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                                                    ATA N° 67 /2016
Aos doze dias  do mês de dezembro de 2016 às dezessete horas, no Salão Nobre do
Gabinete do Prefeito reuniu-se o CONSEPLAN em Sessão Ordinária de nº 55 para
assuntos constantes da convocação.
PRESENÇAS 
Olivir  Viezzer (CIC),  Jussara Roncatto (UAB),  Pablo Uez (SEAAQ),  Carlos Eduardo
Mesquita Pedone (UCS), Cesar Augusto Tomé (OAB), Jorge Gelso Cassina (CREA),
Rui Cassina (CDL),  Pedro de Alcântara Bitencourt César (Observatur),  João Alberto
Marchioro  (CAU),  Carlos  Giovani  Fontana  (SMU),  Henry  Paulo  Dias  (SMU),   Idair
Antônio Moschen (SAMAE), Gilberto Boschetti (SEPLAN), Sandra  Mara E de Brum
(SEPLAN), Vitório Giordano Costa (PGM),  Maria Beatriz Monteiro (SRM), Manoel José
Souza Marrachinho (SMTTM), Erico Borges Machado (SEMTUR) e Sabrina Crivelaro
Becker(SMOSP).  Contou  com  a  presença  de  Aldo  Zat,  Valduino  Formolo,  Monica
Poletto,  Lucinara Zanotti,  Marcus Formolo,  Marino Menegat,  Alisson Berti  e Silvano
Andretta
PAUTA:  1-INFORMAÇÕES DA PRESIDÊNCIA.  O presidente  Carlos Eduardo
Mesquita Pedone,  agradece a presença de todos.  2- APROVAÇÃO DA ATA  66 /
2016    foi  aprovada  pelos  Conselheiros  presentes.    3-  PROCESSOS:
PROCESSO  201643697.  REQUERENTE:  REQUIEM  PRESTADORA  DE
SERVIÇOS  LTDA.  ASSUNTO:  PARECER  CEMITÉRIO  VERTICAL. O
Conselheiro  da SMC, Erico Borges Machado,  lê o relato  do Sinduscon e revisa o
processo.  O Sr  Mateus Formolo,  coloca que representa o Grupo L Formolo e está
aqui presente o Sr Valduino Formolo, diretor e proprietário da Requiem Prestadora de
Serviços, a Lucinara Zanotti, proprietária do terreno que se  está fazendo a sessão do
terreno para uso e construção do empreendimento. Agradeço a oportunidade de estar
aqui e coloco que o que o grupo L Formolo está colocando no papel, não foi fácil mas
que os Arquitetos Aldo Zat e  Mônica Poleto conseguiram transformar em realidade um
projeto que temos há muitos anos, que é a construção de um Cemitério Vertical.  O que
se defende neste projeto, é a segurança das pessoas que adquirem as gavetas e a
solução para a falta de espaço. O projeto é inovador, com três torres, uma central com
11 andares, ao lado uma com nove e outra com 10 andares interligadas. Inicialmente
será  a  construção  das  áreas  térreas  e  a  central,  depois  com  a  demanda  será
construída o restante. Terá cinco capelas de velórios, espaço para missas, salas de
cerimonial e salas para atendimento as pessoas.  Terá 50 mil gavetas, 5 mil lóculos
cinerários, 3 mil  ossário e  mausoléus ( conjunto de gavetas). Já temos a Licença
prévia  ambiental,  liberada  pela  SEMMA.  Ainda  estamos  em  fase  de  estudos  mas
sabemos que esta alternativa é menos nocivo do que os outros cemitérios. A intenção é
que os  caixões estarão dentro de bandejas  para evitar o escape do necrochorume e
os escapamentos de gases serão para cima. O projeto está junto ao crematório e há
previsão de estacionamento suficiente para atender as demandas. Vai gerar empregos
e a lei dos serviços funerários prevê obrigatoriedade de retorno ao município de que
5% da construção  em lóculos de gavetas para sepultamento tem que ser revertidas
para  o  Município.  Apresenta  alguns  slaides  e  um  video  mostrando  o  projeto.  O
Conselheiro  do  CAU,  João   Alberto  Marchioro diz  que  quer  fazer  um  registro
histórico. Na época do Prefeito Vitório Três, trabalhei por seis meses pelo GAMAPLAN
sob  a  coordenação  do  Arq  Rubem  Baldisseroto  e  na  ocasião  houve  uma  grande
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polêmica na questão de legislação de cemitérios, capelas mortuárias e monopólios. Na
ocasião existia uma rixa entre as duas empresas que existiam em Caxias, e que hoje
não acontece mais. As capelas tinham que ser próximas ao cemitério, por isso a lei dos
200 metros de distância.  Participei  do desenvolvimento de uma resposta  do Poder
Público  Municipal,  para  aquela  questão.   Naquela  época havia  a   necessidade  de
expandir o Cemitério Público Municipal. Não tinha alternativa de Cemitério Parque e a
prefeitura naquela época tinha pessoas que defendiam a necessidade de ampliar o
Cemitério  Público.  Desenvolvemos  em  1983,  um  cemitério  vertical,  na  frente  do
Cemitério  Público,  aberto  na altura  e com legislação especial.  Esta  idéia  não foi  a
frente, na época. Isto é apenas um relato  da época. A Conselheira Sandra M E de
Brum da SEPLAN diz que  o Plano Diretor Municipal  não fala em cemitérios pois é
uma atividade muito impactante e deve ser muito discutida, mas pode ser enquadrada.
A lei que rege os serviços funerários coloca que, para os cemitérios e ampliação devem
respeitar  o  Plano  Diretor  Municipal  e  seguir  os  parâmetros  do  zoneamento.  Uma
pesquisa feita pela Câmara mostrou que todos os cemitérios estão em ZR3 e em ZUM-
Zona de Uso Misto. Existem parâmetros urbanísticos que podem ser aplicados. Não
seria  necessário  lei  especial,  mas deve  ser  discutido  pela  sua  atividade.   Já  teve
parecer  favorável  do  CONSEPLAN  para  o  local.  O  Conselheiro  do  CAU,  João
Alberto Marchioro diz que  na questão de cemitério há mais impacto e segmenta um
monopólio pois  reforça um empreendimento implantado.  Parece que o ano que vem
haverá  licitação para  o  serviço funerário.   Este  empreendimento seria  para toda a
cidade.  Devemos  considerar  estas  implicações.  O  Conselheiro  da  PGM,  Vitório
Giordano Costa, diz que está saindo uma licitação somente para capelas mortuárias.
O  Conselheiro  da  SMTTM,  Manoel  de  Souza  Marrachinho coloca  que   tem  a
preocupação de resgatar e preservar a história do Conselho, que emite parecer sobre o
geral e não sobre o particular. Neste assunto, entendo que este local   é o melhor lugar
e  atende  o  dispositivo  das  lei  complementar.  Fica  definido  que  o  local  público  de
reunião é  este  mesmo.  O entendimento do Conselho deveria  ser  de manifestar-se
favorável a que o empreendimento aconteça ali, cumprido todos os dispositivos legais,
no  entanto,  mediante  uma  lei  especial.  Se  o  Conselho  entender,  produzir  uma
jurisprudência, que um cemitério pode ser interpretado como local público de reunião,
abrimos  oportunidade para que outros equipamentos com este perfil possam vir ao
município e solicitar o mesmo entendimento. Neste caso é claro  colocar o cemitério ali.
Podemos usar este caso para gerar a jurisprudência de que atividades com este perfil
tenha lei especial. Outra sugestão é, se o legislador, quando colocou locais de reunião
pública fez o enquadramento  de cemitério então faça uma lei e diga que em ZR3 pode
ter cemitério. Enquanto isto não está definido, deve ter uma lei especial. Ali tem uma
atividade similar, acredito que ninguém vai se opor. Estamos resguardando a criação
de uma jurisprudência para colocar qualquer coisa como local pública de reunião.  O
Conselheiro do CREA, Jorge Gelso Cassina, coloca que  este vai ser um cemitério
caro. Vai ter elevadores e manutenção muito cara. Chamou a atenção, o Sr Mateus
colocar que a ideia é para 50, 100 anos.  Independente de zoneamento, a pergunta é:
os outros cemitérios poderão pedir  a mesma demanda? O Conselheiro da SMTTM,
Manoel de Souza Marrachinho responde que, com lei especial pode. A Conselheira
Sandra M E de Brum da SEPLAN  diz que  a lei dos serviços funerários diz que pode
ter  todos os tipos de cemitérios e  que para ampliações e novas construções devem
seguir as diretrizes do Plano Diretor Municipale ele não cita cemitérios. O Presidente
Carlos  Eduardo  Mesquita  Pedone coloca  em  votação  e  por  unanimidade  dos
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Conselheiros presentes SER  FAVORÁVEL a implantação da atividade pretendida
no  local,  desde  que  seja   contemplada  com  lei  especial,  dada  a  natureza
excepcional  da  obra,  e  que  os  parâmetros  urbanísticos  a  serem  observados
devem  ser  o  da  respectiva  zona  de  uso,  PROCESSO;  201643349.
REQUERENTE:  Ass Ben Cul C Ir S J Batista e Sta Cat S M.ASSUNTO:
Parecer  –  Aferição  de  traçado  viário.  A  Conselheira  da  UAB,  Juçara
Roncatto,  relata o processo e  o Conselheiro da SMU Henry Paulo Dias  revisa e
coloca que  conhece o local. A escola existe há muito tempo e no final desta rua existe
um grande desnível. Não há condições de fazer a abertura.  O Sr  Marino Menegat,
coloca que a escola vai completar 55 anos e na parte da frente tem 4 andares. Esta rua
sairia na portaria da escola e atrás temos uma construção mais alta que a própria rua.
São projetos antigos. Não conseguimos encaminhar nenhum projeto na prefeitura pois
esbarra nesta rua.Queremos tirar este gravame para poder crescer. A Conselheira
Sandra M E de Brum da SEPLAN,  diz que  a aferição desta rua não interfere no
tamanho do quarteirão.  O Conselheiro da SEAAQ, Pablo Uez, coloca que  em 79
existia  somente  a  parte  da  frente  e  hoje  está  todo  construído,  irregularmente. O
Conselheiro da SMTTM, Manoel de Souza Marrachinho diz que  em 79 não havia
toda aquelas construções.  Foram construídos sem projeto aprovado e o poder público
não exerceu o seu poder de polícia. Espero que algum dia a fiscalização do poder
público  e  a vontade  da maioria  dos cidadãos expressos no planejamento  urbanos,
podem ser copiados no dia a dia da cidade. O que se vê é que o poder público planeja
a cidade, esta não copia o planejamento por interesses particulares e o poder público
não  fiscaliza. Como não agiu lá atrás evitando o problema, devemos votar favorável
pois  não  se  pode  penalizar  a  instituição  por  um erro  cometido  pelo  Município.  O
Conselheiro do CAU, João Alberto Marchioro, diz que,  concorda com o Conselheiro
Marrachinho. Aqui existe um descompasso no mesmo setor, como o de aprovação de
projetos. É muito difícil e olhando a cidade vemos outra coisa. O que nos é cobrado nos
projetos não é visto nas obras que estão pela cidade.  O Conselheiro da SEAAQ,
Pablo Uez,  coloca que também concorda que devemos aprovar, porém  evidenciar
que o planejamento é público e que não ocorre por problemas do poder público pois
falta monitoramento e controle das ações planejadas. Devemos aprovar este pedido
pois o munícipe não tem culpa da incompetência do poder público em  gestionar o seu
território. Esta é  uma questão que vem a nós na SEAAQ, pelos nossos associados. A
cidade que cobra do profissional é uma e a que ocorre lá fora é outra. Aproveito e faço
um apelo para que a  próxima administração   pensem uma forma de aproximar estas
duas  cidades  para  que  fique  mais  claro  para  todos  qual  é  a  legislação,  qual  é  o
procedimento e que todos possam usar destas leis.  A Conselheira Sandra M E de
Brum da SEPLAN  coloca que a base do Anexo 11 era o PDM de 79, agora com a Lei
512,  isto  pode  ser  aferido.  Aferição  permite  que  seja  suprimido  ou  acrescentado
diretrizes. Se for rua aberta e consolidada deve ser descaracterizado através de lei. O
Presidente  Carlos  Eduardo  Mesquita  Pedone coloca  em  votação  e  por
unanimidade  dos  Conselheiros  presentes  SER  FAVORÁVEL ao  AJUSTE   da
diretriz  viária  constante  do  Anexo  11,  da  LC  290/07  retirando  o  gravame  do
prolongamento do trecho da Rua Amábile Venzon, que atinge o lote 19 da quadra
1436, conforme mapa em anexo a  este parecer.   PROCESSO; 201642631.
REQUERENTE:   Vera  Lucia  Verona  Daneluz.  ASSUNTO:  Parecer  –
Incorporação ao perímetro urbano. O Conselheiro da PGM, Vitório Giordano
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Costa,  relata o processo e  lê a revisão feita pelo Conselheiro  do STR. O Sr. Alisson
Berti  coloca que o pedido é desta pequena parte ser incorporada ao perímetro urbano.
Sandra este imóvel é na sede urbana de Vila  Oliva. Estamos fazendo o Plano Diretor
de  Vila  Oliva  e  certamente  este  imóvel  será  anexado  em  toda  sua  totalidade  ao
perímetro urbano. Como existe 93% dele no perímetro urbano existe a possiblidade de
incorporação. O Presidente carlos Eduardo Mesquita Pedone coloca em votação e
por unanimidade dos Conselheiros presentes SER  FAVORÁVEL  a incorporação
ao perímetro urbano do Distrito de  Vila Oliva,  a porção que se encontra  em área
rural, ficando  a totalidade do lote em área urbana.  PROCESSO; 20165477.
REQUERENTE:   Lourdes  Maria  Dalla  Santa.  ASSUNTO:  Parecer  –
Aferição de Diretriz  viária  O  Conselheiro  da  OAB,  Cesar  Tomé,  relata  o
processo e a  Conselheira da SRM,  Maria Beatriz Monteiro, revisa.  O Conselheiro
da SEPLAN, Gilberto A. Boschetti, coloca que o Anexo 11 do PDM, estas linhas azuis
são diretrize, intenções de ter vias de ter conecções importantes. Quando colocamos
estas linhas não tínhamos o georeferenciamento. O fato de deslocar 20 metros para o
sul, não inviabiliza a intenção, apenas tira o gravame deste imóvel, mas a intenção
continua.  O Presidente carlos Eduardo Mesquita Pedone coloca em votação e por
unanimidade dos Conselheiros presentes  SER  FAVORÁVEL a AFERIÇÃO  da
diretriz  viária  constante  do Anexo 11  da LC 290/07 conforme mapa anexo ao
processo e a este parecer.  4-  ASSUNTOS GERAIS  temos dois  assuntos.  Um
processo que era para estar na pauta de hoje onde há um pedido da administração
para  convocarmos  uma  reunião  extraordinária,  segunda feira  dia  19  de  dezembro.
Peço pra o Vice se pode assumir  a reunião pois tenho compromisso agendado. O
Conselheiro da SMTTM diz que sim e diz que o processo é importante pois pede a
ampliação de zoneamento da atual área das pedreiras do Município. Era para estar
nesta pauta mas em função do secretário Basso ter tido um problema de saúde, o
processo está chegando neste momento ao conselho. Pede se os conselheiros que
estão aqui se farão presente. Os conselheiros dizem que sim.  O Presidente carlos
Eduardo Mesquita Pedone  diz que  temos também um processo do IAB que pode
estar  nesta sessão. 
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  Presidente  Carlos
Eduardo Mesquita Pedone.
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