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                                                     ATA N° 49 /2014
Aos quinze dias  do mês de dezembro de 2014 às dezessete horas, no Salão Nobre do
Gabinete do Prefeito reuniu-se o CONSEPLAN  em Sessão Extraordinária de nº 10,
para assuntos constantes da convocação.
PRESENÇAS
Olivir  Viezzer,  (CIC),   Rodrigo  Romanini  (  CIC),  Jussara  Roncatto  (UAB),  Rafael
Tregansin (SINDUSCON), Alexandre Susin (SINDUSCON), Pablo Uez (SEAAQ), Ivaldo
Trentin (SEAAQ), Carlos Eduardo Mesquita Pedone (UCS), Nadia Tannous ( CREA),
Nadia Zampieri  Trentin (CREA), Oscar Ângelo Panozzo (CDL),  Pedro de Alcântara
Bittencourt  César  (OBSERVATUR),  João  Alberto  Marchioro  (CAU),  Paulo  Roberto
Viegas (SMH), José Taiarol (SMAPA), Juarez Biasio ( SAMAE),  Sandra M E de Brum
(SEPLAN), Vitório Giordano Costa (PGM), Gilmar Santa Catharina (SMGF),  Paulo R
Dahmer ( SRM), Adair José Bianchi, (SMTTM), Érico Borges Machado (SMC),Maria
Helena Madalosso, (SEMTUR)  e Adiló Angelo Didomenico (SMOSP).Contou com a
presença de  Tarciso Viero (SEPLAN/COPLAN) Fabrício Kalgaro (NEOPLAN), Carlos
Luis Lorandi (NEOPLAN), Marco Zaro (NEOPLAN),    Fábio Mânica (SINDUSCON) e
Bruna Boschetti (SEPLAN).
PAUTA: O  Presidente Carlos Eduardo Mesquita Pedone, agradece a presença de
todos. 1-INFORMAÇÕES DA PRESIDÊNCIA. Como hoje é dia do Arquiteto Urbanista
parabeniza a todos os arquitetos que estão presentes na sessão. Lembra também que
hoje é dia do aniversário de Oscar Niemayer.  2-  ATA Nº 48/2014 foi aprovada  por
unanimidade,  dos  conselheiros  presentes.  3-  PROCESSO;  Nº  2013037393
REQUERENTE  NEOPLAN  URBANIZAÇÕES  LTDA.  ASSUNTO:  PARECER . O
Presidente Carlos Eduardo Mesquita Pedone  diz que estamos reunidos hoje, em
sessão extraordinária  pois foi sugerido uma visita à área pelas secretarias envolvidas,
possivelmente  ocorrida na quarta  feira  passada.  O Conselheiro da SMOSP,  Adiló
Didomenico, coloca que estivemos na área junto com a Eng Andressa da SEMMA e a
Eng  Sabrina  da  SMOSP e  se  constatou  lá,  segundo  ao  pessoal  da  SEMMA,  as
vertentes existentes nascem acima, não local, já estão canalizados no curso da rua. O
córrego está transformado em esgoto, sendo que a estação de tratamento existente é
insuficiente, está sem manutenção. A vegetação seria terciária, não é a original. Então
de parte da SEMMA, se viu claramente que eles autorizam a descaracterização pela
quantidade  de  esgoto  ocorrida  no  local.  Propusemos  ali,  como  área  destinada  a
equipamento, pois a necessidade urgente de ampliação da estação de tratamento e
manter o cortinamento vegetal,  do contrário futuramente ninguém vai  suportar essa
estação, senão teremos que desativar e canalizar tudo. Em algum lugar vai estourar o
odor, pois o canalizar não trata, “é varrer o lixo pra de baixo do tapete”. De parte da
urbanizadora,  não há problema,  resta ver  se a legislação permite.  Não é culpa da
urbanizadora, sinto que o poder público está fazendo as coisas um pouco atropelado. A
estação de tratamento existente não atende nem um terço do que tem hoje, imagina
futuramente.  O  Presidente  Carlos  Eduardo Mesquita  Pedone  diz  que,  temos  o
processo de concessão da licença prévia, no item 3.1.11: “indefere-se a solicitação de
canalização do curso de água situado na porção sul da gleba, por tratar-se se ZOC de
córregos”. A Conselheira da SEPLAN Sandra M. E. de Brum, coloca que essa área
lindeira a estação de tratamento, deveria ser, além dos 15% que ele deve doar, pois a
lei já determina qual é a destinação,  7,5% para preservação e 7,5% de equipamentos
públicos e comunitários que já estão conceituados na Lei 6810 que são escolas, UBS.
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Então ele teria que doar fora dos 15%, mais essa área que legalmente não pode ser
para  a  infraestrutura,  pelo  menos  os  15%.  A própria  lei  fala  que  deveria  ser  um
percentual  acima,  no  caso de redes e estação de tratamento.   O Conselheiro da
SMOSP, Adiló Didomenico, coloca que hoje a situação já esta caótica, vamos apenas
transferir o endereço do problema, vai passar mais pra baixo. Ninguém vai suportar ali
uma pracinha ou outra coisa pois hoje já não se aguenta o cheiro  do lado daquela
estação. Isso já deveria ficar previsto.  O Conselheiro do SAMAE Juarez Biasio, diz
que deveria ser feito uma estação de tratamento proporcional. No caso foi produzida
para 1000 pessoas e tem 5000 pessoas.  O Conselheiro do SAMAE Juarez Biasio,
neste projeto não tem previsão da nova estação. Futuramente quando vai ser feita essa
nova estação, porque o loteamento vai sair daqui a 1 ou 2 anos, mas a estação vai
demora muito mais que isso.  Talvez a ampliação desta estação poderia resolver um
pouco.  O  Presidente Carlos Eduardo Mesquita Pedone  coloca que entendo essa
licença  prévia  relativo  a  não  poder  descaracterizar,  ou  melhor,  que  essa  área  do
córrego  não  pode  ser  canalizada   porque  é  uma  ZOC  de  córregos.  Pergunto  se
poderíamos, aqui no conselho, votar deste modo, mesmo tendo uma licença prévia? O
Conselheiro da SMOSP,  Adiló  Didomenico,  coloca que o Conselho votando pela
descaracterização, a  LP pode ser revista.  O  Presidente Carlos Eduardo Mesquita
Pedone, diz que  ficou caracterizado  que havia um descompasso entre as secretarias.
O Conselheiro  da SMOSP,  Adiló  Didomenico, coloca  que,  nós da  Secretaria  de
Obras vamos manter  a  nossa posição pela não canalização,  embora,  eu  vejo  que
nessa situação você não pode penalizar a  urbanizadora, porque ali  tem problemas
nossos, estruturais. Então tem que achar uma saída. Sem deixar uma reserva a mais
ali,  seja  descaracterizando  a  área  e  depois  alterando  ela.  Isso  eu  gostaria  que
constasse na ata, vai ter problema e o problema começa sempre pela Secretaria de
Obras, quando tem cheiro, quando tem problema eles batem lá, aí vem movimento,
caravana de moradores para resolver o problema.  O  Presidente Carlos Eduardo
Mesquita Pedone, coloca que a sugestão da Conselheira da SEPLAN, Sandra M. E de
Brum é uma doação suplementar aos 15% para esta reserva de ampliação da ETE. Na
primeira questão é possível uma votação favorável a descaracterização para que a LP
possa ser revista. A outra sugestão é uma recomendação na Lei de que se negociem.
Não sei que termos serão colocados, previsão para a ampliação da ETE. Que deve ser
estudado pelo SAMAE. O Conselheiro do SINDUSCON, Rafael Tregansin, coloca, se
propusermos ou sugerirmos que o loteador ou o proprietário doe mais que os 15%, nós
estaremos concebendo uma área para que seja feita uma ampliação na estação de
tratamento, para que possa ser atendida inclusive no loteamento Campos da Serra. Eu
estou abrindo exceção se  obrigar o loteador a doar mais que os 15%. Agora o que eu
entendo é que no caso o Poder Publico deveria  indenizar por uma área maior, mas
não doar. O Conselheiro da SMOSP, Adiló Didomenico, diz que na minha opinião é
que, dentro dos 7,5% que ele doou para equipamentos públicos fosse possível destinar
uma parte ali, esse seria o correto, mais ai tem que fazer a descaracterização deixando
já  previsto naquele local.  O Conselheiro do SAMAE  Juarez Biasio. coloca que o
problema  é  assim,  nós  já  temos  um  problema  e  se  nós  liberar,  vamos  ter  outro
problema.  O  Conselheiro  do  SINDUSCON,  Rafael  Tregansin,  diz  que  se  nós
liberarmos, vamos manter o problema, jogando para o  outro e está prejudicando eles.
O loteador pode até concordar em doar mais, mas  estamos abrindo  um precedente. lá
na frente, o poder público vem a exigir uma doação maior para que seja feita esse tipo
de trabalho e ai  estamos penalizando novamente a iniciativa privada por causa do
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equipamento público que não está funcionando. Acho que o precedente é perigoso,
pode resolver  nosso problema agora,  mas o precedente  está aberto,  O Sinduscon
neste ponto, quer que fique registrado que não concorda. O Conselheiro da SMOSP,
Adiló Didomenico, diz que  estamos diante de que tudo é  precedente excepcional, a
descaracterização de uma ZOC por motivo de esgoto e de cheiro dando a prerrogativa
de  qualquer  lugar.  Não  podemos  se  surpreender  muito,  temos  que  entrar  em
entendimento com o loteador. Não acho legal jogar só nas costas do loteador mas acho
que tem que ser um equilíbrio entre as duas coisas. Uma coisa importante, que se leve
em conta, que o loteador já tá ganhando ali alguma coisa podendo botar a rua em cima
daquilo que hoje é uma ZOC. Hoje estamos pegando uma ZOC e transformando em
rua, tudo bem, já que vai ter a galeria de esgoto, pra nós é melhor. O Conselheiro da
SMR, Paulo Dahmer,  coloca que  para o projeto de urbanização, as áreas públicas
estão longe. Vai ter lá um parque, se ficasse próximo a estação de tratamento não seria
tanto  problema,  agora  se  colocar  terrenos  e   casas  perto,  vai  ter  esse  problema
também.  O Conselheiro do CAU,  João Alberto Marchioro,  coloca que  o  objeto
desse processo é a descaracterização para permitir o fechamento do arroio. Na reunião
anterior, eu levantei a questão das distâncias mínimas de acesso para as canalizações
de limpeza que a Secretaria de Obras, a muitos anos atrás definia como 8 m. Quando
eu levantei essa questão o Secretário do Planejamento disse: “não, nesse caso sai na
via  pública”.  Então  já  tem  o  acesso  e   continua  sendo  essa  ideia  dentro  dessa
discussão  toda?  O  Conselheiro  da  SMOSP,  Adiló  Didomenico  confirma.  O
Presidente Carlos Eduardo Mesquita Pedone,   diz; temos   consolidado: A ideia de
que se pode efetivamente  votar  favoravel  a  descaracterização,  revisando a licença
prévia. Sobre esta área que vai ser canalizada esta uma via que permite o acesso . À
possibilidade  de  eventualmente  dentro  dos  7,5%  destinado  a  equipamentos,  se
destinar já uma parte disso para ampliação da ETE ou possibilidade de uma doação
suplementar  aos  15%  como  forma  de  compensação  a  essa  descaracterização,
permitindo uma área exclusiva para ampliação da ETE. O Conselheiro da SMR, Paulo
Dahmer, diz  que  há  um impasse  ali.  O  Sinduscon  está  dizendo  que  se  abre  um
precedente em relação a isso, tu vai onerar um empreendedor, vai solicitar uma área a
mais e no meu entendimento a área que deve ser destinada é pra uso recreativo ou
institucional. Se o empreendedor aceita, eles devem dizer se tem condições de mexer
no projeto.  O  Presidente Carlos Eduardo Mesquita Pedone  coloca em votação o
texto:  Recomendamos  que  o  poder  público  busque  junto  ao  empreendedor
solução de projeto que  contemple  área para  ampliação da  ETE mantendo no
mínimo os 7,5% destinados a equipamentos e os 7,5% destinados a preservação
conforme  legislação,  permitindo  assim  a  descaracterização.  Este
encaminhamento foi aprovado por unanimidade dos conselheiros presentes.  O
Conselheiro da SMOSP, Adiló Didomenico  coloca que neste caso, votamos  a favor,
mas vamos manter nossa observação de que a Secretaria mantêm sua postura contra
a canalização. Canalizando as macro drenagens daqui a alguns anos não poderemos
mais solucionar  os problemas.  4 -  JUSTES DO PLANO DIRETOR. O  Presidente
Carlos Eduardo Mesquita Pedone,  coloca que  , temos um documento denominado
PDM,  propostas  de  ajustes  /  adequações  e  respectivas  justificativas que  foi
apresentado pela SEPLAN, foi enviado por e-mail para os  conselheiros e temos  uma
análise feita pelo Sinduscon que nos foi entregue no intuito de tornar a reunião mais
objetiva. O Sinduscon pede que depois seja apresentado em data show para esses
ajustes que eles estão sugerindo.  Coloca que  ficamos prejudicados com a discussão
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desse processo aqui na reunião passada e que a Conselheira da SEPLAN, Sandra M E
de  Brum,   iria  apresentar.  Como  isto  não  ocorreu,  pediria  que   fizesse  essa
apresentação de modo sucinto,   todos podem ler e ai então depois damos espaço para
o Sinduscon. A Conselheira da SEPLAN, Sandra M.E.de Brum,  coloca que como
este  documento  foi  passado  aos  Conselheiros,  gostaria  de  saber  se  todos  leram.
Poderemos  fazer  os  esclarecimentos  onde  houver  a  necessidade. O   Presidente
Carlos  Eduardo  Mesquita  Pedone, diz:  como não  há  maiores  dúvidas,  podemos
passar para o Sinduscon.  O Sr.Fábio Mânica (SINDUSCON)    diz que na verdade
temos algumas dúvidas. A primeira  é sobre o Artigo 36, Inciso II, onde fala sobre a
taxa de ocupação. Na  letra b, “quando houver associação horizontal em um mesmo
pavimento prevalecerá a maior  taxa”.  Então fizemos um exemplo do que seria  um
prédio misto na parte direita, seria atividade habitacional e na esquerda comércio e
serviço. Num caso hipotético que tenhamos 80% e 60%, pela redação, a maior taxa
ficaria para o comércio e serviço.  Queríamos saber se é isso mesmo? A Conselheira
da  SEPLAN,  Sandra  M.E.de  Brum,  diz  que não  havia  regramento  quando  havia
associação de atividades, o que sempre consideramos é o térreo. No caso, o TO do
térreo.  Então houve essas questões,  por  exemplo residencial  e  comércio.  Ficava a
dúvida se era a media, então se colocou que fosse a maior taxa. O Sr .Fábio Mânica
(SINDUSCON),  então  nesse  caso  o  TO  fica  pelo  térreo,  a  torre  não  vai  ser
considerada.  O Arq tarciso Viero da SEPLAN complementa que  na horizontal  é
específica para cada atividade. Tendo a associação de atividades não vertical,  num
elemento só e atividades não vertical em um pavimento só, prevalece individualmente
em cada uma delas,  80% pra uma e 60%pra outra.  Estamos só esclarecendo que
quando a associação de atividades dispostas em uma tipologia vertical  prevalece a
maior  TO e  quando a  associação horizontal  em um pavimento  só prevalece a TO
específica pra cada atividade. O Sr Fábio Mânica- Artigo 36 Inciso III, linha C, sobre
altura  da  edificação.  “Quando  o  primeiro  pavimento  acima  dos  7  m  de  altura  for
destinado a  estacionamento,  o  AFE passa a  ser  computado a  partir  do  pavimento
superior  a  esse”.  Fizemos  uma  simulação,  como  se  tivéssemos  os  2  primeiros
pavimentos,  aqui  não  dá  pra  ver  a  cota,  mas  os   2  primeiros  pavimentos  nessa
suposição de 2,80,m, teríamos a linha de sete metros no meio do segundo pavimento.
Pelo nosso entendimento, o primeiro pavimento acima, como diz a redação da lei, seria
o 3º e o afastamento frontal efetivo se daria neste 4º pavimento. Queremos saber se a
nossa interpretação esta correta.  A Conselheira da SEPLAN, Sandra M.E.de Brum,
diz que é permitido mais um e conta aquele outro, mas o estacionamento tem que ser
aberto.  Sr Fábio Mânica: Mas se ele fala em estacionamento, nenhum momento da
redação  da  lei  fala  que  o  estacionamento  deve  ser  fechado  ou  aberto.  Nosso
questionamento é esse, estamos obedecendo a lei, nesse caso específico, acima dos
7m  temos um pavimento e o AF do pavimento acima e em nenhum lugar na redação
da lei  fala que esse pavimento deve ser aberto ou fechado. Nosso entendimento é
fechado.  Não  podemos  conceber  um  pavimento  aberto  aqui  em  Caxias  onde
estaremos submetendo  a uma condição de chuva e umidade  e prejudicando toda
edificação. A Conselheira da SEPLAN, Sandra M. E. de Brum, diz;  quando houve a
discussão e  foi colocado esse artigo, já houve um benefício, onde acima dos 7 m conta
o AF. E ainda pra incentivar, se permitiu que fosse mais um, mas sempre considerado
estacionamento aberto, não pavimento fechado. Isso  já vem das diretrizes do plano. O
Sr Fábio Mânica  diz: Mas não está escrito isso no plano e esse é nosso pleito.  O
Conselheiro da SMOSP, Adiló Didomenico, diz: Mas qual é a vantagem de não ser
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coberto, pois em termos de impermeabilização não muda nada?  A Conselheira da
SEPLAN, Sandra M.E.de Brum, diz: Pode no futuro ele ser transformado, ter outro tipo
de atividade.  O Conselheiro da SMOSP, Adiló Didomenico,  diz que isso se resolve
pela taxa de permeabilização, pois vamos criar  um estacionamento prejudicado.  A
Conselheira da SEPLAN, Sandra M. E .de Brum, diz que no segundo pavimento já é
estacionamento, isso era até pra que todos fossem estacionamento. O Conselheiro do
SINDUSCON, Rafael Tregansin, coloca que,  o documento da administração nesse
caso é que aquele pavimento seja descaracterizado e o estacionamento seja usado
para outra coisa, é isso? A Conselheira da SEPLAN, Sandra M.E.de Brum, Na época
foi essa a preocupação. O Conselheiro do SINDUSCON, Rafael Tregansin, pergunta
se não existe outro meio de coibir isso?  A Conselheira da SEPLAN, Sandra M.E.de
Brum, diz que  na época foi muito discutido, por isso que nós não estamos mexendo. O
Conselheiro da CIC, Olivir Viezzer, coloca que hoje, você não consegue mudar uma
ocupação. A própria incorporação dá garantias. Tem que ter 100% de concordância. A
Conselheira  da SEPLAN,  Sandra M.E.de Brum,  diz  que foi  essa a questão,  não
colocamos isso porque  já era de outro plano, foi aprovado. Podemos até trazer pra
vocês as discussões da época. O Sr Fábio Mânica diz que  no outro plano diretor,  não
está escrito. A Conselheira da SEPLAN, Sandra M.E.de Brum, coloca que sempre foi
esse entendimento e aplicação. Na verdade em vez de 7 m o afastamento frontal fica
11 m O Sr Fábio Mânica, diz que se pela própria legislação atual,  se a gente fizer um
prédio da largura da via na altura,  podemos ter ele nesse alinhamento aqui, se essa
via tiver 22 metros eu posso ter o prédio aqui com 22 m construídos. A única coisa que
estamos pleiteando é a questão do afastamento efetivo da torre.  A Conselheira da
SEPLAN, Sandra M. E. de Brum, coloca que a intenção dos 7 m é de que ali fosse
loja  e  sobre  loja  para  facilitar  quem  tem  comércio  e  ainda  foi  permitido  o
estacionamento em um andar a mais, mas que ficasse aberto. Foi esse o combinado,
do contrário se deixaria os 7m. O Sr Fábio Mânica diz que tu entende que em relação
ao  alinhamento,  não  tem  fundamento,  porque  se  na  largura  da  via  conseguimos
construir no alinhamento o número de pavimentos que der a largura de via, se é 21
dividido por 3 são 9 para o afastamento frontal efetivo. Isto é algo que calculará a altura
do prédio  e a altura do corpo do prédio.  Não tem porque agente  não liberar  uma
questão de um estacionamento nessas condições. O estacionamento é permitido mas
a cobertura do mesmo não. É esse ponto que estamos batendo. Não conseguimos
entender porque é permitido estacionamento e porque não pode estar cobrindo esse
estacionamento?  A Conselheira da SEPLAN, Sandra M.E. de Brum, Então no plano
estaria  disposto,  a  partir  dos  11  m  de  altura,  não  dos  7  m.  O  Conselheiro  do
SINDUSCON, Rafael Tregansin, coloca que para mim, está claro que a preocupação é
a  descaracterização  do  andar  e  estacionamento  pra  uma  outra  atividade.  A
Conselheira  da  SEPLAN,  Sandra  M.  E.de  Brum: por  isso  se  garante  que  fique
estacionamento.  O Sr Fábio Mânica  Mas a redação da lei não está,  vai continuar
dessa forma? O Conselheiro da SMTTM, Adair José Bianchi,  diz que se há dúvida
no texto, dá para acrescentar e deixar mais claro. A Conselheira da SEPLAN, Sandra
M. E.de Brum, coloca que queríamos esclarecer um pouco esses 7 m pois tem muita
gente que não utiliza isso, não entende que pode ter a loja, sobre loja e que a partir dali
pode  recuar  o  prédio  e  conseguir  mais  alturas.  Tem alguns  profissionais  que  não
conseguem entender e não aplicam. É uma pena pois a lei permite, até melhoramos
um pouco a redação, mas podemos refazê-la para melhor entendimento. O Presidente
Carlos  Eduardo  Mesquita  Pedone,  pergunta  se  há  alguma questão  subjetiva  em
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relação ao texto?  O Conselheiro do SINDUSCON, Rafael  Tregansin  diz que  as
sugestões do Sinduscon propostas para acrescentar aqui, foi naquela reunião que  foi
refutada pela SEPLAN  pois isso seria objeto de uma revisão do plano mais adiante
então talvez agente vá discutir isso lá na revisão do plano lá na frente. Isso tem que
ficar claro pra nós, para não ficar dúvida pois de repente daqui a dois anos três anos eu
discutirei isso novamente.  O Arq Tarciso Viero da SEPLAN,  coloca que: acho que
podemos trabalhar em uma nova redação e depois trazer aqui. Se restou dúvida é
porque ainda tem que melhorar.  O Conselheiro do SINDUSCON, Rafael Tregansin,
diz:  Nós apoiamos a maior parte  das sugestões, mas só essas questões deixaram
dúvidas. Estamos nos atendo realmente aquilo que foi  apoiado nas reuniões atrás,
vamos analisar o que eles estão propondo e daqui a 2 anos ou 3 vamos conversar.  O
Conselheiro da SMGF Gilmar Santa Catharina diz:  a questão é deixar claro na lei.
.Ajustar o teor da redação.  O Conselheiro do SINDUSCON, Rafael Tregansin, O Art
36, Inciso IV,  linha a é colocado que, “na parcela da edificação que exceder na altura,
a medida equivalente a largura da via fronteira, será exigido o afastamento lateral, em,
pelo menos, uma das laterais do terreno e nos terrenos de esquina, o afastamento
lateral será aplicado na divisa com menor dimensão”. O que nós  questionamos aqui é
se não poderia deixar como solução de projeto. Se tem que  ser de fato, a de  menor
dimensão?  A Conselheira da SEPLAN, Sandra M.E.de Brum, diz: quando a gente
discutiu este assunto, se colocou que talvez fosse um benefício a maior dimensão. O
Arq Tarciso Viero da SEPLAN, diz: O AL na menor dimensão, que está se propondo,
pode ser  um critério de projeto.  Na verdade as esquinas eram penalizadas.  Nossa
alternativa foi criar um benefício e optar pela menor dimensão que em tese é o que
impacta menos no projeto. O Conselheiro do SINDUSCON, Rafael Tregansin: No artigo
36, inciso V,  estamos sugerindo, de repente nem vamos insistir, que é a possibilidade
de deixar as britas 1 e 2 com permeabilidade 100%. A sugestão é deixar 90% toda
brita. Diz o item B, “oferecerão a conversão no emprego dos seguintes pisos, no caso
da permeabilidade do solo,  taxa de permeabilidade:  brita 90% de permeabilidade”,
sugerimos  que  a  brita  1  e  2  fosse  100%,mas  por  algum  motivo  a  SEPLAN  não
considera como sendo 100% pois faz parte  do Plano Diretor.  Também não vamos
insistir. O Arq Tarciso Viero da SEPLAN diz: Queremos usar a mesma linguagem que
o SAMAE utiliza nas Zona de Águas.  O Sr Fábio Mânica-Art 36 Inciso VI Alínea a-
quando  falamos no  APL,  tem uma parte  da  redação:  “não  serão  permitidos
elementos construtivos no APL”. Fizemos um desenho esquemático só pra ilustrar,
pois  temos  dúvidas  quanto  a  pequenos  equipamentos,  como  guarita,  subestação,
playground, quiosque, lixeira. Também contemplariam essa ideia de não permitir esses
elementos?  A  Conselheira  da  SEPLAN,  Sandra  M.E.de  Brum,  diz:   Quando
colocamos, afastamento perimetral livre não pode nada,  pois é uma questão com a
vizinhança, é para preservar a vizinhança por isso existe o APL. Quando é Habitação
de Interesse Social são permitidos os estacionamentos abertos, não cobertos. Inclusive
não foi  questionado no SINDUSCON que a proposta quando é zona industrial,  não
precisa  o  APL,  pois  a  vizinhança  é  indústria.  O  Conselheiro  do  CAU,  João  A.
Marchioro diz:  No caso dos afastamentos frontais, hoje, o setor de aprovação permite
edificações  como  uma  pequena  portaria,  desde  que  o  requerente  assuma  o
compromisso  de  tirar  para  não  haver   indenização.  Nesse  caso  não  seria,  pois
prevalece o afastamento perimetral livre, ele é mais forte que o afastamento frontal. A
Conselheira da SEPLAN, Sandra M.E.de Brum, diz: Por isso já são para atividades
de maior porte como  shopping e indústrias. É pra proteger isso. O Arq Tarciso Viero
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da SEPLAN  diz: A relação é de uma via pública, no APL quer se garantir o mínimo
impacto com a vizinhança. A Conselheira da SEPLAN, Sandra M.E.de Brum, diz: Só
pode estacionamento aberto. Área de lazer não. O Sr Fábio Mânica  diz: Praticamento
vai ficar uma rua ou alguma vegetação.  A Conselheira da SEPLAN, Sandra M.E.de
Brum,  diz:  pode  ser  até  uma  via,  é  pra  separar  mesmo.  O  Conselheiro  do
SINDUSCON, Rafael Tregansin diz que está esclarecido. No Artigo 38,  inciso 6º, foi
colocado uma taxa, é um inciso que será acrescido ao artigo 38, “o afastamento frontal
para  os  imoveis  com  testada  para  a  faixa  de  domínio  da  rodovia,  localizados
internamente ao segundo anel viário perimetral será de 2 m contados a partir da faixa
de  domínio  e  para  os  imoveis  localizados  externamente  ao  segundo  anel  viário
perimetral o afastamento frontal será de 17 m contados a partir da faixa de domínio,
exceto  na ZC2(Zona de Centro  2)  localizado em Forqueta,  Desvio  Rizzo mediante
análise  específica  pelo  órgão  gestor  do  planejamento”.  Como  o  número  17  foi
escolhido? O Arq Tarciso Viero da SEPLAN,  diz que é uma faixa de 15 m para via
paralela e 2 m.  O Conselheiro do SINDUSCON, Rafael Tregansin,  diz: O inciso 7º
também será acrecido ao artigo 38, ele diz que o “afastamento frontal para os imovei
com testada para a rodovia BR 116, localizados internamente ao 3º anel viário será de
4,m, contados a partir da largura da via de 40,m. Observando ainda as diretrizes do
DAER e DNIT.  Devendo prevalecer as mais restritivas”. A nossa dúvida é como ficam
as questões hoje já consolidadas, pois temos muitas empresas ali. A Conselheira da
SEPLAN, Sandra M.E.de Brum, diz:  Só se eles vão fazer uma outra construção, ai
eles vão utilizar. O Conselheiro do SINDUSCON, Rafael Tregansin, diz: certo, mas a
nova  construção  vai  ter  que  obedecer  o  novo  regramento,  não  vai  ser  exigida  a
adequação  da  situação  atual.  O  Arq  Tarciso  Viero  da  SEPLAN,  diz:  Se  ele  vai
reformar,  tem  que  respeita  o  (AF)  Afastamento  Frontal.  O  Conselheiro  do
SINDUSCON,  Rafael  Tregansin,  diz:  Se  ele  ampliar  o  pavilhão  para  trás,  será
considerado  uma  reforma,  uma  ampliação?  A Conselheira  da  SEPLAN,  Sandra
M.E.de  Brum, diz:  Se  ele  já  tem  edificado  e  aprovado,  o  que  já  está  fica.  O
Conselheiro do SINDUSCON, Rafael Tregansin, No  Artigo 41, não entendemos a
redação e propusemos  um parágrafo  único,   “os imoveis localizados em mais de uma
zona e com testada para mais de uma via, oferecerão os parâmetros da maior testada
em certos terrenos com uma ou mais esquinas e terrenos com testadas de iguais
dimensões etc..”. Só sugerimos, se atende a nossa interpretação e da SEPLAN, ver se
a redação não ficaria melhor usando “exceto em terrenos com mais de uma esquina”. A
Conselheira da SEPLAN, Sandra M.E.de Brum, diz: Nós entendemos que fica melhor
a  redação  sugerida  pelo  SINDUSCON.  O  Conselheiro  do  SINDUSCON,  Rafael
Tregansin. O item 9, é o artigo a ser acrescido que se refere as aferições, essa é uma
colocação nossa. Nós tínhamos colocado antes: “Poderão ser realizadas aferições nos
mapas de zoneamento, anexos presente a Lei Complementar, desde que comprovados
pelo órgão gestor do planejamento, mediante a análise do parecer técnico registrado
no  processo   administrativo  e  aprovados  pelo   CONSEPLAN”.  Isso  a  gente  tinha
colocado lá atrás e entendemos que fica mais transparente por parte do poder público
e  dá  mais   segurança  pelo  que  vai  ser  feito.   O Conselheiro  do  CAU,  João  A.
Marchioro  diz:  No item 9,  nós  lembramos  que  o  Plano  Diretor  é  um documento
aprovado pela Câmara de Vereadores e os mapas fazem parte do que eu assinalei. O
mapa substituído deixa de fazer parte daquilo que eu assinalei. Então se houverem
modificações de mapas, no nosso ponto de vista e quando levantamos essa questão
naquela reunião, ficou-se de consultar a jurídica para ver se isso teria fundamento ou

                                                                                                                                                    7-

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



                                                PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  CAXIAS  DO SUL
                                            CONSELHO     MUNICIPAL      DE 
                                 PLANEJAMENTO   E    GESTÃO    TERRITORIAL        
                                                                                                                                                                 Ata 49/2014
não.  Se  mudou  o  mapa  só  pode  mudar  até  a  Lei,  não  é  nem  aprovação  do
CONSEPLAN, pois ele sugere, dá sugestão, dá um parecer. Mas a fundamentação tem
que ser legal. Se  o mapa faz parte do texto legal,  mudanças no texto pressuponho
que haja mudanças no mapa também, então me parece que deve ter uma sutilidade
legislativa.  O Conselheiro da SRM, Paulo R Dahmer, diz: Estava entendendo que
essa proposta seria no sentido de inclusive  garantir  que houvesse a base técnica,
além da legislativa. Pode acontecer de a Câmara de Vereadores votar sem análise
técnica. A Conselheira da SEPLAN, Sandra M.E.de Brum, diz: A nossa ideia é assim:
no dia a dia tem muitos ajustes pra fazer, principalmente se temos uma diretriz viária
onde  não tinha loteamento.  Agora tem.  Quando se faz análise do loteamento, a
diretriz era uma linha, então agora vai se definir melhor. Para toda hora não ter que ir
leis para a Câmara, entendemos que é um pequeno ajuste da diretriz, mas agora vai
dar bem certo a direção, porque depois houve um estudo melhor e são áreas que ainda
não estavam loteadas. Só se colocou nesse sentido. As vezes também é problema de
grafia  do  zoneamento.  O  Conselheiro  da  SRM,  Paulo  R  Dahmer,   diz:  Esse
entendimento confronta, a forma como a lei é aprovada. Concordo com isso. Isso é um
plano, não um projeto. Tem que ter adequação. Mas os vereadores terão que dizer que
concordam com isso. O Arq Tarciso Viero da SEPLAN diz: Como  vamos  submeter a
aprovação do Conselho em cada ajuste com retificação, não sei qual o termo usado, o
Conselho pode recomendar que aquela situação vá ao Legislativo. Agora se houver
ainda insegurança aqui no Conselho acho que a recomendação é ir ao legislativo.  O
Conselheiro da SRM, Paulo R Dahmer, diz: Nós nunca vamos chegar na situação
ideal, teremos que fazer lei  todo dia. O Conselheiro da SRM, Paulo R Dahmer,  diz:
Quem não está em Caxias não projeta pra Caxias. Não tem mapa, não tem plano, não
tem lei, só tem critérios.  O  Presidente Carlos Eduardo Mesquita Pedone,  diz: No
texto  desse  artigo  poderia  ter  que  o  CONSEPLAN poderá  recomendar  que  vá  ao
Legislativo.  Outra  ideia  seria  quando  não  for  modificações  significativas  fazer  em
tópicos,  mandar  ao  Legislativo  em bloco  como aferições  O Arq  Tarciso  Viero  da
SEPLAN diz: Basicamente são essa de novos loteamentos que surgem em locais onde
a  diretriz  está  lançada  como  uma  linha  imaginária  e  o  traçado  proposto  não  está
coincidindo.  O Conselheiro da SRM, Paulo R Dahmer, diz: Na questão das áreas
públicas,  hoje nós temos todas gravadas no Plano Diretor. Toda vez que se aprova um
loteamento, se ganha uma área pública, então ela vai mudando. Deve haver estas
aferições. A Conselheira da SEPLAN, Sandra M.E.de Brum, diz: Nós sempre temos
os mapas atualizados. O Conselheiro da SEAAQ, Pablo Tez, diz: Eu fiquei com uma
dúvida, de como vai ser feito o controle dessas alterações, para disponibilizar  aos
profissionais, sempre o mapa atualizado? A Conselheira da SEPLAN, Sandra M.E.de
Brum, diz: o mapa é sempre atualizado. Hoje, temos as leis que vai mudando e  os
mapas são  atualizados, no GEOCAXIAS e na internet,  na página da SEPLAN em
Plano Diretor. O Conselheiro do SINDUSCON, Rafael Tregansin, diz: Sobre o artigo
48, a questão da cartografia de 79. A intenção é não disponibilizar mais pra consulta? A
Conselheira da SEPLAN, Sandra M.E.de Brum, diz: Para consulta sim,  As vezes
aparece uma rua que não consta  no Plano Diretor  e  que não tem função.  Umas
quantas foram descaracterizadas. Lá no Plano Diretor Urbano de  79 aparecia e agora
nem aparece mais. Tem um artigo onde consta que precisa obedecer também o Plano
de  79.  Não  foi  revogado,  por  isso  estamos sugerindo  nova  redação.  Era  assim a
redação: “A largura das vias, estradas e anéis bem como as previsões de alargamento,
estão regradas no anexo 11 incorporando-se a presente Lei e passando dela a fazer
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parte da estrutura viária, definida na lei 2516/79 e suas alterações”. Então o que nós
estamos colocando que “a largura das vias, estrada e anéis bem como as previsões de
alargamento  estão  regradas  no  Anexo  11  (área  urbana)   e  Anexo  8  (área  rural)”
suprimindo “incorporando-se na Lei 2516/79” pois no fim dá mais problemas de coisas
que lá em 79 existia e que agora  nem está agravado no anexo 11 nem no 8, mas
sempre  vamos consultar, pois é um histórico. Nossa ideia é que sempre venha para  a
provação  do  Conselho,  pra  esse  documento,  claro  que  naquele  item   que  vocês
entenderam com dúvidas,  precisamos  melhora  a  redação.  O  Presidente  Carlos
Eduardo  Mesquita  Pedone,  temos  duas  alternativas,  aprovar  com  essas
recomendações e o texto seria de acordo com o que foi discutido aqui ou formalizar
isso em uma reunião ainda dentro dessa semana.  O Conselheiro da SMR Paulo
Dahmer diz: Acho que o Conselho entende que ficou registrado em ata as mudanças e
que  houve a concordância da Secretaria do Planejamento. E a ideia da SEPLAN é
encaminhar o projeto de lei, com as alterações, no início do ano legislativo, ou seja, em
início do ano de fevereiro. O Conselheiro da SMTTM Adair Bianchi diz:  surgiu umas
dúvidas no texto.  No artigo 38, faltou só um complemento de texto. No finalzinho do
texto sobre afastamento frontal. Na justificativa, por exemplo “ruas com previsão de 18
para 20 m, podem pela regra atual, construir a 3 metros do atual alinhamento”. Com
essa nova redação teriam que observar um afastamento mínimo de 3 metros. Mas este
afastamento é a partir  do novo alinhamento?  A Conselheira da SEPLAN, Sandra
M.E.de Brum,  diz: 3 metros mais 1 m de alargamento.  O Conselheiro da SMTTM
Adair  Bianchi  diz:  então é só complementar “a  partir  do novo alargamento”.  E no
inciso 2 que não consta aqui, a Juliana que trabalhava com nós, no fornecimento de
IU,  sugeriu, até pra pequena discussão, no item 2 que fala sobre lotes de esquina com
mais de duas testadas, por exemplo, no caso um lote maior que pegue 3 ruas de
testadas com a mesma hierarquia, ela disse que forneceu numa situação 2, 4 e 2 e em
outra situação foi fornecido o contrário, 4, 2 e 4. A Conselheira da SEPLAN, Sandra
M.E.de Brum, diz: Numa esquina, pode usar 2, desde que sejam vias locais, as outras
4 m.  O Conselheiro da SMTTM Adair Bianchi,  diz: não sei se caberia, já que vai ser
incluído alguma coisa, de deixar mais claro pra não ficar dúvida, ou ter a liberdade da
pessoa  escolher.  A  Conselheira  da  SEPLAN,  Sandra  M.E.de  Brum, diz:  para
interpretação  da  Lei,  uma  das  esquinas  sendo  locais,  uma  só  pode  ser  2.  O
Conselheiro da SMTTM Adair Bianchi  diz: então se tiver duas esquinas vale só pra
uma. Não estava claro, então não sei se cabe deixar claro ou se fica a liberdade da
pessoa escolher.  E No Artigo 47, suprimir “Ruas João  Venzon Neto e Marcos Martini
das descrições das vias que compõem o anel perimetral. Estava escrito como anel,
mas  na  linha  não  faz  parte.  Fazer  uma  recomendação  no  caso,  não  fica
descaracterizado a questão da Rua João Venzon Neto  e Marcos Martíni por exemplo
ela não vai mudar nenhum parâmetro.  A Conselheira da SEPLAN, Sandra M.E.de
Brum, diz: não muda. Do ponto de vista cultural elas fazem parte mas  não fazem parte
do anel.  O Conselheiro  da  SMTTM Adair  Bianchi   diz:  E  o  final  do  texto,  “buscar
consolidar a rua Ludovico Cavinato como estruturante do anel viário perimetral”, Teria
essa intenção de estruturar melhor nesse trecho? A Conselheira da SEPLAN, Sandra
M.E.de Brum, diz: não fica na lei, mas é só pra dizer a intenção. O  Presidente Carlos
Eduardo  Mesquita  Pedone,  coloca  em   votação   os  ajustes  do  Plano  Diretor
Municipal  nos  termos  que  foram  acordados  aqui  e   gravados  em  ata.   Foi
aprovado  por unanimidade dos Conselheiros presentes.  O presidente agradece a
equipe da SEPLAN, Tarciso e Sandra pela paciência aqui e avançamos bastante em
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termos  da  função  deste  Conselho  com  esse  debate.  Independente  de  qualquer
condução que vai tomar no ano que vem eu tomo a liberdade de sugerir, que no início
do próximo ano começamos a sugerir os critérios,  os moldes que serão essa revisão
om as contribuições mais fortes do SINDUSCON, CIC, SEAAQ e CAU Para  poder
avançar e  progredir  com o Conselho sempre mais por dentro e inserido nessa revisão.
Assuntos gerais: O Conselheiro do CAU, João A Marchioro diz:  a legislação que
precisamos cumprir,  no  exercício  da  profissão  de  engenheiros  e  de arquitetos  na
análise dos projetos,  vai ate o limite detalhista total. A Lei define tudo. Dependendo
com  quem  o  processo  é  encaminhado  para  análise,  no  mesmo  setor,  surge
interpretações  diferentes.  Isso  é  violentamente  desgastante  e  as  vezes  ate
constrangedor. De duas situações iguais, tem respostas diferentes, por pessoas que
analisam diferente. Isso  que em uma ocasião, na SEAAQ,  colocamos ao Secretário
Vanin  a situação. Não interessa qual seja o critério, que ele seja único. Por isso tem
que ter a Lei. A gente gostaria, sempre pra quem tem que cumprir a lei, que fosse o
mais claro possível. As vezes as coisas são complicadas. Na realidade isso implica na
Secretaria de Obras quanto a caimento e declividade de calçadas. Se falou agora da
permeabilidade do solo,  aprovar é uma batalha, 4 casas depois da vírgula pra deixar
os 20% livre. Andar nessa cidade é um caos, pra mim que sou de fora a prefeitura é
única,  então  se  pode  cobrir  toda  calçada  com pavimentação  que  absorve  ou  não
absorve água. Se  pode por que a lei não diz que pode. Agora se a lei diz que não pode
por que  pode  lá? Dois pesos e duas medidas e quem quer ser correto, quem quer
fazer direito sempre sai beneficiado. A gente sabe que o poder público não consegue
chegar ao nível de fiscalização de todas essas coisas. Isso vai da consciência de cada
um, mas é piada. Um exemplo: no afastamento frontal  não se pode ter declividade
nenhuma, tem que ter, segundo alguém que analisa, cota do meio-fio, caimento de
calçada, alinhamento predial, afasta 4 m, não pode ter declividade nenhuma, tem que
rezar pra chuva mandar água pra fora. Já em uma outra análise, não. O critério é, siga
o caimento da calçada,  que é de 1 para 3%, é troquinho, é centavos, isso é 10 cm.
Escoa água, não se pode fazer isso, tu vai ali tem desnível de 4 m e de 70 cm, não se
pode fazer isso, tem escada, tem degrau, carro estacionado, é um caos, então a gente
se sente muito logrado. Eu me sinto logrado, porque não é uma coisa certa, tem que ter
alguma  definição.  Estou  provocando  um  assunto  pra  vocês  pensarem.  Tem  um
descompasso, estão isso desmoraliza ate o texto da Lei,  “faz ai  depois tu...”  vocês
acreditam que na aprovação de um projeto que permite fazer um afastamento frontal 4
m,  bota  5  m,  posso parar  um carro  e  eu  fui  obrigado  a  fazer  cerca  na  frente  do
estacionamento dos carros, na frente da loja. Ai descobri com um colega que se disser
“declaro para os devidos fins não faria cerca”,  ai  pode,  isto parece brincadeira.  Os
colegas  chegam  rir  da  análise  dos  outros,  não  pode  ser  assim.  Isso  vai  de  uma
necessidade dos colegas de ter um sincronismo maior. Da definição de qual é o rumo.
Já falei da história, de que isso existiu, esses critérios diferenciados e as entidades de
classe tanto batalharam que a prefeitura fez, mediante o compromisso nós la de fora,
de não contestarmos,  um texto escrito, com os critérios que eles acham, pois é aquela
questão: é Plano, mas na hora da aplicação tem que ter uma adequação pois bem
põem no papel e entrega pra gente. Nós vamos cumprir, mas que eu tenha a certeza
que se eu estou lá em São Paulo ou aqui em Caxias, a regra é a mesma. Só isso.
Parece tão simples.  O Conselheiro da SMOSP, Adiló Didomenico,  diz:   o que tu
coloca  é  tao  real  que  para  loteamentos,  o  prefeito  teve  que  criar  um decreto  na
comissão pra sair uma diretriz única, porque dentro da Secretaria de Obras eram 3
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secretarias; Iluminação, calçamento e a drenagem. Então acho, que daqui  a pouco
temos que pegar esses casos concretos de vocês, SEAAQ e  Sinduscon e trazer para
fazer essa discussão interna. O  Presidente Carlos Eduardo Mesquita Pedone, diz:
Nós podíamos ter uma reunião  com foco nessa discussão. O Conselheiro da SMOSP,
Adiló  Didomenico diz:   o  que  o  Conselheiro  João   coloca  é   real  que.  Nós  por
exemplo, um loteamento vistoriado pelo pessoal que olha  calçamento, está tudo o.k.,
roçado e limpo, ai vai pra drenagem, demora, ai vai pra iluminação, demora mais ainda
quando tá liberado volta. Já cresceu o mato. Ai vai pra SMU, volta de novo e assim vai.
Passei 6 meses tentando que o pessoal  liberasse o loteamento, tava tudo certo ai
peguei   3  engenheiros,  fomos  la  visitar  o  terreno,  o  que  tá  faltando?  Ai  quando
chegamos la os caras tinham roubado uma iluminaria. O  Presidente Carlos Eduardo
Mesquita Pedone,  diz: Nós podemos deixar uma pauta preparada, depende se as
entidades  podem  pensar  como  seria,  Talvez  um  seminário  pra  nos  trazer  essas
contribuições.  Acho que é do interesse do governo que se acerte essas questões.  O
Conselheiro do CAU, João A Marchioro,  diz: previamente é isso, o setor pode criar
esse critério único. Esse é o sentido do meu apelo, nem quero dar sugestões quanto a
isso. Só quero que ele seja único. O  Presidente Carlos Eduardo Mesquita Pedone,
diz:  Eu vejo que essa angustia tu já tinha colocado em outra oportunidade e também
ela é tua e de outros. Se o Conselho servir pra gente fazer esse trabalho e se os
conselheiros entenderem que isso pode ser trazido pra cá acho que seria importante
amadurecer melhor. O Conselheiro da SEAAQ, Pablo C. Uez, diz: a SEAAQ teve uma
preocupação  a  respeito  da  aprovação  por  parte  da  Câmara  de  Vereadores  do
Loteamento Samuara. Gostaríamos de questionar  porque não foi pelo caminho normal
de  aprovação?  Porque  esse  projeto  teve  que  passar  sua  aprovação  pela  Câmara
dando  competência  ou  habilitação  de  quase  aprovação  de  projeto  para  ela?  O
Conselheiro da CIC Rodrigo Romanini diz: Se eu como arquiteto vou aprovar um
projeto hoje na prefeitura, que é de 15 anos atrás, vai ter que ser com a leis atuais.
Tudo bem, foi aprovado em 1952 mas se ele está sendo reaprovado, vai ser com as
leis atuais pois já perdeu o vínculo. A Conselheira da SEPLAN, Sandra M.E.de Brum,
diz: O lago ficava dentro dos lotes, era do loteamento a bacia  do Samuara, foi então
exigido o sistema viário todo ao redor do lago, todo uma faixa, mas dentro da Lei de
Parcelamento do Solo.  O Conselheiro da SEAAQ, Pablo C. Uez, diz: Porque não se
aprovou pelo  caminho normal  de  aprovação?  A Conselheira da SEPLAN, Sandra
M.E.de Brum,    diz:  Porque eles já estavam registrados, havia registro dos lotes. O
Conselheiro da PGM, Vitório Giordano Costa, diz:  Já tinha doação de área de 179
hectares  para o município.  O Arq Tarciso Viero da SEPLAN,  diz: A SEPLAN não
participou  da  análise  deste  loteamento.  A  lei  autorizou  essas  alterações,  mas  o
processo vai ter que passar por análise  pra diretrizes, estrutura viária, diretrizes de
zoneamento. Vai ter uma análise. O Conselheiro do SINDUSCON, Rafael Tregansin,
diz: Então, na verdade eles autorizaram a possibilidade de lotear. Agora é que vai  ter a
proposta?  O Conselheiro  do CAU,  João A.  Marchioro,  pergunta:  Já  tem o  novo
mapa? O Arq Tarciso Viero da SEPLAN, diz: Não, eles apresentaram uma sugestão
um estudo que foi feito de ocupação naquela área.  O Conselheiro da PGM, Vitório
Giordano  Costa,  diz   Porque  houve  doação  do  restante  dos  lotes  como área  de
preservação. Na verdade diminuiu pela doação de área, não foi porque os lotes foram
mudados. Houve uma doação de 179 hectares.
ENCERRAMENTO Nada  mais  havendo  a  tratar,  o   Presidente  Carlos  Eduardo
Mesquita Pedone agradece    a presença de todos e encerra a sessão. E para constar
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eu,  Mari  Clara Vanoni,  lavro a presente ata,  que vai  ser  assinada por  mim e pelo
Presidente Carlos Eduardo Mesquita Pedone.
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