela, e onde eu vou usar ou não isso. A outorga onerosa que pode
chegar a 2.0,  serão utilizadas para aquelas ações e ela vai ser determinada e mapeada.  Maesa, por
exemplo, colocar um índice diferente para poder financiá-la. Conselheira  da CIC, Margarete Tomazini
Bender: Inclusive no Estatuto da Cidade é possível  o  Município,  dentro do seu interesse,  alterar  o
zoneamento de uso, dentro daquela lógica de que nada é proibido mas  pode integrar um programa na
perspectiva da outorga onerosa com a adequação de zoneamento e de índice, podendo atender uma
daquelas que estão no artigo 28 à 31 do Estatuto da Cidade. A transferência de índice,   existe, ninguém
dá mais ou menos. Quando alguém compra um índice  ele deixa de ser aplicado em algum lugar, como
exemplo  o  caso  do  tombamento,   se  não  houvesse   poderia  construir   5000  m²,   por  conta  do
tombamento  fica com crédito. Alguém compra e esses 5000 m² não se constrói no local do tombamento;
é um índice que existe. ,É um potencial construtivo transferido. Conselheiro  da SMU Daniel Alexandre
Nunes: ali está a confusão  quando se fala em outorga onerosa de potencial construtivo e potencial
construtivo transferido. Esse índice de potencial construtivo transferido é que quiseram colocar  no artigo
114 o que gerou essa confusão. Conselheira  da CIC, Margarete Tomazini Bender: Para não misturar
os dois instrumentos porque isso gera confusão. Conselheiro  da SMU Daniel Alexandre  Nunes: Até
porque, tanto no banco de índice quanto na transferência, não diz no texto onde será. Conselheiro  da
SMU Daniel Alexandre  Nunes: Esse potencial construtivo  é aplicado pela tabela,  tem que  ficar no
índice transferível, não na outorga onerosa. Só acho que essa é a alteração do vermelho. Conselheira
da SEPLAN, RosanaAparecida Guarese. Se esse é o entendimento, então volta o que estava, para o
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entendimento de separação das coisas, e fica ali o que não está sendo utilizado.  Presidente Carlos
Eduardo Mesquita Pedone:  E no Art.116, no parágrafo teria que colocar: o banco de índice é composto
por certificado potencial construtivo emitido pelo município a serem utilizados conforme regramento da
tabela no anexo 2. Do contrário não consegue remeter isso a tabela. Conselheira  da CIC, Margarete
Tomazini Bender: A tabela fica restrita ao potencial transferível de índice e não aquele que é outorgado
onerosamente. Conselheiro  da SMU Daniel Alexandre  Nunes: Mas de qualquer forma tem que ser
alterado  por  causa  das  proposições  de  zoneamentos  novos.  Conselheira  da  SEPLAN,
RosanaAparecida Guarese:  Com essa separação nós vamos estudar especificamente.  Conselheira
da CIC, Margarete Tomazini Bender: É por isso que o instrumento fica para ser objeto de avaliação. Vai
continuar essa redação da delimitação das zonas do artigo 99. as zonas onde são passíveis de outorga
onerosa? Conselheira da SEPLAN, RosanaAparecida Guarese: A princípio sim só que nós não vamos
aplicar a outorga onerosa, vamos aplicar a transferência que é o que estamos fazendo. Conselheiro do
SINDUSCON,  Juarez  Mazzochi: Você não pode  não aplicar,  tem que  ter  essa possibilidade,  se  o
Estatuto da Cidade diz que tem que ter e o município em algum momento fazer porque não colocar
agora? Conselheira da SEPLAN, RosanaAparecida Gu: Sim mas nós não temos isso agora estudado
para dizer o local exato.  Conselheiro do SINDUSCON, Juarez Mazzochi: O plano tem há 10 anos e
nunca foi utilizado, é uma forma de começar a utilizar essa possibilidade. Agora nós já deveríamos definir
as zonas. Conselheiro da SMH, Edmilson Luis Bianchi: Pode ser algo para análise da comissão, não
definir  a  zona  mas  dizer  que  pode  sobre  análise  de  uma  comissão.  Conselheira  da  SEPLAN,
RosanaAparecida Guarese: Isso está aqui regrado e não está sendo utilizado. Se for para ser utilizado
é preciso fazer  um estudo do impacto. Vai  permanecer dessa forma,  mas não temos nenhum lugar
utilizando, a tabela, não está chegando no 2.0; a tabela já está chegando no que se utilizava na compra
e venda de índice. Nós não analisamos sobre o aspecto de ampliar isso. Conselheiro  da SMU Daniel
Alexandre  Nunes: De qualquer forma o texto em laranja não se aplica ao artigo 114. Conselheira da
SEPLAN, RosanaAparecida Guarese: Nós concordamos de retomar mas no sentido de separação dos
instrumentos, como foi colocado. Conselheiro da SMU Daniel Alexandre  Nunes: Existe a necessidade
de se colocar ou no banco de índice ou na transferência remeter a tabela anexo 2.  Conselheira da
SEPLAN,  RosanaAparecida  Guarese:  sim.  Conselheiro  do  SINDUSCON,  Juarez  Mazzochi: Foi
acrescentado também o parágrafo único do  artigo 114.  Conselheira da SEPLAN, RosanaAparecida
Guarese: No pacote anterior a gente já tinha discutido esse.  Conselheiro do SINDUSCON, Juarez
Mazzochi:  Esse  parágrafo  um  é  aplicado  a  outorga  onerosa.  Conselheira  da  SEPLAN,
RosanaAparecida  Guarese:  Isso  a  gente  só  teria  que  tirar  daqui.  Conselheiro   da  SMU  Daniel
Alexandre   Nunes: Não  tem  a  necessidade  de  tirar,  ela  sendo  aplicada  ou  não,  isso  é  uma
possibilidade,  e  esse não se  enquadra  ao  quadro  dos  parâmetros  em  anexo;  isso  é  uma situação
específica,  não  precisa  ser  retirado.  Eu  colocaria  mais  no  zoneamento  ZR4  e  ZR5  se  for  o  caso,
dependendo do planejamento. Ela só vai  ser utilizada a partir  do planejamento de uma lei especial.
Conselheira da SEPLAN, RosanaAparecida Guarese: Se for ver o parágrafo um, ele se refere muito
mais a esses que não tem a transferência do índice, do que especificamente o transferível. Conselheiro
do SINDUSCON, Juarez Mazzochi: Quando falamos em índice construtivo e outorga onerosa, pra mim
são  coisas  diferentes.  A  outorga  onerosa  é  mediante  contrapartida  financeira,  se  eu  tiver  índice
construtivo  eu  posso  buscar  em  qualquer  lugar.   A  outorga  onerosa  é  contra  partida  financeira
exclusivamente  do município , não pode vir de patrimônio histórico ou doação de rua, ele é exclusiva
contrapartida  financeira  para  o   município.  Conselheira  da  SEPLAN,  RosanaAparecida  Guarese:
Então tem que voltar ao artigo 99 e tirar o parágrafo unico. Conselheira da PGM, Larissa Raymundi:
Eu discordo em ter que retirar esse parágrafo, porque na verdade essa outorga onerosa é de índice
construtivo, para que eu posso construir acima do limite  da lei  e essa construção a mais é o que está
dito na parte final. A quantidade de m² que vão poder ser construídos a mais nesse determinado local vai
depender de critérios urbanísticos de forma monitorada pra que a infraestrutura possa absorver esse
excedente. A explicação parece que está bem adequada ao que a outorga onerosa.  Conselheiro do
SINDUSCON, Juarez Mazzochi: Então teria que retirar o índice construtivo, se colocar isso estamos
confundindo as coisas.  Presidente Carlos Eduardo Mesquita Pedone:  aplicar a outorga onerosa é
porque já existe essas pré condições. Conselheira da SEPLAN, RosanaAparecida Guarese: Poderia
tirar  só a  parte  “compreendendo a  quantidade de índices  construtivos  resultantes”.  Conselheira  da
PGM, Larissa Raymundi: Veja que no Art. 113 está “áreas passíves de outorga onerosa e potencial
construtivo”,  então  colocaria:  potencial  construtivo  Conselheira  da  SEPLAN,  RosanaAparecida
Guarese: Se lá em cima não fere, se tiver “potencial” dai não confunde.  Conselheiro da SMU Daniel
Alexandre  Nunes: Só vai se colocar outorga onerosa se sabe que ali  já tem essas pré condições.
Conselheira  da  SEPLAN,  RosanaAparecida  Guarese: É  isso  que  a  gente  quer  deixar  claro.
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Presidente Carlos Eduardo Mesquita Pedone:  É o município que vai outorgar onerosamente, ele que
vai determinar isso, e no parágrafo único esta balançando de novo “que depende de estudo”. Mas na
verdade o município terá estudado antes para colocar aquela outorga onerosa naquele local, ele é uma
pré-condição para colocar a outorga onerosa ter os estudos. Este é o meu entendimento. Conselheira
da PGM, Larissa Raymundi: Então no caso a sua proposta seria deixar o parágrafo único do Art 113,?
Conselheira da SEPLAN, RosanaAparecida Guarese: A nossa proposta é retirar,  entendendo que
quando você delimita uma zona já tem o pré-requisito. Presidente Carlos Eduardo Mesquita Pedone:
Todo o parágrafo único é uma pré-condição para o município determinar e aplicar o Art.114, que vai
poder  ter  uma  outorga  onerosa,  porque  ela  garante  uma  sustentabilidade  ou  porque  não  tem
infraestrutura monitorada. Conselheira  da CIC, Margarete Tomazini Bender: Só que na conceituação
do instrumento isso já está contemplado pois é um daqueles instrumentos. Presidente Carlos Eduardo
Mesquita  Pedone: eu  não vejo  sentido  no  parágrafo  único.  Conselheiro  do SINDUSCON,  Juarez
Mazzochi: Deveria se retirar o parágrafo único, ele é conceitual e não leva a nada. Presidente Carlos
Eduardo  Mesquita  Pedone: Ele  ainda  complica  as  coisas  porque  vem  depois  de  um  artigo  que
determinou no sentido que é positivo e que poderá outorgar futuramente. Conselheiro do SINDUSCON,
Juarez Mazzochi: Isso é uma coisa boa que o município tem e que em algum momento poderá usufruir
e ampliar uma determinada área ou projeto, como um ginásio especial por exemplo e que podemos
chegar a 2.0. Conselheira da PGM, Larissa Raymundi: Eu entendo que essa explicação do parágrafo
único serve para dar transparência aos critérios que o município vai utilizar para conceder uma outorga,
porque daqui o pouco o município indefere uma outorga. Conselheira da SEPLAN, RosanaAparecida
Guarese: Como fazemos, temos várias opiniões e não chegamos a um consenso. Conselheira  da CIC,
Margarete Tomazini  Bender: A aplicação desse instrumento não tem um caráter geral  de criar  um
programa como é por exemplo o patrimônio histórico, ela vai ser sempre pontual porque não existe um
conjunto de operações urbanas, existe sempre uma , são especificidades dentro das possibilidades do
município desenvolver essa questão. Então o que está no parágrafo dá a sensação de que se cria um
mecanismo quase permanente de aplicar, mas não é isso, isso é para projetos específicos por exemplo a
Maesa;  há a necessidade de fazer  investimentos,  pode-se fazer  isso sim através de uma operação
urbana consorciada , mas é uma operação, é aquela operação. E cocom foco nesta  operação, pode o
município,  para  algum  determinado  espaço  ou  atividades  ou  certas  zonas,  promover  receitas  que
viabilizem aquele projeto. Então, sempre vai ter um caráter de especificidade, nunca podendo extrapolar
duas vezes. Conselheira da SEPLAN, RosanaAparecida Guarese:  nesse sentido eu acharia melhor
deixar  um  artigo  no  que  está  parágrafo  único  e  não  delimitar  zoneamento  nesse  momento   e  a
explicação de como isso deveria acontecer que é o paragrafo único. Conselheira  da CIC, Margarete
Tomazini Bender: Mas em algum lugar tem que constar aonde  se vai aplicar esse instrumento porque
se não me engano esse é um daqueles instrumentos que o município tem que apontar para que vai
servir, então pode-se adotar, por exemplo, que toda a área urbana é passível de estudos para fins de
aplicação da outorga onerosa.  Na época em que foi  feito  ele especificava,  ZC1,  ZC2,  ZC3,..cujo  o
objetivo era a centralidade mas tem muitas outras áreas que seriam passiveis. Até onde me lembro, só
pode usar operação urbana consorciada, se fizer referência ao plano diretor, e  referir onde que se vai
usar isso. Então se não é para aplicar na ZC1, ZC2,.. porque ela especifica, faz referência ao território
urbano da cidade, pelo menos tem chance de estudos.  Conselheira da SEPLAN, RosanaAparecida
Guarese   Eu  lembro  que  o  estatuto  tem  que   ter  o  instrumento  no  plano,  não  necessariamente
especificado, pois ali seria a regulamentação. Conselheira da CIC, Margarete Tomazini Bender: Tem
alguns instrumentos que exigem que o próprio plano indique a destinação.  Conselheira da SEPLAN,
RosanaAparecida Guarese: Se a gente não tem na regulamentação ou na hora que se define, o plano
não é estático,  pode se fazer  esse ajuste.  Não ter  o estudo no momento então é ruim de colocar.
Conselheira  da CIC, Margarete Tomazini Bender: Por issodeve  referir que ele é aplicável no ambito
do estudo do território urbano do Município. Conselheira da SEPLAN, RosanaAparecida Guarese: Se
colocarmos que depende de um estudo, então não está dizendo que pode ou não, depende de um
regramento.  Presidente Carlos Eduardo Mesquita Pedone: Se o parágrafo único virar artigo ele vai
servir mais para orientação interna do poder público. Talvez a outorga onerosa seja uma das saídas para
as centralidades. Conselheira  da CIC, Margarete Tomazini Bender: Esse é um dos instrumentos que
o plano tem que referir onde vai aplicar. Alguns municípios, que não sabem no momento o que fazer, se
reportam  esse  instrumento  aplicado  em  todo  o  território  urbano.  Conselheira  da  PGM,  Larissa
Raymundi: em vez de delimitar as zonas onde pode, procurar deixar expresso onde não pode se aplicar.
Pois tem zonas com limitação de altura e não seria mais permita mesmo com a outorga onerosa. O que
nós, no Setor de Domínio Público,  recomendamos  que esse artigo ficasse expresso onde é proibido, e
não da forma que está colocada “delimitação onde é  passível de  aplicação”.  Conselheira  da CIC,
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Margarete Tomazini Bender: O Estatuto exige que o município indique qual é o espaço passível de
aplicação da outorga. Conselheiro da SMH, Edmilson Luis Bianchi: Mas se eu digo onde não pode, o
resto é passível.  Conselheira  da CIC, Margarete Tomazini Bender: A maior parte dos municípios
indica como a área urbana, tem municípios cuja a  matriz é  turística que indicam outros espaços fora do
perímetro.  Conselheiro  do SINDUSCON,  Juarez  Mazzochi: Existe  a tendência  de  revisar  o  Plano
Diretor mais seguido e não de 10 em  10 anos. Poderíamos deixar desta forma agora  e  dá tempo para
a SEPLAN, SMU e PGM  ver o que é melhor e a gente altera depois. É melhor deixar como está que é
de acordo com o Estatuto e se depois tiver outra proposta a gente muda.  Conselheira da SEPLAN,
RosanaAparecida Guarese: No Estatuto:  “o plano diretor  poderá fixar  áreas nas quais  poderá ser
permitido alteração de uso do solo e poderá fixar áreas nas quais o direito de construir  poderá ser
exercido assim”. Conselheira  da CIC, Margarete Tomazini Bender:É que para ter esse instrumento,
tem que contar com ele no plano diretor. Tem instrumentos que são obrigatórios  outros são opcionais
que  é  caso  deste,  porém  se  quiser  utilizar  tem  que  constar  no  plano.  Conselheira  da  SEPLAN,
RosanaAparecida  Guarese:   Mas  não  necessariamente  a  regulamentação.  Conselheiro  da SMH,
Edmilson Luis Bianchi: se eu indicar as áreas onde ele não poderá, o resto se exclui. É delimitação a
que  se refere. Conselheira  da CIC, Margarete Tomazini Bender: Eu não quero delimitar nada, eu só
quero que o município disponha desse instrumento. Conselheiro do CDL, Fernando Gonçalves Reis:
Concordo com as colocações que foram feitas em relação ao parágrafpo único; de qualquer forma o que
me parece é  ter um regramento neste momento  e que possa ser complementado depois é melhor  que
não ter. Presidente Carlos Eduardo Mesquita Pedone: Então uma proposta é manter o artigo 99 como
está e transformar o parágrafo único em artigo. Conselheiro do SINDUSCON, Juarez Mazzochi: Talvez
o parágrafo único com uma aplicação um pouco diferente. Conselheiro do CAU,  Rafael Artico: Se a
outorga onerosa pode ser usada para o interesse do município,  como por exemplo a Maesa, então
precisou fazer a Maesa numa operação público-privada e usou a outorga onerosa para viabilizar isso
como empreendimento. Nesse momento não vai ter o empreendimento específico para analisar para
saber se lá é  possível ou não dar a outorga onerosa além dos 50%. Se eu for o empresário privado que
vai investir na Maesa, o município vai me compensar através da outorga onerosa em um outro local que
tem que estar especificado no plano como uma ZC ou ZR ou empreendimento específico. Quando eu for
fazer a operação da Maesa eu ainda não vou ter esse empreendimento específico, como eu vou saber
se eu vou receber esse direito ou não? ou eu vou fazer a operação sem saber se vai ser aprovado ou
não? Não parece mais lógico que haja um banco de compensação que se estabeleça, por exemplo na
ZC onde se quer verticalizar e densificar, pode ter uma avaliação entre os 50% de compra e os 100%
mediante a estudo de impacto de vizinhança e esse dinheiro, esses índices vão para uma reserva que
vão para uma reserva que serão usados nessas operações que estão citadas no índice. Poque assim a
gente já vai estar julgando esses empreendimentos se tem capacidade ou não e o município vai fazendo
essa acumulação,  quando precisa  do  recurso  para  fazer  a  operação,  pois  me parece que  fazer  o
contrário não vai ter como analisar isso depois. Conselheira da SEPLAN, RosanaAparecida Guarrese:
Eu vejo a operação urbana consorciada, e a gente esta exemplificando a Maesa como tal, como um
estudo específico.  E nesta operação vai regrar tudo que gerencia aquele lugar, vai dizer o índice, onde
chega, é específico Estamos nos  preocupando com uma coisa que vai ser regrada da forma  específica
para ela. Isso serve para o todo, mas a operação consorciada  Maesa vai ter uma Lei , regramento, e
estudo próprio, tudo especifico, uma delimitação de entorno. Não é isso aqui que vai fazer com que a
gente utilize a operação urbana ou não, tem muito mais do que isso. Conselheira  da CIC, Margarete
Tomazini Bender: Minha proposta é que se deixa a operação urbana consorciada vinculada a outorga
onerosa e aos instrumentos como mais um instrumento de politica urbana, mas sem a vinculação nesse
contexto com a questão da transferência de índice. Índice até o potencial de 1.5 a outorga não tem nada
a  ver  com  a  transferência  de  índice.  Conselheiro  do  SINDUSCON,  Juarez  Mazzochi: Como  o
Conselheiro Rafael  falou se nós olharmos o Anexo  8,   interesse histórico, cultural e paisagístico, a
prefeitura pode obter recursos financeiros com a outorga onerosa, para preservar a Maesa por exemplo.
Nós  temos o argumento  de  onde a gente  pode buscar  recursos.  Conselheira   da CIC,  Margarete
Tomazini Bender: E para assim proceder tem que estar no Plano Diretor, segundo o Estatuto da Cidade,
sob  pena  de  incorrer  em  ilegalidade.  Conselheiro  do  SINDUSCON,  Juarez  Mazzochi:  o Índice
construtivo nós não podemos usar para preservação de patrimônio histórico, é transferível.  Presidente
Carlos Eduardo Mesquita Pedone: O prefeito que não utilizar os valores advindos da outorga onerosa
para  esses  fins,   corre  em  improbidade  administrativa.  Ele  tem  que  usar  para  essas  finalidades.
Conselheiro do SINDUSCON, Juarez Mazzochi: No caso da Maesa, a prefeitura tem interesse em
fazer a sua preservação, pode fazer uma contrapartida financeira em alguns empreendimentos, para
buscar dinheiro, e essa seria a outorga onerosa. Presidente Carlos Eduardo Mesquita Pedone; Então
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manter o parágrafo único e melhorar a redação? O artigo 99 permanece como texto original naqueles
locais.  Conselheira  da CIC, Margarete Tomazini Bender: O artigo tem como delimitadas as zonas
ZC1, ZC2, ZC3 e ZR3; talvez não especificar essas zonas ou incluir algumas outras com potencial de
densificação ou deixar no âmbito geral que fica delimitado o perímetro urbano de Caxias como aplicável.
Conselheira da PGM, Larissa Raymundi: No Estatuto diz que o município deverá editar a lei específica
que  regulamente  o  instrumento,  então  poderia  passar  para  essa  lei  específica  a  orientação  do
zoneamento.  Conselheira da SEPLAN, RosanaAparecida Guarese: O município através de estudos
determinará,  dentro  da  sua  zona  urbana,  os  locais  adequados  para  aplicação  dos  instrumentos.
Conselheira do CAU, Silvia Rafaela Scapin Nunes; Isso,  tirar o parágrafo único. E passa a integrar a
lei específica, essa que vai regulamentar o estudo.  Presidente Carlos Eduardo Mesquita Pedone: o
texto do  Art 114, “o município através de lei específicas delimitará  os locais de aplicação da
outorga onerosa”. Conselheira  da CIC, Margarete Tomazini Bender: Só temos que verificar se a
outorga tem que situar.  Conselheira da SEPLAN, RosanaAparecida Guarerese:  vamos olhar, essa
semana vamos trabalhar na questão jurídica. Presidente Carlos Eduardo Mesquita Pedone: No texto
do banco de índice  tem que aparecer “remetendo a tabela 2”.  Agora podemos prosseguir. Nós
temos a questão do sistema viário e todos os anexos. Arquiteto da SEPLAN, César Sehbe Golin:
A metodologia  começa com estudos   do  trabalho  conjunto  com COPLAN e Secretaria  de  Trânsito,
seguindo a fase de levantamento de dados como já foi apresentado aqui. Passamos para análise viária
com a diferenciação de simbologia entre a existente e projetada. O Anexo 11  não diferencia a simbologia
e isso é uma dificuldade que foi colocada no dia a dia da SEPLAN nos processos. A revisão da estrutura
e hierarquia viária, revisão das larguras e previsão de alargamento e a revisão do texto. Alguns dos
critérios para revisão, a topografia  a continuidade das vias e possibilidades de conexão. O Anexo 11
vigente,  classifica as vias como corredores de tráfico, coletoras, locais e os anéis; no ano de 2011 teve
uma alteração do traçado do 3º anel perimetral e uma diferenciação dos corredores de tráfego com
largura prevista de 27 para 30m e os corredores de tráfego com largura variável são o que está em
vermelho  e  os  corredores  de  trafego  com  previsão  de  alargamento.  É  importante  ressaltar  que as
previsões de  alargamento  em 2007,  em lei  elas  constam somente  no  anexo 11 nos  corredores de
tráfego, claro que exitem previsões de alargamento em outras vias mas o plano não tem isso regrado.
Nós  dividimos  em quadrantes  e foi  dividido  entre  o  grupo que começou a  análise  com os  critérios
apontados.  Trouxemos um ampliado para   entender  alguns  casos,  foi  feito  o  diagnóstico de  revisar
algumas  áreas,  como  espansão  de  indústrias,  isso  chega  com  alguma  frequência  nos  processos
administrativos,  outras  diretrizes  com  problemas  como  a  Rua  Itararé  no  Bairro  Bela  Vista   com
declividade, e no caso das indústrias, tanto no caso no Bairro  Cidade Nova chegando na Rota do Sol
que tem uma empresa e no caso da Nossa Senhora da Saúde, são diretrizes que incidem em empresas.
No caso  do Cidade Nova nós temos 4 coletoras com conexão com a Rota do Sol, que  foi revisado. O
diagnóstico mostrou a necessidade de maior diferenciação da hierarquia com espaçamento da malha
principal de coletoras e arteriais. Esse gráfico ilustra a visão do planejamento de que hoje nós temos a
situação da linha reta vermelha que acaba criando um contraste entre o tráfego e acaba incentivando o
trânsito  intenso  em  vias  locais  que  hoje  são  coletores  mas  tem  caráter  residencial.  Outra  questão
importante é a hierarquia com o Código Brasileiro de Trânsito, que a Secretaria de Trânsito nos trouxe,
por isso  vamos  ver que a nomenclatura mudou, prevê as vias urbanas, vias de trânsito rápido, arterial,
coletora e local, hoje em Caxias nós não temos nenhuma via de trânsito rápido, que seria de 80 km/h,
temos arterial para baixo. Constatamos o elevado número de coletoras em algumas zonas,  por exemplo,
no loteamento Vila Verde no Bairro Planalto. Uma das entradas principais do bairro com três coletoras na
sequência, se a gente contabilizar Vila Verde e o Cristo Redentor nós  temos 5-6 vias  e 4 ou5 são
coletoras, então  temos  menos locais do que coletoras. Isso  afeta o caráter local de áreas residenciais.
Essa foi a constatação da SEPLAN. Outra questão que influencia também na eficiência do planejamento
do transporte coletivo, pensando também no plano de mobilidade, com uma clareza na hierarquia, se
define itinerário  de ônibus,  sistema integrado.  A proposta do   Anexo 11,  que agora é  Anexo 15,  a
hierarquia ficou com corredores de tráfego do anexo 11 que havia a diferenciação entre largura fixa e
variável,  foi  unificado, era muito utilizado os corredores de tráfego variável,  no caso dos binários na
maioria eram vias que formavam o sistema binário com corredores de trafego. Como a ideia é colocar a
nomenclatura compatibilizando com o Código Brasileiro de Trânsito as vias arteriais passaram a ser a
maioria, mudou-se pouca coisa, algumas mudanças nas arteriais, por exemplo, a Rua Ernesto Zanrroso
no  Bairro  Santa  Catarina  era  um corredor  de  tráfego,  a  Jacob Luchesi,  entendemos  que tem uma
intensidade maior ,saiu do sistema arterial para integrar o sistema de bairro, então antes  tínhamos 4
arteriais a agora passaram para 3. Seguindo para o sistema das coletoras, foram revisadas todos os
quadrantes em conjunto com o grupo de trabalho e foi definido uma nova hierarquia intermediária entre
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as coletoras e as locais. O Município tem problema de relevo, nós temos linhas de ônibus que passam
em  vias  com inclinação inadequada,  então  as  intermediárias  teriam  essa  função  de  coletora  como
alternativa no transporte público. Não significa que nós temos que ter  4 vias  secundárias para uma
coletora, elas são complementares Na classificação, as vias para pedestres, pensando mais adiante no
plano de mobilidade, isso já teria regrado, mas ainda necessita de estudo. Nós temos casos no dia a dia
de processos administrativos de becos e escadarias que seriam uma possibilidade de serem estudados
e regrados dessa forma, além de incentivar vias para pedestres, essa é a visão da SEPLAN.  Passando
para mostrar em escala ampliada com destaque para o Santa Fé que se consolidou, não tinha nenhuma
classificação então nós propusemos as coletoras principais. A tabela de alargamentos, junto com essa
alteração dos corredores de trafego, que previam a largura de 27 e 30 m. Como foi unificado  passou a
não existir mais na forma de anexo e sim em uma tabela de vias arteriais com largura oficial e previsões
de alargamento para 30 m. É importante destacar que para a definição das previsões o critério que  foi
adotado  de   prever  alargamento  para  as  vias,  mas  com  impacto  reduzido  dentro  do  possível.  A
secretarias de trânsito mostrou a necessidade de vias que se pretende ter a previsão de canteiro central
se mantivesse os 30 m. Outras que passaram a ser arteriais e ganharam alargamento, o que tem um
impacto maior nos lotes, foi adotado o critério de usar o afastamento frontal já existente  do alargamento
de 2 m para cada lado em alguns casos e em outros de 4 m para cada lado.  Conselheira do CAU,
Silvia Rafaela Scapin Nunes;  Pergunta referente a um slide. Vocês tem todos eles demarcados para a
gente ver as diretrizes viárias que não são oficiais? Arquiteto da SEPLAN, César Sehbe Golin: sim.
Conselheira da SEPLAN, RosanaAparecida Guarese: Essas são as que existiam e  vimos que tinham
incompatibilidade, ou porque já tinha uma indústria ou edificação nesses lugares onde chegava, que
foram pensadas lá atrás, mas com uma diretriz. Nós conversamos com pessoas que trabalharam nisso;
elas colocaram intenções e agora  vimos que algumas dessas intenções chegando em uma rodovia.
Houve essa compatibilização,  e foi  feito  tentando fazer ligações viárias mas de uma maneira mais
eficiente mas de preferência sem impacto em construções existentes, principalmente grandes pavilhões,
porque  sabemos que não vamos conseguir indenizar isso. Conselheira do CAU, Silvia Rafaela Scapin
Nun teria slides mostrando esta mudança.  Arquiteto da SEPLAN, César Sehbe Golin:   Aqui a gente
fez um resumo para não se estender muito.  Conselheira da SEPLAN, RosanaAparecida Guarese:
Assim  como  o  outro   explica  a  metodologia  que  foi  feito  é  uma  mudança  que  tem  esta  lógica.
Conselheiro da Seplan Fernando A. G. Mondadori:  Está caracterizando situações que são inviáveis
financeiramente e que foram modificadas para que pudessem ser  viabilizadas em algum momento.
Então se estudou o que está inviável, hoje e que requer muito recurso até para fazer desapropriação de
área, foi eliminado. Conselheira da SEPLAN, RosanaAparecida Guarese: Se tem alguma especifica a
gente explica.  Conselheira do Cau, Silvia  Rafaela Scapin  Nunes:   temos  uma expectativa de que
assim como foi passando os artigos a gente também passaria, mas na forma de mapa. Conselheira da
SEPLAN, RosanaAparecida Guarese: entregamos o mapa novo e o velho tem no Plano, ai teria que
ver qual é a dúvida. A lógica seguida é essa, só que são diversas vias.  Arquiteto da SEPLAN, César
Sehbe Golin: Foi revisado todas as conexões e o nosso entendimento dentro dessa lógica do sistema
viário da via coletora. Aqui embaixo a topografia permitia, e um desenho mais ortogonal nesse sentido
conectando. Conselheira do Cau, Silvia Rafaela Scapin Nunes:  A nossa questão é que nesse mapa
aqui a gente tem várias previsões de vias coletoras e algumas tracejadas que estão soltas na malha.
Conselheira  da  SEPLAN,  RosanaAparecida  Guarese: O  que  é  tracejado  são  aquelas  que  são
previsão, antes não tinha essa delimitação, previsão é aquilo que não está aberto, quando houver um
parcelamento de solo naquela gleba vai se completar, havia  também a dificuldade de que nessas bordas
quando vinha um parcelamento,  não se tinha uma diretriz ou elas eram muito amplas, por isso esse
tracejado  está  aparecendo  aqui  pode  se  ver  que  ele  faz  conexão  com  as  já  existentes  e  são
normalmente em glebas que ainda não há urbanização para que você tenha uma intenção. Neste caso
quando é gleba,  pode acontecer que essa linha pontilhada seja ajustada pelo empreendedor desde que
ele mantenha a diretriz de alguma forma e mantenha as ligações da maneira que foi planejada, mas é
possível ajustá-la. Nesse sentido foram acrescentadas para dar um norte e se verifique que há uma
diretriz mas ela pode sofrer ajustes nesse momento da aprovação do parcelamento desde que atenda.
Conselheira do Cau, Silvia Rafaela Scapin Nunes: Isso sugere  que as linhas coletoras tracejadas que
não estão demarcadas   nesse trecho seria uma coletora? É isso que está dizendo?  Assim como temos
aquele mapa dos equipamentos urbanos, no meu entendimento estava faltando a estrutura viária dos
anéis  por  baixo  para a  agente  poder  fazer  uma melhor  leitura,  a  aquele  mapa não tinha todas  as
estruturas marcadas, por exemplo, parques e praças,  tinha apenas as previsões, não os existentes.
Este  mapa  mostraria  apenas  o  novo,  ficaria  todo  completo  ou  ele  vai  ficar  com  esses  trechos
individualizados? Conselheiro da SMTTM, Adair Bianchi,    se pegar a região do Santa Lúcia, tem
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linhas tracejadas. A gente tem a linha tracejada no mesmo tom da linha coletora e o tracejado azul-claro
no mesmo tom do que é intermediários, eu tenho um pedaço de tracejado isolado, a ligação viária entre
esse tracejado com o outro que tem antes, tem duas previsões de coletora, ela seria coletora ligando os
dois. Se o tracejado realmente é definir  a nova diretriz como coletora e como intermediária,  se está
criado uma diretriz coletora tem que dar continuidade como coletora para não ficar isolada. Aqui eu tenho
duas tracejadas indicando que é coletora e entre elas não tem continuidade e agente não sabe se ela é
coletora ou não.  Arquiteto da SEPLAN, César Sehbe Golin: Na verdade a intenção é que respeite a
hierarquia. Nesse caso que está apontando pode ter algum tipo de problema com o arquivo, aqui tem
uma secundária que está aparecendo muito fraco, tem alguns trechos que não saiu. A intenção é de que
apareça essas conexões. Conselheiro da Seplan Fernando A. G. Mondadori:  Sim vai aparecer tudo,
tanto as existentes quanto as diretrizes e a diretriz indicando se ela vai ser coletora ou  intermediária.
Arquiteto da SEPLAN, César Sehbe Golin: Sim, porque se não a gente acaba misturando os planos.
Aqui seria diretriz sem hierarquia. Local que não é o caso do anexo 15, diretriz local acaba sendo os
projetos  viários   que  não  entram  na  hierarquia.  Conselheiro  da  SMTTM,  Adair  Bianchi: algumas
previsões de abertura de rua, eixos pequenos , não fazem parte de hierarquia de coletoras, não ficariam
definidas em mapa nenhum? Arquiteto da SEPLAN, César Sehbe Golin: A princípio  não teria só o
nosso anexo 15. Fizemos todo um trabalha bem extenso. Foram quase 50 reuniões  e não conseguimos
adequar e revisar essas diretrizes locais .Éum trabalho que ficou para a secretaria e pode ser revisto
depois . Mas a princípio na hierarquia não foram contemplados. Conselheiro da Seplan Fernando A. G.
Mondadori:   Então, diretriz só vai aparecer aqui o que é coletora e intermediária. Diretriz local vai ficar
como atividade da COPLAN e não estará dentro do mapa. O resto que todo que está consolidado, estará
aqui.  Conselheiro da SMTTM, Adair Bianchi:  Não vai ter nenhuma formalização dessas diretrizes?
Daquelas que não são coletoras? De algumas definições que a gente entendeu de trechos importantes a
serem abertos. Conselheiro da Seplan Fernando A. G. Mondadori:  Essas diretrizes locais estarão no
GeoCaxias. Eng da SEPLAN Gerson M Vargas:  desde o início, a nossa concepção é de que como o
GeoCaxias é a ferramenta de consulta e trabalho desse anexo viário, que se possa marcar o que é
hierarquia e o que é projeto e diretriz viária. Vai ter duas camadas sobrepostas, se ativar uma se enxerga
só a hierarquia, se ativar a outra enxerga os projetos viários, o que hoje no nosso caso, se abrir o
GeoCaxias,  vai  ver uma única que é o primeiro slide mostrado,  não se diferencia hierarquia da via
existente, está na linha azul-escuro dizendo que é uma coletora. De repente nem coletora vai ser, mas
consta como projeção viária. Com essa diferenciação do que é viário existente e o que é projeção. Vmos
ter duas camadas que se ativa e desativa. Facilita o entendimento e vai  nos facilitar  parcelamentos
futuros de expansão urbana, que aconteceu em 2007 e que infelizmente  não se tinha essa identificação
e o município foi se ajustando. Os parcelamentos existente em toda a região do Monte Bérico foi uma
postura feita sem projeção viária nenhuma. Resgatamos, por isso essa sugestão de apresentação com
tracejado e linha cheia.  Talvez essa dúvida que você tinha,  quando for  abrir  o  GeoCaxias  você vai
enxergar, tu vai ativar uma camada e depois a outra e vai perceber do que se trata esse tracejado, talvez
vai ter um tracejado que se ligue a uma local. Pode pensar que está solta, mas, na verdade, esta ligando
a  uma  via  local,  ela  foi  identificada  como  uma  via  importante  a  ser  resguardada  quando  houver
parcelamento.  Conselheira  do Cau,  Silvia  Rafaela Scapin  Nunes: pensando na lógica conceitual
delas,  temos as coletoras cruzando entre si, as intermediárias conectando as coletoras e trechos locais.
A interface entre a coletora e a via local,  está conectando direto em uma via local, ela não passa pela
intermediária.  Eng da SEPLAN Gerson M Vargas: esse problema é específico  de um condomínio
urbanístico fechado que  cortou a sequência. Quando foi aprovado não existia a indicação de diretriz e o
município foi obrigado a acatar esse condomínio de 30 hectares por isso não tem a ligação.  Essa via,
vai  bater no muro do condomínio.  Conselheira do Cau, Silvia  Rafaela Scapin  Nunes: Então esse
trecho não poderia ser intermediário. Não quer dizer que precisa ser obrigatório, mas eu entendo pela
lógica.  Eng da  SEPLAN Gerson  M Vargas: Poderia  sim  ser  azul-claro.  Que fique evidente   esse
desenho identificar o que é principal e o que é secundária. Arquiteto da SEPLAN, César Sehbe Golin:
houve  uma  dificuldade  enorme  além  da  questão  dos  loteamentos  e  condomínio.  Conselheiro  do
SINDUSCON, Juarez Mazzochi: As vias intermediárias foram baseadas em cima das coletoras ou em
cima  das  locais?  Arquiteto  da  SEPLAN,  César  Sehbe  Golin: Das  coletoras.  Conselheiro  do
SINDUSCON,  Juarez  Mazzochi: Então  as  coletoras  deixaram  de  ser  coletoras  e  passaram  a  ser
intermediárias? Conselheira da SEPLAN, RosanaAparecida Guarese: Nós temos duas hierarquias de
coletoras,  as  coletoras  e  as  intermediárias.  Arquiteto  da  SEPLAN,  César  Sehbe  Golin: Existem
coletoras que passaram a ser secundárias, como locais que passaram a ser secundárias, mas há um
equilibro na soma geral. Conselheiro do SINDUSCON, Juarez Mazzochi: minha preocupação é que no
texto  fala  em locais.  Conselheira  da SEPLAN,  RosanaAparecida Guarese: Algumas coisas foram
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ajustadas, mas a princípio a maioria do que é intermediária era coletora. Foi feita essa diferenciação de
hierarquia para deixar mais claro.  Conselheiro do SINDUSCON, Juarez Mazzochi: não temos com
olhar isso, então  temos que ver se  realmente foi feito, daqui a pouco a gente tem vias locais que foi
transformado em intermediarias e que vai dar problema na hora dos IUs. É isso que a agente gostaria de
ver.  Não tem com olhar todas,  então gostaria  de saber  qual  é o critério.  Conselheira da SEPLAN,
RosanaAparecida Guarese: A maioria deixou de ser coletora para ser intermediária, e uma ou outra
teve uma mudança pelo entendimento de hierarquia, mas de uma maneira geral a lógica foi essa, criar a
intermediária,  pois  muitas  eram  coletoras.  A  ideia  de  que  gostaríamos  de  deixar  mais  claro  esta
diferenciação. Conselheiro do SINDUSCON, Juarez Mazzochi: Uma sugestão do que vocês deveriam
ter feito quando colocaram essa tabela para nós, deveria ser como texto de o que mudou e o que não
mudou.  Fica  difícil  saber.  Eu  vou  dar  um  exemplo  a  Rua  Moreira  César,  nós  tinhas  previsão  de
alargamento da Rossetti até a RS-122, agora ela vem até a Rua Hernesto Alves, de 22 m para 27 m, já
está consolidado. Será que foi pensado nisso ,se tem condições de passar de 22 m para 27 m? Arq da
SEPLAN, César Sehbe Golin: Como eu disse o critério foi utilizar o AF, até a Rua Hernesto Alves não é
ZC1  então  nós  teríamos  uma  reserva  de  afastamento  a  ser  utilizado.  Conselheira  da  SEPLAN,
RosanaAparecida Guarese:  Como vocês podem ver a gente não tinha essa tabela, apenas o anexo e
algumas referências, colocamos uma tabela para que fique mais claro.  Arq da SEPLAN, César Sehbe
Golin: Dá  para  ver  que  pouca  coisa  saiu  de  alargamento.  Conselheiro  do  SINDUSCON,  Juarez
Mazzochi:  Não chegamos a fazer  um apanhado de tudo isso.   Pegamos uma via  e por  acaso ela
apareceu isso. Conselheira da SEPLAN, RosanaAparecida Guarese:   tínhamos marcado no plano as
larguras e as previsões quando se tinha, como parte integrante dele, as pranchas do PDU. O que de lá
atraz, nós retiramos, isso foi modificado em 2016. Foi desvinculado as pranchas do PDU do plano e ai
ele ficou sem essas marcações, que agora, estamos trazendo as mais importantes. Como se usa no dia
a dia, fazemos as referências, não só as plantas do PDU como todas as nossas bases e os nossos
mapas para essas definições. Nesse caso  é muito melhor que elas estejam no plano especificamente
regrados para não gerar nenhum tipo de dúvida. Foi essa tentativa de melhorar  que gerou a tabela que
hoje se trabalha dessa forma; se remete, se justifica pela prancha ou pelo histórico e se faz os pareceres
e as análises. Gostaríamos de ter feito de mais hierarquias nessa prancha ou um mapa como um todo,
mas isso é muito difícil de se colocar. São muitas pranchas para que se visualize, como era no PDU. Foi
feito  isso  para  buscar  essa  melhora  para  que  fique   expresso.  Dá  para  ver  se  eles  conseguem
rapidamente demarcar  e encaminhar isso.Conselheira da CIC,  Margarete Tomazini  Bender: temos
aquela zona de expansão urbana em especial aquelas vinculadas com a zona prevista para a instalação
do novo aeroporto. Nessa estrutura eu não consegui identificar onde é que está essa migração porque
aqueles corredores são chamados corredores de expansão, é isso? Conselheira da SEPLAN, Rosana
Aparecida Guarese: a zona de expansão urbana, a ZEU, foi  demarcada no outro anexo que fala do
viário total, elas estão demarcadas, permanecem. Conselheira da CIC, Margarete Tomazini Bender:
Sim, mas qual é a interface que faz, onde é que elas estão aqui  nesse desenho?  Conselheira da
SEPLAN, Rosana Aparecida Guarese: É este aqui, que é o atual Anexo 8, nós temos a marcação das
vias que chegam ao futuro aeroporto e aqui tem as larguras. Chegando até a rodovia . Chega nessa
estrutura. Essa permaneceu com uma demarcação e com uma delimitação,  com uma largura maior
como nós já tínhamos e também  incluímos a chegada pra baixo, para Gramado também com uma
demarcação,  como uma estrutura  maior.  Nós  estamos  chegando  na  rodovia.  Conselheira  da CIC,
Margarete Tomazini Bender: essas ligações que  permitem o acesso lá pra Fazenda Souza , Vila Oliva,
que ficassem marcadas  nessa estrutura pra a gente poder ler. Estou falando da zona de expansão
urbana, porque ali nós temos o terceiro anel.  Conselheira da SEPLAN, Rosana Aparecida Guarese:
sim, é só uma questão de colocar isso vai ficar mais claro,  foi pensado desta forma. Vamos colocar o
terceiro anel nos dois anexos.  Presidente Carlos Eduardo Mesquita Pedone:  Eu preciso falar  em
nome da Universidade de Caxias do Sul,  não me colocando como presidente. Nós estivemos reunidos,
junto  com  o  presidente  da  fundação  e  eu  vejo  que aqui  está  marcado  como coletora  todo  o  anel
perimetral dentro da área da UCS. Vou tentar ser objetivo, primeiro que as ruas foram executadas e
mantidas  pela  UCS  com  financiamento  do  BNDS,  isso  é  importante.  A  questão  dos  portões,   o
posicionamento da procuradoria era de aguardar  o desfecho dessa questão dos portões e que ela diz
respeito exatamente aos portões e não as ruas,  porque hoje a Universidade tem problemas sérios de
controle  desse anel  perimetral,  que aqui  tá  marcando como sendo uma coletora. Tem as questões
também dos ônibus  porque existe a possibilidade de se colocar mais ônibus  de circulação dentro da
Universidade. É o exemplo do que acontece nas vias, por exemplo, dentro do setor especial do quartel ,
que elas são de utilização dentro do quartel .  E a questão do acordo dos portões, com o Ministério
Público é o fechamento na madrugada, assim como a Festa da Uva,  como Mato Sartori, enfim. Para
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uma questão de segurança, a ideia da universidade não é limitar o uso do campus, muito pelo contrário,
para pessoas tudo bem. O problema é o acesso de veículos, pelo ruído, de ônibus e tudo mais. Tem uma
parada fora da UCS, tem até um traçado colocado nesse sentido. O presidente da fundação e reitoria, e
todos os pró-reitores  solicitaram que fizesse essa manifestação para que, constasse em ATA. O posto
de vigilância armada vinte e quatro horas  custa vinte e quatro mil por mês. Temos o problema, hoje, das
seguradoras acionando a UCS também, pelos  roubos que estão sendo feitos lá.  A universidade faz
algum tipo de compensação, tem a Escola Municipal Leonel Brizola que está cedida para o município no
bloco  J,  com  duzentos   e  cinquenta  alunos  do  ensino  fundamental.  O  pleito  da  Universidade  é
desafetação dessas vias que fazem o anel perimetral e que está contando aqui como coletora , além da
gente não ter problemas de segurança. Tem mais uma série de  arazoados aqui que eu não vou me
deter nos detalhes , mas acho importante que isto conste em ATA , porque a ideia talvez foi que a gente
comentou, secretário, que se aguardasse no fim o desfecho  daquela questão relativa aos portões, só
que  no  entanto  a  Universidade  tem  vários  projetos   pra  implantar  lá  dentro,  e  essa  questão  da
desafetação dessas vias é crucial, então a solicitação da reitoria e da fundação é de que isto constasse
em ATA, e se for preciso nós fizemos um documento extenso que foi encaminhado aqui também, que é
importante,  então  isso  traz  sérios  problemas  pra  universidade.  Conselheira  da  SEPLAN,  Rosana
Aparecida Guarese: Nós recebemos o documento. Não vou saber exatamente os detalhes jurídicos do
processo porque o Procurador Estevão, nosso colega, está trabalhando nisto, existe um processo que
não é só apenas em relação aos portões. Nós fizemos um parecer e tivemos o apoio da Secretaria de
Trânsito na época, ainda mais no começo do ano, nos primeiros meses do ano, com relação a isso, um
parecer extenso. No caso da COPLAN assinado por mim e os colegas lá da parte de ônibus, com o
entendimento da prefeitura. Dentro deste processo que  estava em andamento, da importância dessas
vias para o entorno ou para toda aquela região e para o transporte coletivo. O que colocamos quando
recebemos  essa documentação da Universidade para o Procurador Estevão é, de que forma que se
trabalha isso, ele disse que  é importante esperar este processo, essa definição.  se for  definido no
processo pela descaracterização, o plano precisa mudar e se ajustar, então como há o entendimento e
não veio nada diferente que modifique o nosso parecer técnico feito naquele momento e que agora é
uma questão judicial. Isso segundo nos foi colocado por ele,  então nós mantivemos o que a gente vinha
trabalhando,  no  nosso entendimento sobre  este  viário,  a  partir  do  momento  que o  processo definir
diferente, o município precisa cumprir o que ficar determinado lá. Presidente Carlos Eduardo Mesquita
Pedone: o que a reitoria e a fundação me pediram e que isso constasse em ATA, para que fique oficial o
posicionamento da Universidade pois em função dos projetos que a Universidade tem de segurança e
envolvendo outras questões. Não se quer divulgar dados mais específicos em relação ao que é ocorrido
de crimes lá dentro da Universidade, por uma questão até de patrimônio, mas são sérios problemas que
a Universidade enfrenta, em função de ser utilizado essas vias  para circulação de ônibus e aberta sem
segurança. Conselheira da SEPLAN, Rosana Aparecida Guarese:  vamos  falar um pouco na questão
dessas hierarquias viárias, como se está trabalhando inclusive com os outros municípios os roteiros, as
ZITs e também vai se trabalhar a questão de roteiros industriais. Nós temos um roteiro bem grande, que
está sendo trabalhado com a região, Farroupilha, Gramado,  Nova Petrópolis e que liga  pelo viário da
parte rural no nosso lado e ao sul todo.Neste trabalho se verificou que aquelas ligações que se estava
prevendo com trinta,  quarenta metros e que realmente não se consolidaram desta forma, com esse
novo olhar de  trabalhar um roteiro, que no caso esse específico é de peregrinação e de ligação entre as
diversas igrejas que nós temos, ele não seria o mais adequado para isso, então nós temos hoje uma via,
que no máximo lá tem sete metros, nem todas estão, mesmo as pavimentadas elas não tem muito mais
do que isto e a gente fazer grandes ligações largas, ligações viárias voltadas para o automóvel ficaria
diferente do que se trabalha nestes roteiros, então nós deixamos os vinte metros na maioria dessas vias,
que  é  o  que  é  uma estrada  municipal,  ela  não  está  desta  forma,  mas  é  o  gabarito  delas,  e  nós
trabalhamos como maiores gabaritos então, aquelas das perspectivas da ligação com o futuro aeroporto
e  a  ligação  sim  com  Gramado,  então  pensando  neste  aeroporto  e  neste  equipamento,  então  ,  as
previsões  que  tinha  de  trinta,  quarenta  metros  ficaram  mais  focadas  neste.  Conselheira  da  CIC,
Margarete Tomazini Bender: daquele ponto ali da Vila Oliva, em direção a região das hortênsias, este
caminho que está mapeado em verde,  é um caminho espetacular, mas dificilmente  vai ser possível
trabalhar o seu território dentro de larguras acentuadas. Seria mais uma questão de via turística, no
entanto existe uma outra via cuja topografia e  os condicionantes são muito mais favoráveis que é uma
que  sai   em  Nova  Petrópolis  e  que  vai  quase   lá  em  Tabela.  Conselheira  da  SEPLAN,  Rosana
Aparecida Guarese: vai pra Santa Lúcia do Piaí  desce e tem uma ponte? É Isso, a gente tem esta via
também no nosso roteiro rural.  Conheço ela.  Na questão específica da  ligação do aeroporto  o que
temos a convicção  de que é importante fazer a ligação com Gramado pra viabilizar isso e nós estarmos
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trabalhando, inclusive com os colegas da SEPLAN, de que forma melhor isso pode acontecer. Sabemos
da dificuldade dessa ligação e que  estão buscando uma forma  de fugir disso. Mas o que eles nos
passaram  é  que  de  alguma  forma  é  importante  chegar  por  isso  ficou  demarcado,   o  que  nós
entendemos é a importância de demarcar e de chegar a Gramado.  Conselheira da CIC, Margarete
Tomazini Bender: a minha sugestão, é no sentido de demarcar também esse outro. Porque este outro
trecho, do ponto de vista de tráfego um pouco mais pesado, um ônibus que seja de maior porte, por
exemplo, se viabiliza, ao contrário desse outro trecho que é o que sai ali na ponte.  Conselheira da
SEPLAN, Rosana Aparecida Guarese:   sei  qual  é,  é esse  que vai  por  São Paulo, São Caetano.
Conselheiro do STR, Rudimar José Menegotto: conheço essas estradas, poderia deixar demarcado
as  duas,  porque  ela  é  uma  alternativa,  uma topografia  mais  facil,  sai  ali,  próximo  a  Linha  Brasil.
Conselheira da SEPLAN, Rosana Aparecida Guarese:  Sem problema. Nós trabalhamos esse aí, no
nosso roteiro demarcamos, porque essa é a chegada por Nova Petrópolis que nós temos demarcado.
Conselheiro do STR, Rudimar José Menegotto: Ela segue em cima do município de Nova Petrópolis.
Fica próximo ali, quase está na divisa com Gramado. De Santa Lúcia do Piaí até lá na ponta dá uns vinte
e dois quilômetros  até o asfalto que liga. Tem muita gente que faz o CEASA em Porto Alegre que vai por
ali. Conselheira da SEPLAN, Rosana Aparecida Guarese:  a saída dela é muito próxima da RS. Não
vejo problema em demarcar mais uma, as nossas discussões foi num sentido assim, não demarcar por
dúvida é um problema, ajustar depois, se é, se chega exatamente aqui, ou da forma como eles estão
pensando, isso aqui a gente pode fazer, por isso nós deixamos demarcados, nós conhecemos muito
bem as dificuldades ali, sabemos que não é um trecho muito favorável. Conselheira da CIC, Margarete
Tomazini  Bender:  Os  condicionantes  ambientais  são  muito  importantes.  Conselheira  da SEPLAN,
Rosana Aparecida Guarese:  A gente tem consciência, mas também da importância de ligar. Vamos
marcar esse outro trecho então, com a mesma hierarquia. Alguma dúvida com relação a este anexo, que
a gente possa explicar?  Presidente Carlos Eduardo Mesquita Pedone: temos a parte do texto do
viário. Depois a gente volta para os mapas.  Conselheira da SEPLAN, Rosana Aparecida Guarese:
Agora tem que ir lá para o final do texto do viário.   Art 88. Dentro de sua estrutura viária e de vias
públicas de circulação nas vias urbanas rurais, compreendendo a pista de circulação de veículos e os
passeio para pedestres.  Mais uma explicação de conceito, neste caso, que houve um acréscimo no
artigo, assim como o Art 89 também,  o texto fez parte dessa discussão para deixar mais claro, mas a
princípio,  tirando  toda a  hierarquização que  mudou,  são  mais  explicações  do que necessariamente
modificações. Então no ART. 89, a estrutura viária do município se organiza através da hierarquização
das vias, pela sua função, adequadas a acessibilidade e a mobilidade da população, com o objetivo de
orientar o crescimento e adensamento, juntamente com o uso do solo, sistema de  transportes e de
induzir a estrutura linearizada constituída.  Conselheira do CAU, Silvia  Rafaela Scapin  Nunes: acho
que tem que ter uma estrutura linearizada que reflete o mapa, o mapa parece uma malha. Conselheira
da SEPLAN, Rosana Aparecida Guarese: Esse é o que a gente já tinha como o texto. Conselheira do
CAU, Silvia  Rafaela Scapin  Nunes:  penso  que o que vem a seguir demonstram as infraestruturas
viárias.  Acho  que  ficaria  um  pouco  melhor,  nesse  sentido,  por  exemplo  assim  “constituindo  as
infraestruturas  viárias  como segue”  Conselheira  da SEPLAN,  Rosana Aparecida Guarese:   a  tua
proposta é que? Conselheira do CAU, Silvia Rafaela Scapin Nunes: “sistema de transporte constituido
através das infraestruturas viárias como segue” Conselheira da SEPLAN, Rosana Aparecida Guarese:
Através das seguintes infraestruturas viárias. E tiraria a estrutura linearizada, seria isso? Certo, não vejo
que impacte em nada do que se foi pensado. A princípio  não temos objeção a isto.  Arq da SEPLAN,
César Sehbe Golin:  com a expansão do perímetro urbano,  algumas  arteriais  acabaram fazendo papel
de semianéis, vamos dizer assim, que é um pouco mais primário.  Conselheira da SEPLAN, Rosana
Aparecida Guarese: Não temos problemas, por nós pode ser ajustado, não interfere no conceito. Então
aí vem a classificação e aí isso sim sofreu os ajustes do que já foi colocado, então em vez de “vias
regionais” ficou “estradas regionais” e foi acrescido um texto. “Estradas regionais são vias de importância
regional enquanto vias de conexão intermunicipais com qual as futuras estradas federais são iguais as
municipais  cuja  as  características  geométricas  permitem  grande  capacidade  de  escoamento  e  que
podem servir como alternativa de ligação das sedes distritais com comunidades rurais à sede urbana,
seguindo para o escoamento de cargas oriundas da produção rural e de outros municípios”, isso é uma
explicação do conceito, as estradas municipais como segundo item “vias que tem a função principal de
interligar a sede urbana as sedes distritais e as comunidades rurais”, também é mais uma explicação do
que uma modificação, “anéis viários são sistemas de vias perimetrais que circulam em uma determinada
área geográfica, conectadas as vias arteriais e são subdivididos”, aí nessa questão dos anéis que eles
fizeram uma explicação em um sentido um pouco diferente. Arq da SEPLAN, César Sehbe Golin: Na
verdade, havia a necessidade de  algumas vias que hoje fazem papel de anel viário, que houve essa
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diferenciação.  Também,  é  importante  destacar,  porque o  anel  viário  como zoneamento  na  tabela  é
oriundo do viário mas como nós temos especialmente no anel central, que são os sistemas binários , na
prática, no trânsito eles não acontecem, no dia a dia, foi regrado separando na forma de outro anexo.
Voltando a questão da descrição, o plano anterior,  não teria a rua Doutor Montaury no trecho aqui do
parque. Nós temos também uma padronização da nomenclatura, que antes era anel viário central, o anel
viário perimetral e  terceiro anel viário perimetral, então  para ter essa diferenciação, se padronizou como
primeiro anel viário, segundo anel viário e terceiro anel viário. Temos um anexo de anéis que é específico
para parâmetros e zoneamento que  permanece  como era.  Deixamos muito claro, ao que se refere nos
artigos, então os anéis que se referem para dentro do anel, fora do anel, os parâmetros estão neste
anexo.  A questão viária  especificamente está ali  nos anexos viários.  Seguindo,  “primeiro anel  viário
corresponde  a  região  central  da  cidade,  sendo  composto  por  um  conjunto  de  vias  caracterizando
sistemas binários de tráfego compreendendo” aí a forma de descrição se adotou o sentido horário e anti-
horário, rua Vinte de Setembro com a Feijó Júnior, tentar as correções, eu destacaria ali,  no sentido
horário,  a alteração da Rua V. Mario Pezzi  onde ela interrompe na Maesa, então foi proposto, isso
consta  no Anexo 15,  a  Rua Plácido  de  Castro se eu não me engano até  a Treze de Maio  como
sequência, porque havia essa interrupção que do ponto de vista viário é um ponto  que carecia uma
continuidade do anel.  Conselheiro do Sinduscon, Juarez Mazzochi:  Quer dizer que a rua Vereador
Mario Pezzi não existe a possibilidade?  Arq da SEPLAN, César Sehbe Golin:  Ela não constava no
plano  como  diretriz,  aliás  ela  já  estava  descaracterizada.  Conselheiro  do  Sinduscon,  Juarez
Mazzochi:  Mas ela  tem um projeto  de  sair?  Agora  não tem mais?  Conselheiro  da SMTTM, Adair
Bianchi: Mas ela tinha diretriz, foi tirado através de uma lei no ano passado. A posição da Secretaria do
Transporte é que se mantivesse essa diretriz, porque todo o anel central ele é com binários completos ,
então , a posição dos transportes tem sido essa. Nós na época, na lei, nos consideramos contrários,
entendendo que se trabalhasse a MAESA de alguma forma e se verificasse se descaracterizaria ou não.
A lei descaracterizou, a posição é: bom, no momento em que eu vou saber a ocupação, pode ser que
seja  interessante  trabalhar  ali  o  viário  e  se  dividir  ou  não,  daí  dependeria  do  estudo,  mas  foi
descaracterizado.  Arq da SEPLAN, César Sehbe Golin:  a visão foi justamente essa,  depende do
estudo da MAESA. Conselheiro do Sinduscon, Juarez Mazzochi: Particularmente eu acho uma perda
muito grande para o município não abrir a rua. Conselheira da SEPLAN, Rosana Aparecida Guarese:
A princípio  hoje dependeria de  verificar  esse estudo e ver  o que  se  vai  fazer,  se é importante a
separação ou a  ligação com a  via  ali  ou  não.  Mas a  realidade hoje  é  a  descaracterização.Arq  da
SEPLAN,  César  Sehbe  Golin:  Bom,  seria  possível  um  anel  viário,  composto  por  vias  expressas
adequadas para o trânsito, isso em todo o texto eu acho da hierarquia, é possível perceber essa questão
de caracterizar as vias pela fluidez versus acessibilidade, no segundo anel também, geralmente com um
divisor físico nesse sentido do tráfego, cuja função principal é garantir a situação direta entre as regiões
não centrais e conectar vias arteriais, composto pelas vias. Aqui  foi adotado também o sentido horário e
anti-horário,  considerando um trecho da,  Ludovico,  próximo a Professor  Marcos Martini  com a João
Venzon que  faz parte hoje do anel viário e não constava também no texto original, então são pequenos
trechos que o município não conseguiu efetivar vamos dizer o sistema em sentido duplo.  Conselheira
do CAU, Silvia Rafaela Scapin Nunes:  com relação a esses anéis, eu gostaria de propor que  tirasse
essa palavra fluidez do Plano Diretor, porque ela vai contra a Política Nacional de Mobilidade Urbana,
que  pudesse substituir em todos os outros locais onde aparecem os anéis por então “vias expressas
adequadas para alta demanda de tráfego”, alguma coisa nesse sentido, vamos tirar essa palavra. Tirar
“fluidez” e no lugar disso colocar então “alta demanda de tráfego”.  Conselheira da SEPLAN, Rosana
Aparecida Guarese:   Não, não vejo problema em mudar, não é nada que impacte.  Conselheira do
CAU, Silvia Rafaela Scapin Nunes:  Então se trocaria  na letra B então fluidez por  alta demanda de
tráfego.  Arq  da  SEPLAN,  César  Sehbe  Golin:  Eu  sugeriria,  “capacidade”.  Conselheira  da  CIC,
Margarete Tomazini Bender: acho que o sentido  foi  colocado justamente para, na prerrogativa de
serem vias onde possam  ser, praticadas velocidades maiores, não é isso? Mas são coisas diferentes,
uma coisa é capacidade outra coisa é fluidez. Conselheiro da SEPLAN, Fernando A. G. Mondadori:
Sim, e aí  a  fluidez implica  inclusive  em você ter  interferências.  Conselheira  da SEPLAN,  Rosana
Aparecida Guarese: Ou menos interferências, que é o caso. Conselheiro da SEPLAN, Fernando A. G.
Mondadori:  Não, exatamente, quando se fala de fluidez, está dizendo ter menos interferência, quando
diz outra palavra as vezes não quer dizer interferência. Arq da SEPLAN, César Sehbe Golin: A fluidez
não necessariamente está vinculada a velocidade. Conselheira do CAU, Silvia Rafaela Scapin Nunes:
A capacidade da via é o número de pistas, a largura delas também, então quanto mais espaço, mais
capacidade a via tem, naturalmente se tende a atender, a desenvolver maiores velocidades, mas o termo
fluidez  já está excluído da política nacional, então acho melhor  nem botar,  a palavra “capacidade” é
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melhor .Conselheiro da SEPLAN, Fernando A. G. Mondadori: temos que pensar no sentido de dar
velocidade para a pista, essa,  é a ideia,  se não for fluidez, que seja uma outra palavra. Conselheira do
CAU, Silvia Rafaela Scapin Nunes: demanda. Conselheiro da SEPLAN, Fernando A. G. Mondadori:
não é necessariamente uma demanda,  com a largura você resolve para demanda, mas pra fluidez não,
tem  outras  interferências.  Conselheiro  da  SMTTM,  Adair  Bianchi:  se inicia  ali  pela  definição  “é
composto por vias expressas” então se ficar em cima do texto a fluidez não tem o porquê tirar.  Também
já começa por aí, são vias expressas.  Conselheira do CAU, Silvia Rafaela Scapin Nunes:  Aí lá nas
vias locais, se coloca baixo volume de tráfego, fica mais adequado do que baixa fluidezConselheira da
SEPLAN, Rosana Aparecida Guarese:. eu gostaria  de ouvir o Bianchi, eu não vejo problemas, mas
como é bem específico da tua área eu gostaria que você dissesse.  Conselheiro da SMTTM, Adair
Bianchi:  Elevada  capacidade  de  tráfego.  Conselheira  da  SEPLAN,  Rosana  Aparecida  Guarese:
então  fica, “alta capacidade de tráfego”.  Conselheira  do CAU,  Silvia  Rafaela  Scapin  Nunes: no
quatro, nas vias arteriais também, tem na segunda linha. No cinco, nas coletoras, lá na última linha e nas
intermediárias.  Conselheira  da  SEPLAN,  Rosana  Aparecida  Guarese:  corrigido.  Conselheira  do
CAU, Silvia  Rafaela Scapin  Nunes:   onde está  “composto de vias de trânsito rápido”, eu sugeriria
botar “rodoviário”, porque o terceiro anel é rodoviário, então se tem o anel viário central, o anel viário
perimetral e o terceiro anel, o rodoviário. Acho que ficaria, pela lógica  justificaria bem. Conselheira da
SEPLAN, Rosana Aparecida Guarese: “Composto por trânsito rodoviário”.  Conselheiro da SMTTM,
Adair Bianchi:  Não, porque na verdade, de acordo com o código de trânsito, não são vias de trânsito
rápido. Nenhuma delas, vias de trânsito rápido é uma via segregada, que nem a  BR 116  em Canoas,
essa é a definição de uma via de trânsito rápido. Tanto que a gente chegou a conclusão, no início da
exposição do Arq César, ele falou que em adequar as  vias de trânsito rápido.  Conselheira do CAU,
Silvia Rafaela Scapin Nunes: Eu olhei também lá no site do DNIT, eu olhei lá várias nomenclaturas e
vários tinham rodoviário, e a gente perdeu esse termo ao longo do tempo.  Conselheira da SEPLAN,
Rosana Aparecida Guarese: Troca-se para rodoviário no lugar de rápido, ok, mais alguma questão no
viário?  Conselheira do CAU, Silvia  Rafaela Scapin  Nunes:  não tem mais os corredores de tráfego
então? Conselheira da SEPLAN, Rosana Aparecida Guarese: Não, mudou a nomenclatura, tem esse
tipo de função mas a nomenclatura foi adequada para ficar de acordo com o CTB, o mais próximo
possível  a isso.  Presidente Carlos Eduardo Mesquita Pedone:  podemos ver  se tem mais alguma
dúvida em relação a esse texto aqui, que é o Art 93.  Conselheira da SEPLAN, Rosana Aparecida
Guarese: não lemos vias para pedestres. Arq da SEPLAN, César Sehbe Golin: para pedestres, ”vias
para circulação, exclusiva de pedestres, não caracterizando testada oficial para fins de edificação”, isso
nós havíamos comentado de vir a ser estudado depois no plano de mobilidade para a gente definir a
parte seguinte.  Conselheira da SEPLAN, Rosana Aparecida Guarese:   conversamos com o jurídico
sobre essa questão de como escrever da forma adequada, mas deixar este instrumento ou esta, este
tipo de via aqui. Conselheiro do SINDUSCON, Juarez Mazzochi: Como é que  teria isso? Conselheira
da SEPLAN,  Rosana Aparecida Guarese:  Escadarias,  lugares assim  onde a  gente  não consegue
enquadrar,  becos,  escadarias,  a  gente  não  consegue  enquadrar,  coisas  bem  específicas  e  muito
estreitas você não consegue chamar de via oficial  ou por  mais que seja local,  tem um mínimo, um
padrão pra isso.  Não temos um regramento ainda pra isso  temos essa dificuldade no dia a dia de se
trabalhar  essas  questões  específicas  de  pedestres.  Especialmente  em  regularizações.  Nós  vamos
precisar  trabalhar  melhor,  mas já  deixamos ali  o  instrumento. Conselheiro  do CREA Jorge Gelso
Cassina:   pode ler, por favor, o que é via coletora e via local? Que a gente não consegue ver daqui.
Conselheira da SEPLAN, Rosana Aparecida Guarese: vias coletoras: “vias que possuem a função de
distribuição de tráfego oriundas das vias locais e  intermediárias para as vias arteriais e anéis viários, ou
destes para as vias locais, sendo adequadas para o transporte coletivo ou de cargas leves com boa
acessibilidade  e  média  capacidade  de  tráfego”.  As  intermediárias:  “vias  que  possuem  a  função  de
interligar  o  tráfego  das  vias  locais,  coletoras  e  arteriais  com  boa  acessibilidade,  média  ou  baixa
capacidade de tráfego, podem ser utilizadas como alternativa para itinerários de transporte coletivo e
para o trânsito de cargas leves”. O objetivo da criação desta, foi  para que se  faça a hierarquização mais
clara. Elas não seriam locais porque tem a questão do transporte coletivo e a dificuldade das ligações
por isso que foi criada uma intermediária. Vias Locais: vias com a função de acesso estritamente local,
em áreas predominantemente residenciais, com elevada acessibilidade e baixo capacidade de tráfego,
sendo caracterizadas por interseções em nível não semaforizadas, para trânsito em baixa velocidade,
não indicadas ao transporte coletivo e de cargas.  Conselheiro do CREA, Jorge Gelso Cassina: fiquei
sensibilizado com a manifestação do presidente, como representante da universidade, porque se eu
entendi bem, o que está previsto  no sistema viário urbano é as vias internas da universidade serem
classificadas como vias coletoras. É isso? Conselheira da SEPLAN, Rosana Aparecida Guarese: elas
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já  são.  É  exatamente  o  que  nós  já  temos.  Conselheiro  do  CREA,  Jorge  Gelso  Cassina:  Aí  eu
pergunto: a universidade pode fechar, instalar  e fechar os portões, onze horas da noite e  só permitir a
saída de quem estiver lá dentro, não permitindo mais a circulação do público em geral? Conselheira da
SEPLAN, Rosana Aparecida Guarese:  por isso que  falamos que  não tínhamos a decisão agora, há
toda  uma  discussão  jurídica  acontecendo  num  processo  especificamente  sobre  essas  questões.
Conselheira  da  PGM,  larissa  Raymundi:   esse  questionamento  foi  objeto  de  ação  cível  pública
promovida pelo Ministério Público contra o Município e contra a Universidade. Na ótica do promotor, a
Universidade não pode colocar controle de fechar os acessos ao campus porque existem vias que são
consideradas públicas na parte interna do campus universitário, com circulação de transporte público e
acesso pelo público externo, não apenas pelo público acadêmico. Nesse sentido,  não poderia ter  o
acesso fechado em horário  algum,  essa parte  do  viário  enquanto  público  tem que ficar  aberto  ao
público.  Agora,  se  considerarmos o contrário,  como explicou aqui  o nosso presidente,  que as vias
embora  sejam  de  uso  público,   foram  implantadas  e  tem  a  manutenção  exclusivamente  pela
Universidade. Sob esse prisma são consideradas não públicas, como de acesso estritamente interno e aí
se  poderia  entender  que  esse  acesso  é  uma  liberalidade  da  Universidade  por  uma  questão  de
conveniência de permitir o acesso de transporte, para que os próprios alunos possam se valer. Mas na
questão  do  transporte,  se  sabe  que  não  são  só  os  alunos  que  utilizam  ou  os  profissionais  da
Universidade,  então  são  essas  duas  visões  que  se  tem  a  respeito  e  que   está  sendo  discutida.
Conselheira da SEPLAN, Rosana Aparecida Guarese:  Ela é objeto da ação, é nesse sentido que o
colega nos colocou que deve-se esperar para  essas definições acontecerem, para que se possa tomar
uma posição, nós mantivemos exatamente o que nós já temos,  não criamos isso, nós já temos no plano
atual e mantivemos até que se define. Conselheiro do CREA, Jorge Gelso Cassina: mas  acho que,
pelo que nós temos de conceito entre via coletora intermediária e a local, o que existe lá na Universidade
são vias locais.  Conselheira da SEPLAN, Rosana Aparecida Guarese:  Locais não, porque elas têm
acesso  ao  público.  Conselheiro  do  CREA,  Jorge  Gelso  Cassina:  Fica  muito  confortável  para  o
promotor  ficar   provocando um assunto desses.  Na medida que eu como aluno,  sou quem paga a
segurança e toda uma infraestrutura para dar mínimo de condições para  frequentar ou como funcionário
ou como professor que seja, enfim frequentar a Universidade, e mesmo assim com todo o esquema de
segurança que existente lá, uma e duas a gente fica sabendo de barbaridades além de agressões físicas
a  pessoas,  mulheres,  a  jovens.  Acho,  que  uma  questão  de  bom  senso,   poderia   mudar  essa
classificação de via coletora, mesmo porque ela não coleta nada, ela circula. É uma via de circulação
interna da Universidade.  Conselheira da SEPLAN, Rosana Aparecida Guarese:  Não é interna, nós
não entendemos assim. Ela está interligada com o entorno e  é utilizada não só pelos alunos. Nesse
sentido,  mantivemos a classificação e vai modificar conforme a definição que vai estar no processo. Ela
é considerada uma via pública e  isso pode mudar com a definição do andamento do processo, hoje ela
está dessa forma e com hierarquia definida pelo poder público.  Conselheiro do CREA, Jorge Gelso
Cassina: mas eu acho que  poderíamos dar um basta nesse processo mudando a classificação de
coletora para via local.  Conselheira da SEPLAN, Rosana Aparecida Guarese:   Nós, município, não
somos  desse  parecer.  Conselheiro  do  CREA,  Jorge  Gelso  Cassina:   enquanto  tiver   amigos,
conhecidos, e colegas docentes ou colegas alunos lá que sofrem  com a circulação de marginais durante
a madrugada e tudo mais e que inclusive,  causam depredação aos bens da Universidade, afetando
pesquisas, principalmente lá embaixo na Travessão Solferino, que é uma zona muito arborizada, muito
fechada e de difícil controle, , eu acho que a Universidade deveria ter a prerrogativa,e o direito de dizer,
tal hora o portão fecha, quem está dentro, vai ter que sair, se quiser sair, ou vai ficar, e quem está fora
não entra mais.  Conselheira da SMU, Mirangela Rossi: mas aí  vamos entrar em muitas exceções,
muitos  loteamentos que têm ruas que gostariam de fechar  e colocar  guarita  na  calçada porque se
sentem lesados em relação a segurança.  Teria que  abrir  exceções, eu acho que é delicado isso .
Conselheiro do SINDUSCON, Juarez Mazzochi:  Sim, mas aquelas ruas não são públicas  elas não
foram  doadas,  são  de  propriedade  particular  da  Universidade.  No  momento  que  são  propriedades
particulares não podem ser loteadas.  Conselheira da SEPLAN, Rosana Aparecida Guarese:  Aí tem
entendimentos de  juídico de uso. Conselheira da PGM, Larissa Raymundi: É que nem todas  as ruas,
e  isso  é  uma questão interessante,  eu   vimos   muito  esse tipo  de   alegação tanto  nos  processos
administrativos quanto nos judiciais, a maioria das ruas de Caxias não têm título em nome do Município,
e nem por isso elas deixam de ser ruas. Então, na verdade, o fato de não ter sido doadas, existem várias
ruas,  vias  públicas  consolidadas  que  estão  dentro  de  matrículas  privadas.  A Conselheira  da  CIC,
Margarete Tomazini Bender: essa discussão a cerca daquele sistema viário em  volta do espaço da
Universidade ainda  quando era propriedade do estado,  vi um parecer, e isso foi muito antes do Plano
Diretor, que dando a definição do que caracteriza o bem público é o seu uso e na medida em que muitos
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e muitos anos, aqueles espaços são usados para trânsito público , e assim é na propriedade privada, na
medida que tu deixa o sujeito passar pelo teu terreno durante um tempo  ele adquire aquele direito.
Então nessa questão no Plano Diretor, naquele momento houve um entendimento no âmbito jurídico,
não extrapolando a esfera administrativa, de que aquela infraestrutura com vistas a trânsito, mobilidade,
já integrava o espaço público. Se  me perguntar se eu concordo, é outra história, mas assim, em função
do tempo, historicamente nunca houve nenhum cerceamento ao trânsito público ali .Conselheiro do
CREA, Jorge Gelso Cassina:  Mas conseguir retirar acesso  de saída para usuários da Universidade.
Conselheira da CIC, Margarete Tomazini Bender:  fora a instituição em algum momento restringiu o
acesso de público ou seja, foi se caracterizando. Conselheiro da SEPLAN, Fernando A.G. Mondadori:
No  processo,  tem  todo  o  levantamento  de  uso  do  transporte  público.  O  número  de  linhas  e
usuário.Trazer isso aqui  acho que realmente não vai influenciar muito porque lá está com um foco, então
o  que  resolveu  lá,  trás  pra  cá  e  aqui   vamos  aplicar.  O  Conselheiro  do  CDL  Fernando  Reis:
não vamos ter tempo pra fazer esse debate como seria adequado , porque é altamente complexo.  Têm
várias questões que precisam ser avaliadas, então como existe um processo em andamento  por  ação
do ministério público,  tem que deixar  ser tratado lá, e damos   sequência depois. Conselheira da PGM,
Larissa  Raymundi: essa  decisão  judicial  vai  ser  objeto  de  recurso,  porque  a  parte  que  se  sentir
desfavorecida, vai recorrer, e no final o que vai prevalecer vai ser a decisão do poder judiciário , não vai
ser nem tanto a análise técnica. Arquiteto da SEPLAN, Cesar Sehbe Golin: temos  a largura das vias
arteriais, bem como as previsões de alargamento como  estão regradas no anexo 15 e 16. Conselheira
da  SEPLAN,  Rosana  Aparecida  Guarese:  Aqui   era  a  questão  que   já  tínhamos  no  plano,  da
possibilidade de afeições das ligações,  mantivemos  na íntegra o texto. O  art. 50 que fala então nos
índices,   colocamos  que  na  hipótese,  os  índices  podem  ser  utilizados  em  toda a  zona  urbana  do
município,   explicando que independente do zoneamento, quando trocar índices pela previsão viária
pode acontecer em qualquer local. Foi acrescentado que as áreas doadas para o município oriundas de
previsão de alargamento viário, devem estar livres de obstáculos e fechamentos tais como muros, cercas
e grades, serão deslocados as custas do proprietário em novo alinhamento, sob pena de não efetivação
da doação.  Vimos uma dificuldade muito  grande nesta  questão das doações.   A pessoa recebe os
índices para o alargamento viário, há um documento de que isso aconteça as custas do proprietário e
em muitos lugares isso acabou não acontecendo. Então, a partir do ano passado  restringimos um pouco
isso para regrar e para organizar, porque acontecia que só havia um índice, e aí aquela questão de
acontecer, de realmente ser efetivado o alargamento, acabava se perdendo. Já estávamos aplicando e
cobrando e agora nós escrevemos de uma maneira efetiva no artigo. Onde o município tem a previsão
de alargamento,  e já definiu,   pode fazer a troca do alargamento pelo índice, mas isso é uma decisão
do município. Verificamos, e se não  vamos fazer tão cedo esse projeto a doação não precisa acontecer.
A princípio , o que trabalhamos de uma maneira geral, a pessoa vem,  vai aprovar um projeto junto ao
município, junto ao SMU e normalmente ela quer utilizar no mesmo terreno aqueles índices para subir ou
para  fazer  a  construção  que  ele  está  aprovando,  e  aí  vem   para  verificar   se  tem  previsão  de
alargamento.  Nestes casos  sempre se aceitou isso, até porque ele também já está recuando, nas
hipóteses que ele está só pedindo os índices e não está fazendo a construção lá, nesse último ano nós
não aceitamos, esperamos que tivesse algum projeto, alguma perspectiva maior, porque  não acontecia
este  recuo,  você  não  tinha  essa  perspectiva  de  acontecer  a  curto  prazo  porque  não  há  projeto.
Colocamos para tentar deixar mais claro.  Presidente Carlos Eduardo Mesquita Pedone: acho que a
parte  de  texto  foi  toda ,  ficou alguma coisa pra trás  ainda?  Conselheiro do SINDUSCON Juarez
Mazzochi: o Daniel levantou uma hipótese que  tem que corrigir  o parágrafo terceiro, a hipótese do
quarto índice pode ser utilizada em toda a zona urbana, como a gente tem restrição de zonas,  acho que
não é em toda a zona urbana ,  temos a zona das águas que não, e  temos algumas zonas que não é
permitido.  Conselheira da SEPLAN, Rosana Aparecida Guarese: Na zona urbana conforme tabela.
Conselheira do CAU, Silvia Rafaela Scapin Nunes: naquela estrutura analítica dos planos municipais,
aquele quadrinho, faltou plano de transporte.  Conselheira da SEPLAN, Rosana Aparecida Guarese:
Sim, eu lembro que foi falado, ouve uma falha na compilação.  Conselheira do CAU, Silvia  Rafaela
Scapin  Nunes: E  no  artigo  vinte  e  três,  estrutura  viária,  ,  que  fala  de  sinalização  viária.  Dividir
dispositivos específicos e  colocação de placas, porque semáforo também é sinalização. Conselheira da
SEPLAN, Rosana Aparecida Guarese:  isso  já aprovamos, esse pacote um, que são as diretrizes está
totalmente aprovado. Presidente Carlos Eduardo Mesquita Pedone: no nosso planejamento teríamos
a aprovação dos anexos , que em tese  falamos antes e teria o texto aprovado, tinha ficado aqueles
artigos que  já passou , e é importante também.  Temos a atividade do prefeito às dezessete horas.
Importante também seria aprovar a ata de hoje , porque no ano que vem, não sei se nós vamos ter a
oportunidade de fazer outra reunião esse ano.  Conselheiro do SINDUSCON Juarez Mazzochi: Mas
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temos outros pontos importantes aí,  temos todo o zoneamento e tem a tabela, a gente não viu nada
disso. Presidente Carlos Eduardo Mesquita Pedone:    vamos fazer uma programação até quinze para
as  cinco  e  depois  a  gente  toma  uma  decisão.  Então,  os  anexos  e  a  tabela,  Conselheiro  do
SINDUSCON Juarez Mazzochi:  temos todos os anexos que inclui o zoneamento e a tabela, mas tem
que passar todos, porque , a princípio, se alguma coisa ficou. Nós temos um tempo exímio, vocês tem
uma  outra  data  pra  gente  fazer  isso?  Conselheira  da  SEPLAN,  Rosana  Aparecida  Guarese: É
impossível fazer tudo isso em quinze minutos. Vamos colocar então todos os anexos e vamos ir em
sequência .  Tem coisas que são simples,  acho que a tabela dois depende do zoneamento,  vamos
verificar todos e vamos ficar com o zoneamento para a definição, porque tem uns que são muito simples
e que não vai ter nenhum problema, a tabela acho   não tem  problema nenhum, é aquilo que nós
tiramos de dentro do texto.  Conselheiro do SINDUSCON Juarez Mazzochi:  Nós temos problema,
porque  falamos da CS4 e ali não tem o que é CS4.  Conselheira da SEPLAN, Rosana Aparecida
Guarese: É só trazer para a tabela  e então acrescer CS4.  Então é só o acréscimo  da explicação do
CS4 que nós já temos, que está previsto, só não constou na tabela.  Anexo 3,  a única coisa que falta
aqui,é que  esperamos  para calcular  a área urbana, como o perímetro foi  alterado,  se calcula  os
quilômetros  quadrados.  Esse  anexo é  uma soma do anexo  1  e  2  que   tínhamos  onde  mostra  o
município, a sua estrutura, cada um dos distritos e onde está a zona urbana. Tem as explicações, com as
suas áreas e população. É o que  tínhamos, só que atualizado.  As cores  diferenciam os distritos,
existem as localidades, os distritos e a zona urbana. É um anexo mais informativo de todo o município.
Conselheira da CIC, Margarete Tomazini Bender: Uma dúvida. Lá no limite norte, onde está a zona
urbana, tem um trechinho  que ficou fora? Conselheira da SEPLAN, Rosana Aparecida Guarese: Nós
temos,  sim   temos  uma parte  que ficou  na  parte  rural.  Conselheira  da CIC,  Margarete  Tomazini
Bender: Tem alguma explicação? A lógica de mexer no perímetro foi aquela de que  não tínhamos áreas
cadastradas ali. Conselheira da CIC, Margarete Tomazini Bender: Como diretriz do plano, e está bem
expresso ali,  otimizar  a  vinculação ,  o  uso  dos  espaços   com os  municípios  de  Flores  da  Cunha,
migrando a zona urbana de Flores da Cunha e  para Farroupilha.  Conselheira da SEPLAN, Rosana
Aparecida Guarese: Mas aqui  trabalhamos  mais essa área de vinculação do que especificamente em
todo o perímetro. Não estava cadastrado, mas isso a gente pode ver e se não causa problema nenhum
em ampliar,  mas  respeitamos essa lógica.   Anexo 4  já  mostramos aqui  anteriormente numa outra
reunião, trata das ZIAM. Modificamos e  ajustamos  com uma visualização melhor e não teve grandes
modificaçõe. Acrescentamos o Palanquinho e sua zona de amortecimento, mas é basicamente o que
tínhamos com uma nova cara, não tem grandes modificações.  Anexo 5,  mantivemos  as delimitações
das zonas de águas,  verificamos com o SAMAE e elas estavam corretas, não há modificação  neste
anexo e os regramentos são da legiislação específica que é a demarcação desta zona. Conselheiro do
CREA Jorge Gelso Cassina: quero  fazer uma observação diretamente para o nosso Diretor Presidente
do SAMAE. A jusante do Faxinal, pra baixo em direção a BR116, existem excelentes condições de fazer
mais uma barragem, com muita água para ser reservada. E pensaria seriamente, em estabelecer  um
convênio com o município de São Marcos pra fazer o aproveitamento do Rio Ranchinho, São Marcos
não cresce porque não tem água. Tem mas a concessionária não quer  investir em barramento, em
armazenamento, se a gente já conseguiu fazer uma Itaipu entre dois países, qual é a dificuldade em
fazer aqui. E é água tanto quanto o faxinal,  teria água a vontade pra São Marcos e sobraria muita água
pra Caxias do Sul.  São questões a serem pensadas.  Conselheiro do SAMAE, Gerson Panarotto:
Existe  no  plano de saneamento essa previsão, de ter essa visão regional e claro tem que fazer um
estudo mais abrangente pra ver essas questões de hidrologia e biometria. Presidente Carlos Eduardo
Mesquita Pedone:  Eu  vou pedir  licença agora,  que eu tenho aula  na  universidade,  vou passar  a
presidência  para  a  Vice  Mirangela   então,  desejo  bons  trabalhos,  qualquer  dúvida  estou  à
disposição.Conselheira da SEPLAN, Rosana Aparecida Guarese O próximo anexo é o que trata das
ZITs,  Anexo  6.  Também  já  conversamos  e  mostramos  anteriormente,  e  houve,  se  vocês  quiserem
lembrar alguma proposta aqui de colocação junto a Flores da Cunha que foi ajustado, então  temos as
ZITs muito próximos do que nós tínhamos antes.  Houve pequenos ajustes  neste desenho para que
tivesse alguma relação com algo físico, mas entendendo que a regulamentação poderá ajustar estas
delimitações e trabalhar junto com as comunidades. Neste momento  não há regramento,  deixaremos
para quando houver, inclusive as delimitações mais corretas.  Anexo 7 , trata  da soma dos zoneamentos
na área rural, colocamos juntos a ZIAM, as ZITIs, os regramentos, a a ZEU, as Zonas de Expansão que
liga ao futuro aeroporto e todos os outros zoneamentos sobrepostos, que  já tinha,   melhorou e colocou
uns sobre os outros. O Palanquinho também aparece.  Alguma questão sobre este? Alguma dúvida?
Anexo 8. Então nós falamos do viário, da zona rural, eu já fiz as explicações, eu não sei se ficou algum
questionamento, ampliamos a via que liga com Santa Lúcia a pedido da Margarete,  e a colocação dos
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anéis, a demarcação aqui também.  O Anexo 9 é o que trata de  setores de interesse de patrimônio
histórico  de  todo o  município,   nós  já  conversamos especificamente  sobre  este  anexo nas  demais
reuniões, não sei se ficou alguma questão com relação a isso, mas pelo que eu lembro, não tinha sido
apontado nenhum problema. Alguma questão? Anexo 10 é exatamente o que  tinha de escalonamento,
temos as regiões administrativas,  permanecem e só mudou a forma de visualização e o perímetro novo
que foi acrescentado . Ninguém se manifestou,   não mudou nada. O anexo 11 é a demarcação, que
tínhamos  colocado no final  do  plano que não tinha  número,   dos anéis  que servem para   ver  os
parâmetros  e  os  zoneamentos  permanece,  não tem  nem  uma modificação,  então  já  a  previsão  do
terceiro anel, os anéis que determinam esses parâmetros, não mudou nada,  Anexo 12 é o zoneamento
que  precisa   trabalhar  ele  de  uma forma  mais  junto  com  a  tabela.  Anexo  13,   é   a  previsão  de
equipamentos,   as EPIS , que são as previsões, não aquilo que já está efetivado, estão esses diversos
tipos de equipamentos, todos eles foram concentrados em um anexo para facilitar o entendimento, tudo
que é previsão das diversas áreas, previsão de parques e praças, previsão de estações. Anexo 14 é   o
dos bens culturais na zona urbana,  tínhamos uma proposta que já tinha sido discutida e já tinha sido
aprovada nas reuniões e tinha a previsão da extensão da Júlio, depois veio a questão do COMPAC e nós
ajustamos  a diferença. Permanecem as demarcações mas a Júlio fica com o seu centro histórico como
o inicial conforme já foi definido aqui. Conselheira do CAU, Silvia Rafaela Scapin Nunes:  eu só queria
fazer um comentário, a decisão do COMPACH de tirar aquele trecho, foi porque entendemos que não
tinha  sentido  deixar  só  um  pedaço  e  não  o  outro.  Conselheira  da  SEPLAN,  Rosana  Aparecida
Guarese: isso já foi bastante discutido, acho que não tem nenhum problema e está registrado nas atas.
Só pra mostrar que  a gente já modificou. Conselheira do CAU, Silvia Rafaela Scapin Nunes: Eu só
queria sugerir que essas outras partes saíssem de cima da linha do perímetro urbano, que pudesse ser
um  pouquinho  maior  a  prancha,   Conselheira  da  SEPLAN,  Rosana  Aparecida  Guarese: Tem
dificuldade de formular uma prancha que fique adequada a visualização,  colocamos esses maiores
porque aqui no centro você não consegue visualizar e teria que fazer esta prancha muito grande e fica
sempre uma dificuldade, apesar de que na visualização vai ser possível, vou colocar aqui para verificar.
O Anexo 15 do viário que nós acabamos de ver,  não sei se ficou alguma questão ou alguma dúvida que
a  gente  ainda  tenha  que  discutir?  Conselheiro  do  SMTTM,  Adair  Bianchi: três  observações:  ,  a
primeira  que   eu  gostaria  que  ficasse   em  ata,  que  a  Secretaria  dos  Transportes,  gostaria  que
permanecesse a diretriz  de abertura da Vereador Mario Pezzi, na Maesa, em função dos conceitos  e
binários  do anel central . Segunda, as ruas coletoras, do atual plano que hoje passaram a ser locais  eu
não sei se foram, eu tinha dado a sugestão de que toda  rua que passasse de coletora para local, fosse
verificado a necessidade de alargamento dela ou não, porque hoje como coletora tem uma previsão de
quatro metros de cada lado que  não pode construir, então no momento que ela passa a ser  local, esses
quatro de cada lado baixam para dois, que são os dois metros que não se pode fazer construção, então
eu não sei se conseguiram fazer  toda a verificação das ruas. A rua coletora hoje  tem uma previsão de
quatro metros que não pode ter rampa, degrau,  para se manter uma possibilidade de alargamento dos
quatro metros para cada lado, e no momento que ela passa a ser local, dos quatro metros apenas dois
passam. Eng Gerson M Vargas da SEPLAN: Mas foram poucas, porque a maioria ficou intermediária.
Conselheiro  do  SMTTM,  Adair  Bianchi: tem,  mas  se  essas  foram  verificadas  a  necessidade  de
alargamento ou não. Algumas tem a necessidade de alargar outras não, eu não sei se chegaram a fazer
essa avaliação ou não. E uma terceira, a lista de ruas com alargamento, ela inclui o que, as arteriais.
Eng Gerson M Vargas da SEPLAN: Aquela que consta no anexo 16 são só arteriais. O de coletoras é
três vezes o número de seguimentos de arteriais.  Conselheiro do SMTTM, Adair Bianchi:  isso vai
constar então só no GeoCaxias, é isso? Arq César Sehbe Golin, da SEPLAN: Isso pode ser revisto,
mas por ora é assim. Conselheiro do SMTTM, Adair Bianchi: teria tempo de inserir algumas ruas que
são  locais  hoje  e  que  nós  entendemos  lá  como  Secretaria  dos  Transportes,  que  deveria  ter  um
alargamento, por exemplo, para o aumento do passeio público, a gente tem várias ruas aqui no bairro
Rio Branco, Pio X, próximo a São Leopoldo, com ruas de onze metros e um e meio de passeio, então a
gente não tem mobilidade para o passeio, a gente tem uma árvore, tem poste, tem lixeira, não consegue
colocar abrigo  de ônibus. Ver a possibilidade  de conseguir formalizar uma lista de algumas ruas e
inserir.  Eng Gerson M Vargas da SEPLAN:  Acho que o próximo .forum  é o de mobilidade que vai
justificar isso. Conselheiro do SMTTM, Adair Bianchi:i algumas  que fossem possível inserir, essas do
Rio Branco , do Pio X, que são zonas com muito potencial de verticalização, Universitário com umas ruas
estreitas também. Conselheiro da SEPLAN, Fernando A G Mondadori:  no Plano de mobilidade,  vai
poder fazer isso. O sistema viário está no Plano Diretor, então se  identificar ali, não tem problema,  vai
ser um estudo mais profundo que  vamos fazer pro ano que vem.  Arq César Sehbe Golin, da SEPLAN:
se  tratando  de  calçadas,,  de  equipamentos  de  mobiliário  urbano,  principalmente  no  plano  de
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acessibilidade.  Conselheiro do SMTTM, Adair  Bianchi: não existe uma relação de  ruas no  Plano
Diretor, não existe uma relação de ruas com alargamento, apenas no Geocaxias está lançado isto,   uma
vez aprovado o plano diretor,  qual  é o prazo de aplicabilidade dele,  agora se eu  tivesse um prazo
suficiente pra transpor, passar para o projeto, tudo o que está sendo aprovado no plano agora, todas as
informações novas, e paralelamente poder, conseguir anexar todas as ruas com alargamento seria bom,
seria ótimo. Conselheira da SEPLAN, Rosana Aparecida Guarese: Eu entendo que seria melhor que a
gente faça a discussão no plano de mobilidade do que solto assim. A gente teve todo esse ano, todo
esse trabalho e ele chegou até aqui Então eu acho que aqui tem que se fazer um, se não a gente não
consegue,  houve  um avanço,  não foi  possível  da  forma que  se  gostaria  de  se  colocar  todas,   se
trabalhou o quanto foi possível, temos que fechar a etapa.  Anexo 16 é a tabela ,  tem que colocar mais
ou menos com a mesma linguagem dos outros, que isso não foi feito,  uma formatação adequada e
conforme o restante dos anexo.   Anexo 17,  a hierarquia que faltou a questão do plano de transportes, a
princípio também tem que formatar, colocar os selos, vai ter a mesma borda e o mesmo esquema que os
outros. Isso nós discutimos nas primeiras reuniões. Falta a tabela,  e o zoneamento.  Conselheiro da
SEPLAN,  Fernando A G  Mondadori: Agora   temos  que  voltar   ao  anexo  do  zoneamento,  Anexo
12.Temos que discutir, se é um assunto pontual que vamos discutir o Anexo 12,  podemos ver se tem
condições ou não de esgotar esse assunto  hoje. Fica pendente então só o anexo doze. Então fica pra
amanhã de manhã às nove horas. A Vice presidente Mirangela Rossi:  marcamos  amanhã  às nove
horas para  se alguém ainda tiver alguma consideração a fazer.  Conselheira da SEPLAN, Rosana
Aparecida Guarese:  o que falta especificamente para que a gente se entenda? Conselheiro do STR,
Rudimar Menegotto: Tem o artigo  65, sobre a questão do rural, do urbano dentro do rural,  não ficou
bem  claro,  tenho  uma preocupação  quanto  a  isso.  Conselheira  da  SEPLAN,  Rosana  Aparecida
Guarese: E essas atividades de produção primária na zona urbana, eu pensei que isso já tinha sido, já
tinha sido votado esse texto.O pacote dois foi votado com algumas ressalvas, a gente pode voltar a
discutir, não tem problema. Conselheiro do STR, Rudimar Menegotto: Foi colocado alguns problemas
que podia ter,  mas no fundo  ficou  muito básico aquele,  e a minha preocupação é de que vai  dar
confusão.  Ele  tem  que  ser  claro   mas  é  uma  coisa  simples.  Conselheira  da  SEPLAN,  Rosana
Aparecida Guarese: Mais algum que ficou pendente? Que vocês acham que é preciso, nós entendemos
que a gente votou todo o texto, se tem alguma questão. A gente tem que saber pra entender. Mas a
gente pode ver, não tem problema. Conselheiro da SEPLAN, Fernando A G Mondadori: O presidente
colocou quais eram os artigos que tinham ficado em aberto, para justamente finalizar,  mas não tem
problema, a gente volta, só pra ficar claro. A Vice presidente Mirangela Rossi:  Então acrescentamos
isso amanhã na discussão. Zoneamento, tabela e o artigo 65. Às nove horas. A secretária vai mandar
convocação   porque alguns conselheiros não vieram hoje.
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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