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                                                    ATA N° 73/2017
Aos vinte e sete dias do mês de novembro de 2017 às nove horas, no Salão Nobre do Gabinete do
Prefeito reuniu-se o CONSEPLAN em Sessão Extraordinária de nº 16 para assuntos constantes da
convocação.
PRESENÇAS 
Olivir  Viezzer (CIC),  Margarete Tomazini  Bender (CIC),  Rudimar José Menegotto (STR), Juarez
Mazzochi  (SINDUSCON),  Alex  Foppa  (SINDUSCON),  Otniel  Alves  Borges  (DCE_UCS),  Carlos
Eduardo Mesquita Pedone (UCS),  Cesar Tomé (OAB), Jorge Gelso Cassina (CREA), Fernando
Gonçalves Reis (CDL),  Esequiel  Andreazza  (  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), Enzo calabró
da Silva (SEMTUR)  e Leandro Pavan (SMOSP). Contou com a presença de  Jaqueline Graff
(  Gabinete),  Fabio  Manica  (SINDUSCON),  Alexandre  Aver  (SEAAQ),  Caio  Vinicius  Torques
(  SEMMA),  Renata  Rauber  (SEMMA),  Reges  Guareschi  (SEMMA),  Andressa  Pianegonda
(SEMMA),  Heloise salvador (SMC),  Ana Lucia Adami (  SMC) Oliver Viezzer (SINDUSCON) e
Roberto Filippini.
PAUTA: 
AVISOS  DA  PRESIDÊNCIA.  O  Presidente  Carlos  Eduardo  Mesquita  Pedone agradece  a
presença de todos. Temos o decreto de nomeação do Conselheiro Titular da PGM Felipe Barreto
Dal Piaz,  Conselheiros Titular e Suplente do CDL, Fernando Gonçalves Reis e Esequiel Andreazza
e Conselheiro Titular da SMC, Joelmir da Silva  Neto. Os senhores receberam o texto corrigido que
foi apresentado já com as alterações propostas na reunião do dia 20 de novembro. Recebemos
contribuição do CDL e  conforme combinado é  colocar em votação o texto reajustado. A COPLAN
conversou com algumas secretarias para análise de termos que foram sugeridos. Conselheira da
COPLAN Rosana Aparecida  Guarese  e  Cordenadora  da Revisão  do Plano Diretor: fomos
buscar nas secretarias, principalmente das áreas que não temos maior conhecimento, e o que ficou
muito claro é que  estas pessoas sabem o que escreveram, tentaram resumir  cada palavra foi
muito bem explicado e tinha um motivo. Vi que tinha um comprometimento com aquele texto. As
justificativas  são  totalmente  coerentes.  Recebemos,  agora  pela  manhã  contribuições  sobre
diretrizes  interessantes vindas do CDL, mas  nos planos que vamos trabalhar, que serão  mais
específicos isto pode ser discutido mais a fundo.  É difícil agora retomar tudo isto senão não vamos
finalizar.  Queria  sugerir  que  as  propostas  que  recebemos  pudesse  ser  discutidas  nos planos
específicos.  Pergunto  ao representante  do CDL,  neste  material  enviado,  temos que  fazer  uma
compilação de outras diretrizes, algumas são bem específicas e que podem entrar no plano de
mobilidade de desenvolvimento econômico e  podem ser discutidas mais a fundo. Tem questões
que precisam ser discutidas nos setores. Sobre o andamento de licenciamento das aprovações não
é o Plano que especifica isto, é uma questão de gerenciamento das secretarias. A entidade pode e
deve  buscar   este  diálogo  mas  aqui  não  conseguimos  colocar  neste  nivel  de  especificidade.
Conselheiro do DCE/UCS Otniel Alves Borges: entendo que estão ligadas mais a processos.  O
Conselheiro  do  CDL,  Esequiel  Andreazza: concorda  com  a  colocação. Presidente  Carlos
Eduardo Mesquita Pedone:  pergunta se leram o texto enviado e se estão esclarecidos para
colocarmos em processo  de votação.  Conselheira  da COPLAN Rosana Aparecida  Guarese:
pergunta se ouve dúvida sobre o que foi mandado. Usamos cor diferente para o que foi ajustado. O
que não teve nenhum destaque foi mudado para preto. O que não mudou foi justificado. O que está
em vermelho foi o que foi sugerido aqui e foi incorporado ao texto. Azul são as justificativas e estão
mantidas. O que não teve destaque nenhum, saiu do laranja e foi para o preto. O que teve destaque
ficou vermelho.  Temos noção do que realmente foi mexido da reunião anterior para cá. Mandamos
os dois anexos que tiveram ajustes, que foi o anexo da ZIAM e  ZIT com a proposta de chegar até
Flores da Cunha. Como falamos, a ZIT vai ser discutida na regulamentação, mas faz sentido manter
o desenho até lá. A discussão do real desenho do território vai ser na regulamentação que acontece
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no próximo ano. Quanto a ZIAM,foi incorporada a área do Palanquinho como foi  sugerido. A gente
já tinha o desenho numa camada  pronta para inserir no mapa e  que era para ser colocado  no
anexo ambiental, mas fica mais coerente colocar neste. O que está em vermelho ecom destaque
em amarelo é o que foi inserido como  sugestão do texto da  Conselheira  do CAU. Temos que ver
se o que está entre chaves é coerente com a redação  legislativa. Quando os planos setoriais ou
específicos  vai ter toda  uma discussão. O Objetivo destas  diretrizes  é  ser amplas, contemplar
uma política de maneira geral. Os planos vão entrar no detalhamento. Vai ter uma  discussão nova.
Vejo que muitas propostas entram mais neste segundo nivel, que é interessante, mas que não é o
objetivo aqui, neste momento. Vai ter cronograma para as discussões. Nos planos setoriais  são
discutidos as propostas mais detalhadas, chamando as pessoas que são diretamente ligadas a
eles. Aqui no Plano temos que ficar no macro.também conferimos o Anexo   de Interesse Cultural e
vimos que a MAESA está colocada corretamente. Presidente Carlos Eduardo Mesquita Pedone:
aqui  no plano deve ter o  geral   para depois ter os planos setoriais pois  eles devem ter  este
ancoramento no plano Diretor.  Coloca em votação o primeiro texto do pacote 1 (material anexo
a esta ata)  junto com os Atuais Anexos 1 e 2 (Município), Atual Anexo 3 (Zona de Interesse
Ambiental-ZIAM), Atual Anexo 4 (Zona de Águas), Atual Anexo 5 (Zona de Interesse Turístico),
Atual  Anexo 7 (Setores de Interesse Histórico e  Paisagístico Culturtal)  e  Atual  Anexo 13
(Setores de Interesse Patrimonial Histórico – Bens Culturais Área Urbana) foi aprovado por
unanimidade dos Conselheiros presentes. Vamos dar segmento ao pacote 2 que foi enviado por
e-mail.  ATA 72/2017 foi aprovada por unanimidade dos Conselheiros presentes. Abstenções
da OAB e SEAAQ por não estar  presentes na reunião.  Conselheira  da COPLAN Rosana
Aparecida Guarese:  a proposta é ir apresentando partes do texto,  passando para os próximos e
discutindo caso a caso se necessário. Seguimos uma lógica da sequência do texto do  Plano.
Algumas coisas que estamos finalizando ou definindo ficou em aberto. Mas tem a sequência.  As
partes que faltam virá no próximo pacote pois elas dependem uma das outras para fechar.TÍTULO
III  DA ESTRUTURAÇÃO DO MUNICÍPIO CAPÍTULO I  DO ESCALONAMENTO SEÇÃO I  DA
POLÍTICA DO ESCALONAMENTO SEÇÃO II DA ZONA URBANA. SEÇÃO III DA ZONA RURAL
CAPÍTULO II DO ZONEAMENTO, USO E OCUPAÇÃO DO SOLO SEÇÃO I DA POLÍTICA DO
ZONEAMENTO E USOS. SEÇÃO II - DO ZONEAMENTO (em finalização). Na próxima semana
virá  o  mapa  e  o  texto  pois  eles  terão  que  ser  compatíveis.  SEÇÃO  III  DOS  USOS  E  DA
OCUPAÇÃO DO SOLO.- ITEM IX  este é um texto novo.  Conselheiro do SINDUSCON Juarez
Mazzochi: sugerimos colocar  comércio  de pequeno porte  e  quando se fala  em hotel  fazenda,
pousadas e similares, qual é o  tamanho? Deve ter cuidado, senão teremos um hotel fazenda de
porte  enorme.  Deve  ter  regramento.  Acrescentar  veterinária  ou  agropecuária. Conselheira  da
SMAPA, Camila Sandri Sirena  podemos limitar o tamanho, mas dependendo da localidade não dá
para generalizar.  Conselheira da COPLAN Rosana Aparecida Guarese:  o Plano Distrital pode
regulamentar.  Neste  momento  podemos  limitar  o  porte.  A ideia  de  inserir  aqui  foi  vendo  as
dificuldades. A ideia é para toda a Zona de Produção Rural. A ZIT acompanha as atividades da
ZPR.  Conselheiro da CIC, Olivir Viezzer: assim como no Perímetro Urbano temos  Impacto de
Vizinhança e Impacto de Trânsito na zona Rural também deveria ter para empreendimentos na área
rural. Conselheiro do STR,  Rudimar José Menegotto: tem que ter regras na ZIT. Conselheira da
COPLAN  Rosana  Aparecida  Guarese: a  ZIT  depende  de  regulamentação,  hoje  se  precisar
alguma aprovação não tem regulamentação, vale a ZPR- Zona de Produção Rural. Vai ser discutido
a regulamentação de cada uma delas  e terá  detalhamento maior.   Sem o estudo do local,  o
Impacto de Vizinhança pode valer para alguns lugares. Como vamos ter a regulamentação de ZIT e
dos Planos Distritais  a ideia é de algo que atenda a demanda logo mas não tão especificado que
pudesse ser neste regramento.   Conselheiro do SINDUSCON Juarez Mazzochi:   hoje temos
restrições para pousadas e hotéis,  no momento que colocar  ali  está  liberado.  Conselheira  da
COPLAN  Rosana  Aparecida  Guarese:  A  discussão  da  ZIT  vai  ser  importante  pois  estes
equipamentos  são voltados ao apoio ao turismo. Conselheiro do SINDUSCON Juarez Mazzochi:
devemos incentivar o turismo e este item é específico para isto mas está muito amplo. Poderá
instalar um grande hotel, que é bom para Caxias, mas será que na área rural  é bom ou não?
Conselheira da SEMTUR, Renata  Aquino Carraro:  e se colocasse que será regulamentado na
ZIT para não limitar ali  e não deixar muito amplo.  Novo texto :substituir “bar ou mercado” por
“comércio de pequeno porte” . Deixar fora “hotel fazenda, pousadas e similares” para na
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regulamentação das ZITs. Sr Roberto Filippini: em Criúva  tem um potencial turístico relevante. A
questão da arqueologia, por exemplo, instalar museus e estruturas que forneçam subsídios para
que a comunidade explore turísticamente estes espaços tur[ísticos voltados a arqueologia. Pergunto
se este artigo  contempla?  Presidente Carlos Eduardo Mesquita Pedone: acho que isto será
destacado  no  Plano  Distrital  o.  São  questões  específicas  daquela  localidade.  Conselheira  da
COPLAN Rosana Aparecida Guarese: não temos ainda de Criuva, temos de Fazenda Souza e
Vila Cristina, Vila Oliva já  está encaminhado. Pelos estudos, vimos que tem que ter o cuidado com
a comunidade. Há diferenças entre elas. É importante que as especificidades vá ao Plano Distrital
que  são  as  regulamentações  que  não  temos  ainda.  O quadro   de  categorias  de  uso  será
colocado como um anexo.   Quanto as atividades (ART 31) foi colocado um diagnóstico pois não
havia uma diferenciação entre comércio, serviços e indústria para o porte onde havia a dificuldade
na instaçlação de indústria de grande porte na localização.  Separamos a parte de comércio e
serviços que permanece com o regramento e criamos novo regramento para o porte das indústrias.
Permanece comércio e serviços, pequeno porte até 500 m², medio porte de 500 a 3000 m² e grande
porte acima de  3.000 m². Para indústrias de  pequeno porte, permanece até 500m² e mudamos o
médio e o grande. Para chegar a este médio porte que é de 500 a 10.000m2 buscamos diversas
formas de entender  até  onde poder  ir.  Consultamos IBGE, outros  municípios  para ver  como é
regrado  e  vemos  que  muitas  pessoas  usam  o  CODRAM,  a  tabela  de  atividades  para  o
licenciamento pois ela tem metragem. Temos o médio até 10.000 m² e  grande porte. Mais que isto
é  na questão do licenciamento ambiental. O pequeno porte não é problema, pois temos muitas
áreas para isso,  mas ajustando o médio  e  grande já  consegue  trabalhar  melhor  esta  parte.  A
proposta é de 500m² até 10.000m², antes era  3000m² e grande porte   mais de 10.000mm². A
industria é maior por natureza e ela estava com dificuldade de implantação como foi colocado na
outra reunião onde mostramos  que as zonas industriais estavam com problemas  para se implantar
no zoneamento. É  pouca área e indústria de grande porte é diferente de comércio de grande porte,
ela é bem maior. Conselheiro da CIC, Olivir Viezzer: a maioria das demandas em relação a CIC
estão atendidas neste texto. Ele contempla as demandas da CIC. Conselheira da CIC, Margarete
Tomazzini Bender: há uma verificação de que dentro do 3º anel, existem muitos espaços para ser
ocupados  com  atividades  vinculadas  a  indústrias  cuja  expanção  está  inviabilizada.  Existia  a
possibilidade de  buscar área para expanção industrial dentro daquela área que  estava limitada.
Enquanto CIC, esta é uma demanda que não caracteriza implantação de novas indústrias, é na
perspectiva  de viabilizar  a manutenção das já existentes.  No ponto  de vista  de impacto,  há a
garantia da indústria já estar instalada. A manifestação não é para novos empreendimentos mas
para as já instaladas pois para ampliar tem que buscar outros terrenois muitas vezes  precionando o
Poder  Público  para  se  instalar  na  zona  rural.  Conselheira  da  COPLAN  Rosana  Aparecida
Guarese: Estamos ajustando  onde a topogarfia é muito ruim e constatamos no diagnóstico que há
dificuldade na questão das áreas. Buscamos com isto tentar atender  verificamos na prática com os
processos  que a  indústria  de 5  ou 6 mil  m² ainda não  é  uma grande indústria.  Nossa base
econômica  é  forte  com a questão industrial  e  estamos criando poucos  espaços para que  isto
aconteça.  Tivemos o  cuidado  de  manter  500m² na  pequena  para  não impactar  principalmente
dentro do segundo anel onde a ZR permite.  Conselheira da CIC, Margarete Tomazzini Bender:
na  questão  do  comércio,  a  atividade  instalada  no  CS-  Comércio  e  Serviços  é  vinculada
exclusivamente para o comércio de uma única empresa, como atacados. Aquele que envolve um
maior porte  aparece como uma atividade,  como um shopping, um centro comercial ou galerias.
Este porte não afeta aquela situação pois o comércio e serviço está vinculado a isto mas dentro
desta lógica. O Shopping tem suas regras e a ele tem um outro limitador. Conselheira da COPLAN
Rosana Aparecida Guarese: precisamos regulamentar o Impacto de Vizinhança e  a indústria  não
tem como fugir   a não ser nas áreas industriais que já tem o licenciamento ambiental cuidadoso e
as questõres de vizinhança.  ART  NOVO  AS ATIVIDADES  DE PRODUÇÃO PRIMÁRIA...  Este
artigo foi formulado através de um debate em várias reuniões junto com a Secretaria da Agricultura,
Secretaria da Receita e o Meio Ambiente. É referente aquela questão de que o agricultor está
tentando  ficar  na  zona  urbana  e  nem  sempre  consegue  continuar  seu  trabalho.  Não  há  um
entendimento técnico  na hora de regulamentar se pode prever a atividade primária na zona urbana
e ela acontece mais nas bordas pois o perímetro foi muito ampliado e há esta dificuldade. Os que
estão junto a divisa e é possível mudar este perímetro, estamos fazendo esta proposta. Tentamos
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dar apoio a estes para ficar mais claro no texto. Há o licenciamento ambiental e o que comprovam
a finalidade econômica tem a redução do IPTU mas há dificuldade pois não está claro. A Secretaria
da Receita colocou que é uma questão estadual  a parte de comprovação de finalidade econômica
mas havia dificuldade pois o plano coloca que a atividade primária é para a área rural. Isto foi
demanda que chegaram dos agricultores.  Conselheira  da SMAPA,  Camila Sandri  Sirena:   a
Secretaria da Receita tem o entendimento que, se a produção não é feita em toda a área, isenta
apenas a área produtiva e o restante deve pagar o IPTU. O ajuste do texto é para que se entenda
toda a propriedade como produtor e não apenas uma parte. Englobar a unidade produtora como um
todo. Conselheira da COPLAN Rosana Aparecida Guarese: terão que trabalhar com o Código de
Postura ou outras legislações.  Aqui o entendimento de que é possível ter produção primária na
zona urbana.  Conselheiro do CREA,  Jorge Gelso Cassina: não é a área rural que avança na
área urbana é o contrário. Tem que ter o respeito com a atividade que está lá há anos e  ver que
nesta área que não é produtiva possivelmente há mato ou  APP que deve ser preservada e outras
que  não teria licenciamento nunca. A propriedade rural deve ser entendida como um todo e não
fazer  esta  diferenciação.  O  segundo  item fico  em   dúvida.Conselheira  da  COPLAN  Rosana
Aparecida  Guarese: a  parte  estadual  é  uma  obrigatoriedade,  se  não  tiver  obrigatoriedade
econômica eles já tiram a área. Foi discutido.  Conselheiro do CREA,  Jorge Gelso Cassina: o
código tributário do Município diz que a propriedade rural com mais de um hectare, dentro da área
urbana tendo uso agrícola, pecuário, estrativo, silvicola ou agroindustrial é isento . Não tem como
ficar  dimensionando.   Conselheira  da  COPLAN  Rosana  Aparecida  Guarese: não  está
dimensionando, está bem amplo. o que eles colocam é a dificuldade  de entendimento do que o
Plano  permite.  Aqui  não  estamos  entrando  no  detalhe.  Conselheiro  do  CREA,  Jorge  Gelso
Cassina:  o código tributário fala em uso, se não tem uso, como uma chácara de lazer deve ser
cobrado. Conselheira da COPLAN Rosana Aparecida Guarese: se for tributado ou não deverá ter
uma discussão específica com regramentos e com quem trabalha com isto. Aqui é só dizer que o
Plano permite estas atividades rurais que foi o que nos veio como dificuldade. Não regrar muito
mais e não avançar nas outras legislações  que tratam disto e o  entendimento é que este texto
trabalharia  e daria segurança para isto. Pergunto se gostariam que fosse visto novamente com a
Secretaria Fazenda.  Conselheiro do CREA,  Jorge Gelso Cassina: se existe este dispositivo
legal  em outras esferas seria bom trazer para tomar conhecimento. Conselheiro do STR,
Rudimar José Menegotto: no interior todas são pequenas áreas. Por exemplo um agricultor tem
uma matricula , onde ele produz e outra que é só mata. O que ele pode fazer com esta última?
Conselheira da SMAPA, Camila Sandri Sirena,  tem as leis ambientais que tem a compensação
de área. Conselheira da COPLAN Rosana Aparecida Guarese: hoje há dificuldade de isenção.
Tem pessoas que vieram aqui e que tem mais de 20 mil de IPTU, não consegue pagar, nem vender
para fazer loteamento pois é uma encosta e tem questões ambientais. Presidente Carlos Eduardo
Mesquita Pedone:  não seria interessante colocar um inciso terceiro “em casos específicos serão
discutidos”, deixar uma abertura.  Conselheira da CIC,  Margarete Tomazini Bender: temos que
enxergar a propriedade como uma unidade independente. Não se julga ela como partes mas como
um todo, com a matrícula. A atividade produtiva primária se caracteriza no bem independente da
fração a qual está vinculada. O bem que representa a sua capacidade tributária como um todo e
não em partes.  Conselheira da COPLAN Rosana Aparecida Guarese:  Hoje é assim, ou você
tem  isenção  de  tudo  e  houve  a  intenção  de   fazer   esta  discussão  mas   não  aqui  no
Plano.Conselheiro  do  CREA,  Jorge  Gelso  Cassina:o  assunto  é  multidisciplainar  nesta  área
ambiental  e  de  preservação.  Inclusive  fizemos   sugestões  para  o  SAMAE  para  incentivar
manutenção e ampliação de vegetação nativa dentro das bacias de captação. Temos que parar de
ser fiscais e começar a  oferecer incentivos para a preservação. Conselheira da COPLAN Rosana
Aparecida Guarese: manter isso pois de fato houve esta dificuldade  deixar claro que é possível as
atividades primarias em zona urbana texto do novo artigo : trocar “e poderão” por “que poderão”.
ART (137) Conselheiro do SINDUSCON Juarez Mazzochi:  nós entendemos que o Estudo de
Impacto  de  Vizinhança   deve  ser  feito  quando  houver  troca  de  porte.  Conselheira  da  CIC,
Margarete Tomazini Bender:  este artigo estava nas disposições transitórias e se volta para a
atividade industrial numa zona que hoje não permite mais atividade industrial. Não é questão de
porte ou não porte é para garantir que a pessoa que já comprou um imóvel onde hoje não permite a
indústria,  comprovada  a  titularidade,  ele  possa  ampliar  suas  instalações  até  o  limite  do  IA.  É
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específico como uma situação transitória para estes casos. Acrescentar  no final do texto  “quando
houver troca de porte” voltar para as disposições transitórias. ART (141).  Conselheiro do
SINDUSCON Juarez Mazzochi: sugestão de mudança na redação  tirar  exceto na Zona das
àguas-  ZA.  Acrescentar  Parágrafo  Único:  não  serão  permitidos  em  Zona  de  àguas”.
Conselheira do CAU, Silvia Rafaela Scapin Nunes,  no Seminário que teve do Ministério Público
do RS, um Procurador comentou que o município poderia, em algum momento,  recusar alguns
empreendimentos que não venham atender a identidade do município. Conforme os anos passam
que tipo de cidade  vamos ter? Como poderíamos inserir isto na Legislação Municipal. Daqui a
pouco as cidades ficarão muito parecidas e Caxias não é parecida com muitas cidades. Quando
empreendimentos são incompatíveis ou não retratam a nossa realidade ou identidade da serra
gaúcha, possam ser revistos e apesar de se enquadrar na legislação, possa estar discutindo se
Caxias quer ou não este tipo de empreendimento aqui. Não sei como encaixar no Plano, mas como
está havendo uma revisão em função da questão  regional, que se possa considerar que  este tipo
de instrumento existea segundo o procurador do MP. Conselheira da COPLAN Rosana Aparecida
Guarese: Como fazer isto na prática para constar no PDM? Conselheira do CAU, Silvia Rafaela
Scapin  Nunes,  é  só  um  comentário  mas  vou  resgatar  para  trazer.  CAPÍTULO  III  DOS
PARÂMETROS  DE  EDIFICAÇÕES  SEÇÃO  I  DOS  CONCEITOS.  Conselheira  da  COPLAN
Rosana Aparecida Guarese. Ainda estamos fechando toda essa parte da questão dos índices e
das taxas, não  veio hoje  porque algumas coisas   não ficou  claro o entendimento do conjunto,
então  apesar de já ter várias questões já definidas ou que permanecem, nós achamos melhor o
entendimento global para que a apresentação ficasse mais clara. Toda essa parte dos parâmetros
de edificação nós trabalhamos muito em conjunto com a SMU, especialmente com as dificuldades
do dia a dia, as dificuldades de entendimento do texto ou de aplicação ou algumas questões que
internamente eles já tem o padrão de trabalho, mas que não está expresso e que daí gera alguns
problemas na aplicação. Então nós tentamos, juntos, melhorar. Aqui na taxa de impermeabilidade
além dos itens que existiam e que eram considerados permeáveis foi acrescentado mais um, que é
aquele  de  acesso  para  veículos  com  até  50  cm  de  largura.   Conselheiro  da  SMU  Daniel
Alexandre Nunes. V-TAXA DE PERMEABILIDADE. Este item ele já estava contemplado desde o
plano e foi retirado então a gente apenas acrescentou novamente tudo o que estava acontecendo
na prática. O pessoal estava utilizando a taxa de ocupação  dos 80 por cento e deixando área
permeável   as  vezes  cobertura  vegetal  ou  solo,  não  modificado  pela  utilização  de  vaga  de
estacionamento e na prática hoje em dia eles acabam pavimentando depois,  criando e adicionando
novamente os trilhos se da possibilidade de utilizar a captação máxima prevista dos 80 por cento
né, e adicionando os  trilhos que na prática do dia a dia de acesso de veículos e a gente não tem
problema  Esse critério a gente já utiliza hoje. Este critério não vale  para a faixa de pedestres. No
acesso de pedestres  aumenta a largura. Até 50 cm  vemos  que á água entra no solo, vai escoar ,
enfim, ela vai ser permeável no solo. O problema é quando a gente começa utilizar lacunas  e a
gente perde o controle. Daqui a pouco você tem um trilho ao lado do outro. De fato, na prática
impermeabilizando 50 por cento da área permeável permitida que é os 20 por cento do lote. Então,
a gente utilizou 50 cm que é o pequeno, já era o previsto e agora aumentou.  Passa a entrar
naqueles outros critérios ali.  Por exemplo, se tu quiser usar uma área para acesso de pedestres de
um metro e meio e utilizar aquele tipo de pavimentação vai ter um desconto os descontos previstos.
O acesso de pedestres  é obrigatório pelo menos no acesso frontal, nesse um metro e meio. Se tu
tens rampas ou não, depende. Aí vai do projeto mas há  possibilidade do projetista conseguir vencer
os níveis do projeto.  É o critério realmente do projeto.  Conselheiro do SINDUSCON , Juarez
Mazzochi,  que seja colocado o acesso para cadeirantes,. Não conseguimos fazer um acesso de
pedestres com concregrama ou concreto poroso. É  prudente a gente ter esse caminho de um
metro  de  meio.  Acho  que  vale  a  pena  a  gente  pensar  nisso.  Conselheiro  da  SMU  Daniel
Alexandre Nunes. Está previsto no Código de obras,  é um outro regramento. O acesso ele é
obrigatório previsto pelo código, mas você não é obrigado a usar aquele tipo de pavimento, você
pode  usar  o  pavimento  previsto  pela  NBR de  Acessibilidade.  Conselheiro  do  SINDUSCON  ,
Juarez Mazzochi, se tu tiver, um acesso para o pedestre até um metro e dez se é permitido, que
acho que é um metro e cinquenta, ele não conta. Que fosse contar como permeável. Já tínhamos
isso no código de 2007, foi tirado na redação de 2015. Eu acho que a gente não está perdendo
nada. Acho que nós temos mantendo, acho que isso auxilia as novas construções a ter acesso
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melhorado.  Conselheiro  da  SMU  Daniel  Alexandre  Nunes: O  que  a  gente  poderia  fazer  é
aumentar a largura, só que a gente tem que prevê ao máximo de trilhos também, esse é o cuidado
que tem que ter ao utilizar um ao lado do outro.  Incluir número  5- Acesso de pedestre até 1
metro e meio desde que esclusivamente para acessibilidade de pessoas com necessidades
especiais. (ART 38)-   Questão do AF de ter 4 e 4 metros nas esquinas.  Conselheiro da SMU
Daniel  Alexandre  Nunes: o  prorietário  de  lote  de  esquina  está  perdendo  duas  vezes.  Esta
proposta  é  para   assegurar  os  condicionantes  de   visual,   ventilação,  tipologia  urbanística  e
segurança. É uma sugestão. Conselheiro da SMTTM, Adair Bianchi,  existe várias esquinas que é
dificil fazer  a circulação do transporte coletivo e que se fosse colocar 4 metros dos dois lados seria
bom.  Conselheiro  do  SINDUSCON,  Juarez  Mazzochi: a  zona  urbana  já  está  consolidada.,
Concordaria com isto em  novos loteamentos. Se faria lotes maiores de esquina. Vamos inviabiliaza
qualquer construção nos lotes de esquina. O Plano Diretor de 96 permitia  Quatro metros em uma
rua e na outra  no alinhamento. No outro Plano foi corrigido e foi para 4 e 2 m . A ampliação de rua
nunca vai atingir os 4 metros. A redação como está é boa mas com 4 e 4m nos terrenos de esquina
é  inviável.  4m e 2m é a  melhor  solução.  Manter  os  2  e  4  metros e   repensar  na Lei  do
Parcelamento do Solo. Conselheira do CAU, Silvia Rafaela Scapin Nunes:  como a rodovia e a
ferrovia são federais não seria melhor deixar 4 metros para os dois?  Conselheira da COPLAN
Rosana Aparecida Guarese: é diferente. Na ferrovia há uma rua lateral de 15 metros cujo AF é de
2 metros.(ART 39)- INCISO I.   Conselheiro da SMU, Daniel  Alexandre Nunes: como   o texto
original permite rampas  e escadas a partir de 2 metros, mas na prática, temos volume de escadas
para descer pavimentos. Como a lei não é clara em relação a isto, entendemos que as escadas são
para vencer desníveis e não devem ter volumes de edificação. Queremos deixar mais claro na
redação.  Um  valor  razoável  seria  1  metro.  Conselheiro  do  SINDUSCON,  Juarez  Mazzochi:
precisamos dos 2 metros até para portadores de necessidades especiais. Caxias tem relevo ruim.
Terreno com testada pequena conseguimos e em testada grande não dá. Conselheira da COPLAN
Rosana Aparecida Guarese: o problema é fazer escadas para pavimento.  Ver se troca para 1
metro.  O  assunto  voltará  na  próxima  reunião.  INCISO  VI- Conselheiro  da  SMU,  Daniel
Alexandre Nunes: isto na prática  está sendo feito.  Está sendo liberado garagens abertas,  se for
coberto  é  ilegal.  Conselheira  do  CAU,  Silvia  Rafaela  Scapin  Nunes:  quando  é  area  é  de
influência  de  escola  e  de  hospitais  as  pessoas  acabam estacionando  em cima das  calçadas.
Conselheiro  da  SMU,  Daniel  Alexandre  Nunes: este  uso  a  que  se  regere  o  texto  é  no
afastamento  frontal,  não  é  na  calçada.  O  passeio  público  não  deve  ser  utilizado  para
estacionamento.   Conselheira  da COPLAN Rosana Aparecida  Guarese:  Se colocar  área de
influência de escolas e hospitais isto teria que ter estudo e ser marcado de cada equipamento. Na
prática isto não é possível aqui no Plano. Conselheiro do CAU, Rafael Artico: talvez regrar o que
o  rebaixo  de  meio  fio  atinge  em termos  de  vagas  no  AF.  Conselheira  da  COPLAN  Rosana
Aparecida Guarese: poderiamos fazer esta discussão sobre estacionamentos no meio fio   no
Código de Obras.  (ART 41) PARÀGRAFO I   Conselheiro da SMU, Daniel  Alexandre Nunes:
usamos este critério mas não estava previsto na legislação. Poderia usar desta forma quando  o
lote tinha testada para duas vias com diferentes zoneamento e não estava previsto com mesmo
zoneamento. Conselheiro do CAU, Rafael Artico:  esquina de  ZR1 e ZC3, se a testada maior for
para  via local ZR1 ou ZR2 acaba reformando a paisagem urbana. Se a ZC3  for para incentivar a
verticalização nestes casos não deveria ser a maior testada e sim maior índice.  Conselheira da
COPLAN Rosana Aparecida Guarese:  vai ter proposta de mudança neste zoneamento se não foi
consolidado  terá ajustes. Conselheiro da SMU, Daniel Alexandre Nunes:  frente para duas vias e
zoneamentos diferentes, escolhe a maior testada  o volume foi colocado para a via que tem mais
restrição. Conselheira da CIC, Margarete Tomazini Bender :  uma coisa é o imóvel que tem frente
para duas vias outra e lotes de esquina nos lotes de meio da quadra com duas testada e em zonas
diferentes, aplicava-se os 50%. O problema é nos terrenos de esquina.  Conselheiro da SMU,
Daniel Alexandre Nunes: nos terrenos de esquina pode escolher o zoneamento. Conselheira da
CIC,  Margarete  Tomazini  Bender: neste  caso  há  distorção  no  desenho  da  cidade.
ACRESCENTAR  NA REDAÇÃO  “…  exceto  em  terrenos   de  esquina  ou  mais  de  uma
esquina...”. PARÁGRAFO II- Conselheiro do CAU, Rafael Artico: fazer composição de que até
metade do lote não deve passar de 10 m, no lado que é ZR1 ou ZR2 ou vão desmembrar estes
lotes. Criar uma limitação de uso, o parâmetro que escolher, seja de ZR3  ou ZR1. Porém nos
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primeiros metros não poder passar de 10m. A diferença na prática é a altura  a questão é não jogar
a torre alta para o fundo, talvez estipular um percentual de terreno a partir da testada  definida para
não passar dos 10m. VER NOVA PROPOSTA  com texto que gere relação de proporção entre
testada e área, texto com metade ou como está. PARAGRAFO III. Conselheiro da SMU, Daniel
Alexandre Nunes: foi  sugestão pela  dificuldade de aplicação. Usar o zonemaneto do lote  dos
parâmetros  que  incidem nele.  Conselheiro  do  CAU,  Rafael  Artico: só  não  concordo  com  o
afastamento frontal dentro dos sublotes isto já está previsto no afastamento do condomínio. Nas
vias privadas sem possibilidade de alargamento não devem ter afastamento frontal.  INCLUIR NO
FINAL:  “  afastamento  frontal   isento  nos  sublotes”.  (ART  43)  AS  VAGAS  DE
ESTACIONAMENTO...  INCISO  II   “aumentar  de  35  para  40m²”.  Conselheira  da  COPLAN
Rosana  Aparecida  Guarese  na  questão  de  vagas,  estamos  regrando  aqui,  mas  deverá  ter
discussão no Plano de Mobilidade  e ver o que as políticas nacionais mostram. Conselheiro  do
SINDUSCON,  Juarez  Mazzochi,   incentivar  a  utilização  de  outros  meios  de  transportes.  Se
colocarmos sempre garagem estamos incentivando sempre o automóvel. A sugestão  é contemplar
todos.  Texto sugerido: “para prédios residenciais e comerciais deverá ter no mínimo uma vaga a
cada  100m2 de  área  construída  sendo  o  total  de  vagas  nunca  inferior  a  50% do  número  de
unidades”. Se colocarmos sala dormitório com 50m² cada dois apartamentos vai ter uma vaga. Na
Habitação de Interesse Social cada duas unidades é uma vaga. Os outros, é o mercado que vai
regular. Queremos incentivar o transporte coletivo, o uso de outros modais, até o uso de aplicativos
na questão dos transportes está sendo muito utilizado. É o mercado que regula.Não tira a exigência
de ter uma vaga por unidade. Conselheira da COPLAN Rosana Aparecida Guarese: isto deveria
ser discutido nas políticas de mobilidade. Aqui deve ter um olhar mais global.  Conselheiro  do
SINDUSCON, Juarez Mazzochi, tirar a obrigatoriedade de no mínimo uma unidade quando for
mais de 100m².  Conselheira do CAU, Silvia  Rafaela Scapin Nunes:  não temos que deixar o
mercado imobiliário  regular o Plano Diretor. Conselheiro  do SINDUSCON, Juarez Mazzochi:  ele
não vai  regular o Plano, vai depender do empreendedor o que ele vai construir como unidades
habitacionais   maiores  sem vaga  de  garagens.  Conselheira  da  COPLAN  Rosana Aparecida
Guarese: na política de mobilidade o objetivo é restringir as vagas de garagens e  melhorar o
transporte coletivo e outros modais. Mas isto tem que ser contemplado pois não pode ser proibido
sem ter outro suporte. A discussão é maior. INCISO II, III e IV Terá nova proposta de texto para a
próxima reunião. INCISO V,  §1º . Conselheiro da SMU, Daniel Alexandre Nunes: o texto ficou
mais claro e também estava no decreto  do Estudo do Impacto de Transito.  Usamos a mesma
linguagem. SEÇÃO II DOS CONJUNTOS HORIZONTAIS E VERTICAIS (ART 44) . INCISO I DOS
CONJUNTOS RESIDENCIAIS  HORIZONTAIS.  Conselheiro da SMU, Daniel Alexandre Nunes:
a) fizemos um critério de que a partir de 10 unidades teremos um conjunto horizontal. Precisávamos
da diferença entre casas geminadas e conjunto horizontal. Sugestão a partir de 10 unidades temos
conjuntos  horizontais. b) A inclinação é apenas uma questão técnica c) quanto a área de lazer não
estava regrado se podia ter salão de festas. O que tem que discutir aqui é o número de unidades,
pois  o  resto  já  estamos  aplicando.  Conselheiro  do CAU,  Rafael  Artico:  dentro  dos  espaços
privados  de condomínios fechados vai contra nossa ideia de  área de lazer. Para que as pessoas
possam se utilizar da cidade e não só dentro do seu espaço.Não devemos obrigar o empreendedor
a ter área de lazer dentro dos condomínios fechados. Temos que pensar estratégicamente como as
questão das vagas.  LETRA d) será considerado condomínio  horizontal conjuntos  com 10
unidades  habitacionais  ´,  dispostas  horizontalmente.  PARÁGRAFO  ÚNICO   “  Para
condomínios de casas geminadas, a partir  de 2 unidades, a testada permitida para cada
unidade será de 4,5 m (quatro metros e meio) quando acesso direto a rua oficial. Conselheiro
da SMU, Daniel Alexandre Nunes: a medida 4,5 m é para ter uma vaga de estacionamento, mais
o  acesso  residencial.  Conselheiro  do  SINDUSCON  Juarez   Mazzochi: temos  conjuntos
horizontais de residências, comercial  e de indústria, não poderia ampliar para 20.000m² com o
mesmo regramento?  Conselheiro  da SMU,  Daniel  Alexandre Nunes: não  estamos  prevendo
condomínios industriais. Conselheira da COPLAN Rosana Aparecida Guarese:  quanto maior fica
mais impacto no viario e na cidade. Conselheiro do CDL, Fernando Gonçalves Reis: na prática
isto  já  está  acontecendo,  mas  está  havendo  subterfúgios.   Não  são  constituídos  enquanto
condomínio, são loteamentos. Não existe a formação de uma pessoa jurídica de condomínio, surge
uma associação. Isto gera dificuldades para as pessoas que precisam adquirir e pagar condomínio.
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Concordo  com a  ampliação  para  20.000m2.  Até  na  questão  de  segurança,  as  pessoas  estão
procurando os condomínios.  Conselheira da COPLAN Rosana Aparecida Guarese:   existe um
regramento  para  os  loteamentos,  não  é  subterfúigio.  Presidente  Carlos  Eduardo  Mesquita
Pedone:  sugiro   retomar  este  assunto  da  Seção  II  na  próxima  reunião.   Conselheiro  da
SEPLAN, Fernando A G Mondadori: na próxima  e nas demaisreuniões  não vamos mais fazer
apresentação. Os conselheiros tragam os  pontos que quiserem discutir para discussão aqui e não
passar  ponto  a  ponto.  O texto  está  indo antes.  Conselheira  da COPLAN Rosana Aparecida
Guarese:  esta dinâmica está boa, indo ponto a ponto. A preocupação é que vocês entendam tudo
o  que  foi  colocado.   Algus  poucos  pontos  ainda  é  polêmico  mas  o  resto  será  bem tranquilo.
Presidente Carlos Eduardo Mesquita Pedone:   vamos marcar uma reunião  a mais. Reunião dia
02, outra quarta-feira e dia 11 será encerrado.   Conselheiro do CDL,  Fernando Gonçalves
Reis: encaminhamos  uma proposta por e-mail. Esta discussão iniciou agora no CDL. Não são só
questões operacionais  existem outras que  são relevantes ao Plano.  Conselheira da COPLAN
Rosana Aparecida Guarese:  este assunto foi colocado no início da reunião e um dos e-mail  eu
respondi, dizendo que era questões bem operacional e que o texto do Plano não contempla. Este,
como chegou ontem e vimos hoje de manhã  e foi colocado no começo da reunião  tem questões
interessantes  e  que  podem  ser  discutidos  nos  Planos  Setoriais.  Como  se  refere  a  diretrizes
setoriais, e isto já foi colocado, temos todo este conteúdo mais denso como zoneamento e estrutura
viária então  isto ficaria para as diretrizes setoriais. Foi o que foi colocado no começo da reunião. No
texto tem coisas  que teria que voltar com discussão com as secretarias, tem coisas que está
incluídas.  Agradecemos  a  manifestação  e  as  sugestões.  Conselheiro  do  CDL,  Fernando
Gonçalves Reis: tem coisas   fundamentais  para a cidade.  Uma das sugestões é  parcerias para
estabelecer e desenvolver  empreendimentos que não tem recursos para isto.  Conselheiro da
SEPLAN, Fernando A G Mondadori: estamos elaborando um texto para isto. Mesmo não estando
esplicito no PDM e como o Plano de Mobilidade é parte do Plano cada questão será trabalhado nos
Planos. A proposta de ter os Planos Estratégicos Setoriais  é para que possamos trabalhar estas
questões com mais tempo e desdobrada com o Plano Diretor.  Conselheira da COPLAN Rosana
Aparecida Guarese: no texto tem diversas ações dentro da segurança, saúde, meio ambiente e
que foi  discutido na reunião anterior.  Conselheiro do CDL,  Fernando Gonçalves Reis:  estas
sugestões partem de um debate  que aconteceu  no Mobiliza Caxias.  O Plano Diretor interfere no
desenvolvimento da cidade e como ela  vai  se redesenhar em termos de espaço,  identidade e
desenvolvimento.  São  propostas  que  devem  ser  consideradas.  Presidente  Carlos  Eduardo
Mesquita Pedone; sugestão de  disponibilizar estes textos que estão sendo enviados para os
Conselheiros e relacionar o que está contemplado no Plano.Conselheira da COPLAN Rosana
Aparecida Guarese: o conselheiro poderia fazer isto. Nós enviamos os textos. Sr Roberto Fillipini:
como viabilizar o envio destas propostas ? Presidente Carlos Eduardo Mesquita Pedone;   enviar
a  SEPLAN,  COPLAN  para  poder    vir  a  reuniãos  e  de  preferência  via  entidade  membro  do
Conselho.
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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