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                                                      ATA N° 61 /2015
Aos quatorze  dias  do mês de março de 2016 às dezessete horas, no Salão Nobre do
Gabinete do Prefeito reuniu-se o CONSEPLAN  em Sessão Ordinária de nº  49 para
assuntos constantes da convocação.
PRESENÇAS  
Olivir  Viezzer,  (CIC),  Margarete  Tomazini  Bender  (CIC),  Rudimar  José  Menegotto
(STR), Jussara Roncatto (UAB), Alexandre Susin (SINDUSCON), Rafael Rihl Tregansin
(SINDUSCON),  Ivaldo  Trentin  (SEAAQ),  Carlos  Eduardo  Mesquita  Pedone  (UCS),
Sislaine Simonetto (OAB), Cesar Augusto Tome (OAB), Jorge Gelso Cassina (CREA),
Nerio Jorge Susin (CREA), Nelson Minetto (CDL),  Pedro Alcântara Bitencourt Cézar
(OBSERVATUR),  José Taiarol  (SMAPA),  Fabio  Scopel  Vanin  (SMU),   Juarez Biasio
(SAMAE), Gilberto Boschetti (SEPLAN),  Larissa Raimundi (PGM), Henrique Gustavo
Koch (SEMMA), Gilmar Santa Catarina (SMGF), Paulo Roberto Dahmer (SRM), Manoel
J  Souza  Marrachinho  (SMTTM),  Rubia  Ana  Mossi  Frizzo  (SMC),   Érico  Borges
Machado (SMC), e Sabrina Crivelaro Becker (SMOSP) Contou com a presença  de
Felipe Barreto dal Piaz (PGM) e Bruna Boschetti (SEPLAN). 
PAUTA:   1-INFORMAÇÕES  DA  PRESIDÊNCIA.  O  Presidente  Carlos  Eduardo
Mesquita Pedone agradece a presença de todos.  2- POSSE E RECONDUÇÃO DE
CONSELHEIROS  Informa  a  posse  e  recondução  dos  Conselheiros:  CREA-  Titular:
Jorge Gelso Cassina,  Suplente:  Nerio Jorge Susin,  SINDUSCON: Titular:  Alexandre
Susin, Suplente: Rafael Tregansin, OAB: Titular: Sislaine Rossa Simonetto, Suplente:
Cesar Augusto Tome, UCS: Titular:Carlos Eduardo Mesquita Pedone, Suplente: Maria
do Carmo Quissimi,SEAAQ: Titular:Ivaldo Trentin, Suplente: Pablo Cesar Uez, UAB:
Titular:  Jusara Roncatto,   Suplente:  Valdir  Walter,   Sind Trab Rurais:  Rudimar José
Menegotto,  Suplente:  Marcos  Agostinho  Camassola   CIC:  Titular  Olivir  Viezzer
Suplente  Margarete  Tomazini  Bender,  Sec  Mun  Meio  Ambiente:
Suplente: Henrique Gustavo Koch.2- ATA Nº 60/2015 foi aprovada  por unanimidade,
dos conselheiros presentes e com abstenção do 3- ELEIÇÃO DO PRESIDENTE E
VICE  PRESIDENTE  DO   CONSEPLAN.  O Conselheiro  da  UCS,  Carlos  Eduardo
Mesquita Pedone foi eleito presidente e o Conselheiro da SMTTM, Manoel José
de  Sousa  Marrachinho  como  Vice  presidente.  4-  BALANÇO  DA POLÍTICA DE
REGULARIZAÇÃO  FUNDIÁRIA  E  FISCALIZAÇÃO  DE  LOTEAMENTOS
IRREGULARES  2013-2016- O  Conselheiro  da  SMU   Fabio  Scopel  Vanin faz  a
apresentação. O Conselheiro do OBSERVATUR, Pedro Alcântara Bitencourt Cézar,
pergunta se  os 150 loteamentos, citados na apresentação, são somente moradias com
social de baixa renda ou construção de alta renda?  O Conselheiro da SMU  Fabio
Scopel Vanin   responde que é  tudo. Tem casos que um parcelamento irregular é
apenas  uma  rua  com  10  a  15  casas   e  outros  locais  são  grandes  complexos
habitacionais de baixa renda. Estes 150, são loteamentos que temos cadastrado como
irregular.  São  grupos  de  pessoas   que  estão  demandando  ou  uma  regularização
através de uma proposta urbanística no município ou eles vem a prefeitura pois como
não tem condição de fazer proposta urbanística vem para pedir serviços públicos.  O
Conselheiro do OBSERVATUR, Pedro Alcântara Bitencourt Cézar pergunta: destes
150 quantos não são de baixa renda? O Conselheiro da SMU  Fabio Scopel Vanin
responde: não temos este número. Até porque o conceito de interesse social tem que
ser verificado no caso concreto. Se pegar pela lei federal hoje, numa interpretação mais
flexível, o que está consolidado a mais de  5 anos já pode ser considerado de interesse
social. O município não tem um critério específico para  conceito de baixa renda . Por
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isso este decreto de regulamentação da lei para interesse social e tentar  balizar  para
dar forma e valor aos contratos, nas condições das casas existentes e entre  outras
situações para poder definir de forma precisa. O próximo passo é definir estes critérios.
O Conselheiro do CDL, Nelson Minetto, foi muito importante ver esta apresentação.
Sou  proprietário  de  uma  imobiliária  e  sempre  houve  uma  quantidade  enorme  de
pedidos de lotear que não fizemos pois não é legal.  Vimos coisas concretizadas e eu
passava perante os corretores como uma pessoa que mandava o proprietário embora
pois estava errado. O que me deixa muito feliz é que agora está  organizado. Tomara
que tudo dê certo É mais de 30 anos que estou vendo estes problemas. Me parece,
pela apresentação que vai dar certo. Parabenizo o trabalho.  O Conselheiro da SMU
Fabio Scopel Vanin diz que  temos muito caminho a andar. Os procuradores podem
respaldar nossa fala, são servidores públicos de carreira e responsáveis. Na parte rural
da  cidade,  nos  condomínios  de  alto  padrão  que  estavam sendo  feitos  numa  total
ilegalidade, houve uma forte  ação da prefeitura e  cessaram. Teve situação que as
pessoas tiveram que refazer os contratos e foram barrados. São locais que continuam
sendo área rural pois houve ação do município, senão seriam áreas transformadas em
urbanos  e   procurando  o  poder  público  para  regularizar.  As  vezes  a  gente  não
consegue dar conta de toda esta dinâmica mas avançamos bastante na questão de
ação e  na área  rural  já  conseguimos evitar  o  pior,  pois  depois  teríamos que levar
ônibus, infraestrutura urbana e tudo o mais.  O Presidente Carlos Eduardo Mesquita
Pedone  coloca que   foi contratado pela prefeitura, a UCS, o PLHIS-Plano Local de
Habitação e Interesse Social, há uma  3 anos atrás e tinha alguma coisa de prevenção
para  novos  loteamentos  irregulares  pois  as  ações  colocadas  são  feitas  nos
loteamentos que estão consolidados hoje.  O Conselheiro da SMU  Fabio Scopel
Vanin coloca que  na questão de fiscalização não. Esta ação é justamente para inibir
novos. Os exemplos que dei na área rural são questões novas e algumas nem sairam
do papel. Houve casos que detectamos quando estavam comercializando e não havia
nenhuma  infraestrutra  no  local.  Hoje  temos  uma  fiscalização  conectada  com  a
Procuradoria  do município  e com o Ministério  Público.  O Conselheiro da SMTTM,
Manoel J Souza Marrachinho  quero elogiar as secretarias que se envolveram neste
assunto. Esta legislação traz um grande avanço. O parcelamento irregular se escuda
no âmbito da necessidade social, das dificuldades de aprovar um empreendimento. Na
realidade  não  é  nada  disso.  Sabemos  que  o  parcelamento  irregular  é  uma
malandragem e o que esta lei tem de bom é que sempre que o setor público se propôe
a editar uma legislação, que a primeira delas foi quando foi criado a SMU, que surgiu
tendo  seu  grande  objetivo  regularizar  os  parcelamemntos  irregulares  na  época   e
depois  acabou  incorporando  outras  tarefas,  inclusive  de  aprovar  projeto.  A grande
dificuldade quando se formulava uma lei  dessas era assim: “nós estamos ajudando
uma das vítimas deste  processo que é  o  comprador da área irregular  ou estamos
incentivando o surgimento de novos loteamentos na medida que periódicamente se faz
um projeto de regularização”. Acho que esta legislação tem um mérito que está num
artigo que é decisivo, a regularização não interrompe o processo de responsabilização
do loteador.  Não há fiscalização melhor  do que punir  a pessoa que loteou. Toda a
fiscalização  que  acontece  pós  loteamento  irregular  é  a  vítima  que  sofre  as
consequências, nunca o loteador que sabe o que  está acontecendo, tanto que ele
acha mecanismos para a matrícula e usa testas de ferro para transferir a área para
fazer  as promessas de compra e  venda.  O malandro,  o  ilegal  nunca  conseguimos
pegar.  É um pedido que se faz para a Procuradoria, Ministério Público e cartórios  que
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exempla  alguns  loteadores  irregulares  que  ainda  estão  prosperando  porque  este
pessoal se conversa. O loteador vai pagar multa e sofrer ação criminal com cadeia, se
fizer com dois ou três loteadores  freará o surgimento dos loteamentos.  A Conselheira
da SMOSP, Sabrina Crivelaro Becker,  foi colocado que 50 processos estão sendo
analisado,  como  está  se  processando esta  análise?  Um loteamento  irregular  tem
algumas peculiaridades em relação ao regular.  Vem para nossa secretaria  e temos
necessidade de criar  áreas públicas para passagem de rede  desapropriando lotes.
Então, se puder ter uma integração na parte onde  se possa fazer alguma alteração
urbanística.  O  Conselheiro  da  SMU  Fabio  Scopel  Vanin  a  ideia  é   o  projeto
complementar  ser analisado pela Secretaria de Obras e SAMAE antes da aprovação.
O  termo  de  compromisso  que  o  loteador  assinar  vai  se  acertar  como  dar  as
informações complementares. A SEPLAN já está contribuindo para o sistema viário. O
que não se pode é submeter a execução complementar a aprovação da proposta. O
que  vai  acontecer  é  que  no  termo  de  compromisso  do  decreto  vai   definir  se  o
Município vai executar aquilo ou se vai ser uma corresponsabilidade exclusiva por parte
do empreendedor.  O Conselheiro do SINDUSCON ,  Alexandre Susin  coloca que
deve haver  divulgação do processo de denúncias. Se quiser colocar alguma coisa no
site do SINDUSCON, estamos abertos. Que se dê notoriedade aos processos para que
se possa ajudar o Poder Público a fazer a fiscalização. O Conselheiro da SMU  Fabio
Scopel Vanin, nestas ações judiciais já teve busca e apreensão em imobiliárias junto
com o Ministério Público. Este valor que temos no fundo é atualizado todo mês pois as
multas estão sendo parceladas tendo em vista as ações que foram feitas. Hoje temos
convicção de que se o poder público detecta, a gente consegue bons resultados.  O
Presidente Carlos Eduardo Mesquita  Pedone  coloca que a  ideia  de colocar  nas
entidades é importante.  A Conselheira  da PGM Larissa Raimundi  coloca que  já
colocamos placas no local indicando que é proibido vender ou comprar  para que as
pessoas  não  comprem  sem  saber  que  é  proibido.  O  Conselheiro  da  SEPLAN,
Gilberto Boschetti diz que  vejo que tem ações bem amarradas e fundamentadas e
que ali na frente vamos ver que damos um passo firme. Todos tem fortes ações em
suas entidades e se todos contribuirem para barrar este processo vai reverter o quadro.
Começarem a divulgar para que fujam desta linha pois está acenando numa direção
mais responsável e séria. Algumas irregularidades poderão acontecer mas muito menor
do que seria se não tivesse estas ações. O Conselheiro da SMU  Fabio Scopel Vanin
na questão de viabilidade de loteamentos foi criada a Comissão Técnica de Análise e
Emissão de  Diretrizes Urbanísticas para Projetos de Parcelamento do Solo - CDURB
por decreto do prefeito em agosto de 2014. O resultado foi que em 2013 e 2014 a
média de aprovação de loteamentos foi de 13 a 15. Depois da instalação da CDURB
em 2015 foi emitido 23  aprovações . Vamos ver se este ano se repete.  O Presidente
Carlos  Eduardo  Mesquita  Pedone coloca  que   com a  ferramenta  da  SMUWEB,
Caxias  do  Sul  será  referência  no  estado.  O  Conselheiro  da  CIC,  Olivir  Viezzer
pergunta se  as área são muito distante das áreas urbanizadas. É feita uma análise
para ver se é viável urbanizar? Será que não é mais interessante remover as pessoas
do local do que regularizar? Acredito que o loteador irregular não pode ser penalizado
menos que o formal. O loteador formal tem que buscar água onde tem disponibilidade,
tem que levar o esgoto até onde for determinado, tem todo uma análise que deve ser
feita. Se isto não for exigido do loteador clandestino ele vai continuar, porque é mais
facil. Custa mais barato fazer clandestino e depois regularizar. O Conselheiro da SMU
Fabio Scopel Vanin,  tentamos ponderar estas questões, na lei, o máximo possível.
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Uma  coisa  não  depende  da  outra  e  a  penalidade  se  dá  pela  prefeitura  por
descumprimento da Lei do Parcelamento do Solo e pode acontecer uma indenização
pelo Ministério  Público,  pois a pessoa está cometendo um engano contra a ordem
urbanística que é um direito coletivo e a responsabilidade criminal.  O Município vai
exigir do parcelador que implemente os projetos complementares e tem casos que não
há  como  fazer  estas  exigências  pois,  ou  não  tem  condições  ou  vai  fazer  numa
qualidade  tão ruim que vai  prejudicar  A Comunidade tem um valor   do orçamento
comunitário muito elevado. Temos orientado que nos loteamentos irregulares o valor do
orçamento comunitário seja destinado a rubrica de regularização fundiária que engloba
tudo e não apenas de uma praça ou de uma rua específica. Quanto a questão de
viabilidade de regularização esta será a primeira coisa a ser analisada. A lei vai ser
aplicada tendo como base o aerofotogramétrico de 2013. Se estiver em uma zona do
município que não há condições  de ocupações vai cair na situação de remoção ou
relocação. Muitas vezes o custo de regularização fundiária é maior que o custo de
remoção e relocação. Isto envolve questões políticas e  critérios técnicos. Uma das
questões que está sendo colocada é Santa Bárbara de Ana Rech pois parte está em
área rural onde uma das demandas é expansão ao perímetro urbano e parece que já
foi  definido  que  não,  então  a  alternativa  é  buscar  a  remoção  ou  realocação.  O
Conselheiro da CIC, Olivir Viezzer,  diz que  nós que estamos na iniciativa privada
vemos que o valor de 230 mil é pouco. É apenas dois lotes. Não se faz muita coisa. O
Conselheiro da SMU  Fabio Scopel Vanin este é o saldo de um ano de fundo e se
juntarmos todos os  termos de ajustamentos de conduta assinados, estes valores vão
subir bastante, o problema é que estão parcelados. Quando a multa é alta não pagam
e vai para dívida ativa e entra o processo judicial. É um valor pequeno pra projetos mas
pode melhorar.
ENCERRAMENTO Nada mais havendo a tratar,  o   Presidente  Carlos Eduardo M
Pedone  agradece a presença de todos e encerra a sessão. E para constar eu, Mari
Clara Vanoni, lavro a presente ata, que vai ser assinada por mim e pelo  Presidente
Carlos Eduardo M Pedone. 
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