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                                            ATA N° 38 /2013
Aos três dias  do mês de junho de  2013, às dezessete horas, na Sala de reuniões da
CENLIC,  reuniu-se o CONSEPLAN  em Sessão Ordinária de nº 30, para assuntos
constantes da convocação.
PRESENÇAS
Olivir Viezzer (CIC),  Rodrigo Romanini (CIC), Rudimar Menegotto (STR), Orildes Tres
(SINDUSCON),  Ivaldo  Trentin  (SEAAQ),  Carlos  Eduardo  Mesquita  Pedone  (UCS),
Sislaine  Rossa  Simonetto  (OAB),  Graziela  Cardoso  Vanin  (OAB),  Nadia  Tonnous
(CREA), Pedro de Alcântara Bittencourt César (OBSERVATUR),  Paulo Roberto Viegas
(SMH),  José Taiarol (SMAPA), Fábio Scopel Vanin (SMU),  Juarez Biasio (SAMAE),
Sandra Mara Echamende de Brum (SEPLAN), Larissa  Raymundi(PGM),  Gilmar Santa
Catharina  (SMGF),  Inês  Natália  Colombo  Bartelle  (SRM),   Zulmir  Baroni  Filho
(SMTTM),  Èrico Borges Machado (SMC), Contou com a presença de Cassandra C.
Ramos e Rosa do Carmo Fonseca, da Coordenadoria  da Acessibilidade..
PAUTA: O Presidente Fábio Scopel Vanin  abre a sessão agradecendo a presença de
todos.  Primeiro item da pauta:  Informações da Presidência.   Entrada do processo
administrativo 2012050010 que tem origem na  Secretaria Municipal do Meio Ambiente
que trata  de licença de operação  de empreendimento que está localizado em Zona de
Interesse Turístico e em ZR3 e a empresa solicita  parecer do COPLAN, se pode ou
não exercer as atividades  naquele  local. É uma empresa que já existe no local há
algum tempo e a COPLAN entende  necessário ouvir o CONSEPLAN antes de dar o
parecer final. Em se tratando de Zona de Interesse Turístico, encaminho a Secretaria
Municipal do Turismo para relatar e SINDUSCON para revisar. Temos a presença da
Rosa   do  Carmo  Fonseca,  coordenadora  de   Acessibilidade  da  Secretaria  de
Segurança  e  da  Cassandra   C  Ramos  que  estão  com uma  missão  importante  e
complexa para a cidade que é o desenvolvimento do Plano Diretor de Acessibilidade.
Estão  participando  de  reuniões  em  diferentes  Conselhos  e  nada  mais  oportuno
participar deste, que  pensa no planejamento do Município.  Em assuntos gerais abrirei
espaço para esclarecer a suas  demandas.  Também sobre o processo que  está em
pauta no item 3, sobre  descaracterização um trecho de  via pública que está no PDM,
localizada na rua Municipal São Virgilio, Rua Raimundo Pontalti. Na oportunidade da
audiência pública, estavam na reunião, eu, o presidente do SAMAE, Édio Elói Frizzo, o
Secretário  do  Planejamento,  Gilberto  Boschetti,  foi  verificado  que  este  processo
legislativo não havia passado pelo Conseplan,  pedimos para que o processo fosse
remetido para cá.   Recebemos o convite da Audiência Pública em cima da hora. O
assunto  já  tinha passado  pela  CONSEPLAN num processo administrativo  sobre o
mesmo tema. Entretanto, visando contemplar  a visão do Conselho, sugerimos que
fosse mandado para cá.   Um processo legislativo não tem como ser aprovado, sem  a
posição do Conseplan. O processo foi mandado para cá e foi nomeado a SEPLAN
como relator e o SAMAE como revisor. Passei despercebido  nesta nomeação, pois o
Regimento Interno do Conselho diz que deve ser um conselheiro das entidades e um
da governo ou vice versa,  Na oportunidade, para  dar serenidade, pois estava toda a
comunidade presente, na hora optei por estes relator e revisor. Entretanto se houver
necessidade podemos nomear um novo revisor e o processo ser apreciado em nova
reunião.  A Conselheira  da  OAB Sislaine  Rossa  Simonetto ,  se  propõe a  fazer  a
revisão do processo, neste momento,  para o processo ser discutido hoje.  Segundo
item da pauta:  Ata 37/2013 que foi aprovada por unanimidade dos Co nselheiros
presentes.  Terceiro  item da  pauta:  Processos.  Processo:  88/2011-  Requerente:
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Câmara  de  Vereadores-Diversos  Vereadores  Assunto:  P rojeto  de  Lei
Complementar nº 09/2011. Descaracteriza trecho de r ua previsto no Plano Diretor
Municipal. A Conselheira da SEPLAN Sandra Mara E de  Rum, relata o processo e a
Conselheira   da  OAB,  Sislaine  Rossa  Simonetto,  revisa.   A  Conselheira  da
SEPLAN Sandra Mara E de Rum explica que a parte a ser descaracterizada é só a
parte de baixo, ao sul da rua.  O loteador já havia deixado os 10 metros e para ao sul
deveria  deixar  mais  10  metros.  Como  já  tem  construções   e  são  situações
consolidadas,  se entendeu que não havia necessidade de deixar 20 metros, pois no
final  desta  rua  é  uma  área  de   preservação  e  na  continuidade,  área  gravada  de
interesse do município para preservação.  O Presidente Fabio Scopel Vanin  coloca
que  a dúvida é que já  teve um processo semelhante a este assunto que pedia a
descaracterização, desde o início da rua  e a prefeitura opinou por descaracterizar só
uma  parte.  A Conselheira  do  SINDUSCON  Orildes  Tres,  diz  que   no  processo
legislativo,  existe um parecer da CONSEPLAN, que é posterior ao parecer que tinha
no inicio do processo Foi  solicitado um parecer da Secretaria dos Transportes, não
veio e o processo parou. Neste processo que veio agora   não foi para a Secretaria dos
Transportes e não tem parecer  Me parece que seria  viável,  por coerência,   neste
processo, encaminhar a Secretaria dos Transportes para ouvir   antes de darmos o
parecer  final.   O  Presidente  Fabio  Scopel  Vanin  diz  que  este  é  um  processo
legislativo, não é administrativo. Ele tem origem na Câmara de Vereadores e  estava
em fase de audiência pública e nela foi favorável a tramitação  para o Conselho, pois
não havia passado por aqui. Foi encaminhado a SEPLAN para relato e como revisor o
Samae e que foi modificado para a OAB como revisor. Não é pré-requisito o processo
ser  baixado  para  a  Secretaria  dos  Transportes,  não  há  necessidade,  pois  é  uma
alteração da lei.  Se houver entendimento do Conselho que ele vá para a Secretaria
Municipal dos Transportes então mandaremos.  A Conselheira da SEPLAN, Sandra
Mara E. De Brum  diz que    o problema também é que esta é uma via que estava
gravada no PDM de 79 e  que o PDM se reporta mas, que atualmente não atenderia o
sistema viário.  No  caso  a  SEPLAN através   da  DPI,  concorda  que  esta  parte  sul
poderia ser descaracterizada sem prejuízo do sistema viário. Não há necessidade de
uma via tão larga neste local  onde tem uma área de preservação no final  dela.  O
Conselheiro da SMTTM, Zulmir Baroni Filho  diz que se existe uma manifestação do
DPI,que  é  quem tem ingerência  sobre  o  planejamento  viário,  não  vejo  sentido  de
mandar para   Secretaria  de Trânsito dar seu parecer. Mas se o Conselho entender
que deva ir, não há problema.  A Conselheira da OAB, Sislaine Rossa Simonetto ,
ratifica o relato do processo.  O presidente Fabio Scopel Vanin diz que  o processo
que estamos  analisando  se trata só de um pequeno trecho da via e o processo que a
Conselheira do SINDUSCON  leu o parecer, possui  uma descaracterização da via em
seu  todo.  São  duas  questões  diferentes,  não  é  o  mesmo  encaminhamento.   A
Conselheira do SINDUSCON Orildes Tres diz que  a diferença dos processos é que
neste  que está  sendo analisado o primeiro trecho da via não vai ser descaracterizado.
Lê o parecer da SMTTM sobre o processo anterior. O Presidente Fabio Scopel Vanin
coloca em votação o processo.  Abstenções:  AOB,   SMGF, OBSERVATUR, SMTTM
Contrários UCS, SMR, CIC, SINDUSCON. Favoráveis: CREA, SEAAQ, PGM SMAG,
SAMAE,  STR,  SEPLAN,  SMH.  Por  maioria  dos  Conselheiros   presentes  o
Conselho sugere a aprovação da descaracterização do  alargamento da parte sul
da rua Ivo  Ângelo Santini.   Quarto item da pauta.   O presidente Fabio  Scopel
Vanin, dá  a  palavra  a  Cassandra  C.  Ramos  e  Rosa  do  Carmo  Fonseca,  da
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Coordenadoria   da  Acessibilidade.  Para  apresentar   o  trabalho  que  está  sendo
desenvolvido. A Sra Rosa do Carmo Fonseca, diz que estamos preocupados em criar
um  Plano  Diretor  de  Acessibilidade  e  viemos  aqui  para  aprender  e  pedir   ajuda.
Sabemos que Porto Alegre já tem um Plano Diretor de Acessibilidade e   agora que
iniciamos com esta coordenadoria, estamos tendo muita demanda  sobre o assunto. A
própria estrutura da cidade está  com problemas, como as  rampas de acesso e os
prédios que vem sendo construído sem acessibilidade. Esta é  a nossa  preocupação.
A Sra Cassandra C. Ramos,   coloca que as leis 10.048 e  10.098 são do ano de 2000
e foram  regulamentadas pela  decreto 5.296 do ano de  2004 onde coloca  diretrizes
para implantação da acessibilidade. Em todo o  Brasil  temos em torno de 23 % da
população com alguma deficiência  e Caxias do Sul também tem  este porcentual.
Segundo o IBGE, há mais de 20 mil pessoas com deficiência física e com mobilidade
reduzida. Temos que pensar  neste público que a  10 anos atrás  não saiam de casa,
mas agora,   devido a lei de cotas e o mercado de trabalho tem falta de preencher
estas vagas de pessoas portadoras de deficiência. Estão pagando multa por isso. Mas
para as pessoas chegarem ao trabalho precisam  de uma condição que  requer que se
pense  nisto.  Este  Conselho  é  muito  importante   para  que  possamos  desenvolver
diretrizes para que o município se adapte,  pois apesar de  ter estas leis, ainda fica
vago. Temos que ter uma cultura para implantação disto.  Pedimos  a este conselho
que  coloque  como  pauta  para  estas  discussões.  Se   os  Conselheiros  pudessem
pesquisar  estas leis  e  o que dizem.  Temos também leis  municipais  que tratam de
acessibilidade mas as pessoas acabam construindo sem este entendimento  colocando
rampa com inclinação indevida e nós não podemos acessar. É um público importante,
consumidor  e   é  cidadão  de  direito.  Queremos   trazer  qualidade  de  vida  para  os
caxienses com alguma deficiência.  A Sra Rosa do Carmo Fonseca  diz que estamos
começando  com  conscientização.  A semana  passada  estivemos  no  CDL,  pedindo
ajuda  com o pessoal do comércio, pois as pessoas com deficiência, os cadeirantes ou
idosos   encontram  dificuldade  de  entrar  numa  farmácia  ou  numa  loja.    Existem
barreiras que são as escadas  e fica difícil. São consumidores e querem ter o direito de
entrar  na loja  e  escolher.  O Presidente  Fabio  Scopel  Vanin,  coloca  que   vamos
reencaminhar a Câmara de Vereadores um ofício para  que os processos venham para
o  Conselho  antes  das  Audiências  Públicas  para  que  possamos  fazer  nossa
manifestação  e não depois.   Fica quase que um compromisso  cumprir aqui o que a
população  quer.  A Audiência  Pública é mais popular que o Conselho, que é técnico e
vindo antes,   acaba desvirtuando a lógica,   pois  entendemos que  deve haver um
debate técnico para depois ver a parte política  sobre a modificação. Os Conselheiros
concordam  que  o  Conselho  mande  esta  correspondência  a  Câmara  de
Vereadores. O Conselheiro da CIC, Olivir Viezer,  coloca que   quanto ao meu voto
não sou contra  a descaracterização da largura da rua. O problema é a quebra do
princípio da legalidade. Quando se  quebra um principio, se abre um precedente para
tudo e o que a Câmara  de Vereadores está fazendo: está quebrando este princípio da
legalidade.   Estão  nos  trazendo  um  assunto  consolidado  e  que  não  admite  mais
discussão técnica. Isto é muito perigoso. Nosso Plano Diretor está sujeito a ficar uma
colcha de retalhos e  está inexoravelmente fadado a isto.  Quero deixar bem claro e
registrado,o nosso protesto  enquanto CIC,  entendemos que esta forma não privilegia
o  futuro  da  nossa  cidade  como  qualidade  de  vida  e  como  planejamento.  É   um
contrassenso.  Estamos  voltandoa  pré  história.  O Presidente  Fabio  Scopel  Vanin,
coloca  que  como  presidente,  neste   caso  participamos  da  audiência  pública  e
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verificamos que  o  processo  não  havia  passado   pela   DPI,  que é  o  que pensa o
planejamento   viário  urbano  que  deu  parecer  favorável  .  A SEPLAN  também  foi
favorável. A tramitação e legalidade  no trâmite deste processo administrativo  foi toda
acompanhada.  O  que  houve  foi  uma  questão  de  transparência,  por  parte  da
presidência,  que foi solicitado a secretaria, que buscasse  um processo  com tema
semelhante na SEPLAN.  Esta iniciativa partiu da presidência  para trazer ao Conselho
e  mostrar  que  este  assunto  já  foi  discutido  aqui,  e  se  criou  este  contraditório.  É
importante que se diga, que esta transparência partiu  do trabalho do Conselho. Não se
tentou de maneira nenhuma tentar esconder um processo que havia  sido tratado aqui
sobre este assunto. Em ambos, foi recebido parecer  e houve manifestações favoráveis
neste e  no processo administrativo contrários.  O Conselheiro da CIC, Olivir Viezer
coloca que a CIC, enquanto entidade, prega pela legalidade.  Se aquele pavilhão  foi
construído dentro da lei a CIC aplaude.  A pergunta que fizemos antes de votar era, se
aquele pavilhão  foi feito dentro da lei. A resposta não foi dada. Votamos  no escuro. E
que fique bem claro, isto não é a forma  correta de se planejar.  O presidente Fabio
Scopel Vanin, coloca que não é a questão de como o Conselho conduziu e sim como
a modificação partiu de vereadores e como foi  o  debate  aqui em outra  reunião.  A
Conselheira do SINDUSCON Orildes Tres, coloca que isto tem acontecido com uma
certa frequência.  Estes assuntos tem chegado a mesa do conselho sem condições de
discussão,  pois já estão  pré definido em outro fórum que não este. Está na hora de
pegarmos o pré projeto  na Câmara e analisar antes de vir para cá,  para que quando
vier,  já esteja discutido. E digo, que bom  que deu  favorável, apesar de ser contrária,
por existir  a posição da secretaria de que não haverá outras ligações.  Por  isso fui
contrária. por se fosse contrário,  teríamos um problema entre legislativo e executivo
que  não  sei  como se  resolveria.  Para  que  isto  não  ocorra  mais   e  que  se  tenha
liberdade de avaliar e verificar os processos  deveríamos pegar os pré projetos.   Não
só do executivo mas também do legislativo.  Que o corpo técnico faça a avaliação e
que  possa  vir  ao  Conselho  antes,  para  que  possamos  vislumbrar  isto  como algo
planejado e não algo já definido e que não há mais nada a fazer.  O Presidente Fabio
Scopel Vanin,  coloca que baseado na fala da Conselheira  Orildes, do  Conselheiro
Viezzer e o que foi colocado em uma outra reunião é que faço encaminhamento do
envio de ofício à Câmara ,  para que  possamos fazer análise dos processos não no
afogadilho,  que é o que tem acontecido. O que a gente quer é  mudar. Infelizmente
neste  caso  acabou  acontecendo  mas  conseguimos  fazer  a  tramitação  e  vai  ser
apreciado no plenário com a ouvida do Conselho e isto é um avanço em relação a
outros que foram votados pela cópia mas precisamos avançar mais. Não há duvida
nenhuma.
ENCERRAMENTO Nada mais havendo a tratar,  o Presidente Fábio Scopel Vanin   a
presença de todos e encerra a sessão. E para constar eu, Mari Clara Vanoni, lavro a
presente ata, que vai ser assinada por mim e pelo Presidente Fábio Scopel Vanin.
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