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                            ATA N° 24 /2012
Aos dezesseis dias  do mês de abril de 2012, às dezessete horas, na Salão Nobre do
Gabinete do Prefeito   reuniu-se o CONSEPLAN  em Sessão Extraordinária de nº 05,
para assuntos constantes da convocação.
PRESENÇAS
Olivir Viezzer (CIC), Rodrigo Romanini (CIC), Raimundo Bampi (STR), Saionara Soares
(UAB),  Valdir  Fernandes  Walter  (UAB),  Orildes  Tres  (SINDUSCON),  Pablo  Uez
(SEAAQ), Ivaldo Trentin (SEAAQ), Carlos Eduardo Mesquita Pedone (UCS), Sislaine
Simonetto  (OAB),  Graziela  Cardoso  Vanin  (OAB),  Nadia  Tannous  (CREA),  Nadia
Zampieri  Trentin  (CREA),  Paulo  Roberto  Dahmer  (SMH),  João  Batista  Mosele
(SMH),José Taiarol (SMAPA),  Nelson Carlos Sartori (SMU), Gerson Antônio Panarotto
(SAMAE), Jorge C. Spinelli Dutra (SEPLAN),  Adivandro Rech (PGM), Ozório Alcides
Rocha (SRM), e Flori  Campos Verlinde (SEMTUR) Contou com a presença da Arq.
Sandra  Mara  E  de  Brun  (COPLAN),  Arq  Tarciso  Viero  (COPLAN),   Vilson  Pigatto
( Representante do Processo), Andrigo Salvador, (SUI/SEPLAN), Marcos A Raimann
(SUI/SEPLAN),  José  Aquiles  Susin  (DTSI),  Vilson  Pigatto  (  Representante  do
Processo), e representantes de Fazenda Souza, Ronei Scopel, Sadi Mazzochi, Eraldo
A Visoná, Vilson Pigatto,Ivo Balardin, Wagner Roque Ceconi, Elias Rossi, Vanio Antônio
Palandi, Antonio Indicatti e Antônio Roque Thomé (Subprefeito de Fazenda Souza).
PAUTA:  A  Presidente  Sislaine  Rossa  Simonetto,  agradece  a  presença  dos
Conselheiros e informa a presença do Sr Vilson Pigatto,  que é parte interessada do
processo que vamos relatar, temos moradores de Fazenda Souza  e o Sub Prefeito
que vão acompanhar a apresentação do Plano de Desenvolvimento Sustentável de
Fazenda Souza.  Primeiro item:  Apresento o decreto dos novos Conselheiros:  João
Wianey  Tonus,  Edson  Humberto  Nespolo,  Nestor  Pistorello,  Jorge  Spinelli  Dutra  e
Paulo  Dahmer.  Alguns  já  integrantes  do  Conselho,  mas  representando  outras
secretarias.  Segundo  item: Ata  23/2012  que  foi  aprovada  por  unanimidade  dos
Conselheiros presentes.  A presidente pede para os Conselheiros se pode haver a
troca da pauta, para analisar o processo. Os Conselheiros concordam.  Quinto item:
Processo 2007/1767-7. Assunto: Providências. Requer ente: Manoel da Silva velho
e Outra. Relato CREA Revisão SEAAQ. A revisão será feita pela PGM.  O relato
foram  feitas  pelos  Conselheiros  Nadia  Tonnous  e  Pablo  Uez.  O  Conselheiro  da
SEAAQ Pablo Uez,  relata  o  processo.  O Conselheiro da PGM,  Adivandro  Rech
considera  o  processo  revisado.  Coloca  que  uma  coisa  é  o  Conselho  decidir  pela
possibilidade de desafetação e outra bem diferente é a possibilidade de direcionar para
determinadas pessoas estes bens. Isto é uma situação jurídica, existe previsão de lei,
acredito que mesmo com o posicionamento deste conselho com a possibilidade de
desafetação  mesmo  assim  deve  passar  pela  procuradoria  do  Município,  pois  não
podemos direcionar por A ou B, pois podem existir outros interessados. Podem existir
outros lindeiros que podem ter interesse na aquisição. Se nós formos decidir é por
desafetar  e  não  direcionar  por  A ou  B.  Esta  possibilidade  nós  não  temos  aqui  no
Conselho.  A Presidente Sislaine Rossa Simonetto,  entende que deveria aguardar
parecer  da  PGM.   O Conselheiro  da  SEPLAN,  Jorge  S.  Dutra,  pergunta  se  há
parecer da Secretaria Municipal de Trânsito Transporte e Mobilidade.  O Conselheiro
da SEAAQ, Pablo Uez , diz que não. O Conselheiro da SEPLAN, Jorge S. Dutra  diz
que seria interessante ter o parecer da SMTTM para ver a importância da manutenção
da previsão de estrutura viária.  A Conselheira do Sinduscon, Orildes Tres , diz que
tem parecer do Eng. Gilberto Boschetti, que é do planejamento viário, mas não tem
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parecer da Secretaria Municipal dos Transportes, nem da PGM e nem da COPLAN. A
Arq. Sandra M. E. Brum, da COPLAN , diz que concordava com a posição da DPI,
principalmente pois esta parte da via atinge uma área que é pública e que está gravada
no Plano Diretor do Município, que é do interesse do Município para preservação.  O
Conselheiro da SMH, Paulo Dahmer , esclarece que é um final de bairro, uma rua que
em tese deveria ser aberta  dando sequência a rua existente, no entanto, já existe
modificações em cima do trecho projetado, e ao lado  desse trecho, que está sendo
ocupado com construções, existe uma via de acesso,  já pavimentada e que é utilizada
pelos moradores da região. É um trecho de 58 m, que não foram abertos e que tem
uma alternativa viária e logo em seguida termina a área urbanizada do Bairro e começa
a área pública que é um despenhadeiro e não existe condições de dar continuidade a
esta rua, se por ventura este trecho for aberto. Se a prefeitura quiser abrir esta rua
haverá a necessidade de demolição dos prédios que foram construídos nela. O que
está se fazendo aqui é a desafetação da área e que o devido processo de investidura
tem que ser avaliada,  ter  o aval  da PGM, edital  e tudo deve ser  avaliado na área
jurídica. O que pode ser avaliado aqui é o interesse da municipalidade em manter esta
diretriz  de  abertura  de  rua  ou  não,  no  processo  está  demonstrado  que  não  há
interesse público nesta abertura em função de que já existe  uma via  que satisfaz a
localidade. A Conselheira do SINDUSCON, Orildes Tres , pergunta se as edificações
existentes estão legalizadas perante  o  Município.   O Conselheiro  da SMH, Paulo
Dahmer , diz que não. O Conselheiro da PGM, Adivandro Rech,  diz que cada trecho
tem  uma  peculiaridade,  um  tem  usucapião  e  não  é  mais  nosso,  outro  não.  A
Conselheira  do  Sinduscon  Orildes  Tres ,  diz  que  como  as  casas  não  estão
legalizadas não devemos considerar, na análise, o fato das casas existirem ou não,  O
Sr Vilson Pigatto , coloca que  a questão  que posso expor aqui é que no mapa se
trata de um triângulo e na frente norte, as quatro residências que estão certinhas dá
acesso ao mesmo ponto que é o fundo de nossas residências e que queremos comprar
do Município. Chegam no mesmo ponto e não obstrui em nada. Dá acesso ao mesmo
local  ou  pela  Luiz  Pontalti  ou  pela  Angelo  Santini,  esta  como  era  de  20  m  e  foi
usucapido de 10 m  por outro interessado, sobrou 10 metros de extensão nos quatro
terrenos. Tenho uma empresa de cama mesa e banho, outro requerente tem uma casa
e o interesse é trabalhar, pagar os impostos e comprar esta área do município. Hoje a
questão é viabilizar esta possibilidade de sermos donos. Na Rua Luiz Pontalti tem uma
casa onde o terreno era no lado de baixo e ele colocou no lado de cima. Está na Rua
Luis Pontalti, mas não tem nada a ver com a Rua Angelo Santini pois ela chega na
Rua Luiz Pontalti. A Rua Angelo Santini para na  Rua Luis Pontalti, ela chega uma na
outra. Ela não vai mudar. Não tem área verde incluída. Ao meu ver é simples pois não
vai obstruir nada,  não vai impedir nada.  Tenho uma empresa de cama mesa e banho
ali,  fomos edificando e tivemos problemas, com processo e multas.  Os outros três
terrenos tem residência e também tem uma empresa que usou esta área. É 10 metros
e  acabamos  fazendo  ali.   Na  parte  que  foi  usucapida,  o  proprietário  ele  fez  uma
terraplanagem e ficou entulhos e pedras. Fizemos um muro de pedra de contenção e
plantamos  gramas.  Uma parte  construímos  a  empresa.  Na  verdade  nós  ajeitamos
desde o princípio.  Não vai impedir nada e não vai trancar nada.  O Conselheiro da
SEPLAN, Jorge C Dutra,   diz que esta via,  que se está pedindo a descaracterização é
uma via  que tem a ligação entre duas radiais importantes da cidade, uma delas é a
Conde D'Eu e a outra o prolongamento da Rua Ivo Lorandi e depois se transforma   em
Estrada  Municipal  São Virgilio. Na área, no Anexo 12, do PDM é possível visualizar no
quadrante 11-K, ao Sul do Bairro Bela Vista. No mapa aparece a área do requerente e
dá para ver  a diretriz. Ao sul da área verde do município, mais uma área anexa que
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está gravada no PDM como de interesse do município. Na área em questão dá para
observar um pequeno segmento que começa no Prolongamento  da Conde D'Eu e tem
uma linha que passa ao sul da área verde  e vai ao prolongamento da Rua Dionisio
Lorandi. Não temos outra previsão de ligação próxima. Não temos conexão existente
entre a Avenida França e Rua Conde D'Eu com esta região a não ser através de vias
secundárias.  Parece que seria importante  que a Secretaria  de Transito  desse uma
avaliada nisto além da opinião da DPI e antes de descaracterizar um trecho importante
que é bem no meio e prejudicar uma conexão viária importante entre as duas radiais. É
importante se levar em consideração  que não dá para desprezar a necessidade de
manter a conexão viária entre as duas radiais. Satisfazendo a diretriz, nas mesmas
condições  já  está  sendo  atendida  como  o  legislador  quis  gravar.   A Presidente
Sislaine Rossa Simonetto diz que depois das análises vamos decidir se enviarmos o
processo para a SMTTM, COPLAN e para a PGM que é  importante para limitar o
nosso parecer já que  o pedido  é além do que podemos liberar.  Foi deliberado por
unanimidade dos Conselheiros presentes enviar o pro cesso a SMTTM, PGM e
COPLAN.  Terceiro  ítem:  Plano  de  Desenvolvimento  Sustentável  de  Fazenda
Souza.  O Conselheiro da SEPLAN, Jorge C. Dutra  passa a palavra ao Conselheiro
da SMH, Paulo Dahmer, pois este era, até pouco tempo secretário da SEPLAN e está
mais por dentro do assunto.  O conselheiro da SMH Paulo Dahmer  diz que fizemos
uma pesquisa, houve uma audiência pública, e nossos técnicos fizeram junto com a
comunidade o Plano. Este é o primeiro que está sendo feito  na área de  planejamento
e  é  claro  que  o  Município   tem que  avançar  na  questão  de  descentralização  dos
serviços. E com a parte dos recursos que vão entrar na divisão de geoprocessamento
nós queremos reservar recursos para a descentralização e ter equipamentos para as
subprefeituras.  Não adianta planejar se não tiver efetivamente os serviços no local.
Esperamos que alguns computadores sejam colocados no local, ter a capacitação para
poder  prestar  serviços  que  são  do  Município.   A Arq  Sandra  M.E.  De  Brum,  da
COPLAN, diz que nosso Plano Diretor Municipal estabelece diretrizes para as ações de
agentes públicos e  privados no uso de espaços urbano e rurais.  Ele  já estabelece
diretrizes  de ordenamento  para a  área urbana  e  da área  rural,  isto  é  em  todo  o
território do Município conforme diretrizes do Estatuto da Cidade. No Capítulo 8, nos
artigos  125  a  128,  dispõem  sobre  os  Planos  Diretores  Distritais.  Que  devem  ser
elaborados pelo executivo através da participação efetiva dos distritos, da SEPLAN que
é órgão de planejamento, da COPLAN, que é órgão gestor permanente e a ouvida do
CONSEPLAN. O art. 127 do PDM, dispõe que os planos diretores  distritais observando
os  elementos  estruturadores  e  integradores  do  PDM,  complementarão  as  suas
proposições de modo a atender as peculiaridades de cada distrito e  as necessidades e
prioridades da população respectivas.  O PDM foi elaborado em base de 4 grandes
eixos e os planos distritais também deverão ser norteados nestes eixos: o primeiro é a
sustentabilidade, os aspectos estruturantes, o segundo é a questão democrática, que é
o escalonamento territorial urbano  e rural, a participação da comunidade e dos órgãos
de gestão e a parte da descentralização administrativa para dar maior autonomia as
subprefeituras e facilitar a vida do cidadão que não precisa vir a cidade para atender as
suas demandas, a questão  da identidade cultural que é o respeito a vocação   das
localidades e suas peculiaridades e a função social  da propriedade no quarto eixo,
prevalecendo  o  coletivo  sobre  o  interesse  individual  onde  entra  a  questão  do
zoneamento na área urbana e rural, onde há uma divisão em zonas de uso conforme a
vocação  dos espaços e a ordenação e controle  do uso do solo.  No nosso Plano
Diretor, nos mapas anexos,  do 1 ao 8, trata do ordenamento da área rural os outros
são da  área urbana.  Aqui  consta  as diretrizes gerais.  O plano dos distritos é  uma
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complementação.  Temos o primeiro distrito e mais 6 distritos, deste temos Vila Cristina
já tem elaborado o seu Plano Distrital mas tem que ser revisto e adequada ao PDM.
Será uma das  próximas  ações da COPLAN. Foi escolhido Fazenda Souza, pois é o
distrito mais próximo da sede urbana e também há uma pressão muito grande  de
crescimento na sua sede urbana e em direção a leste, também por uma necessidade
de intervenções  no ordenamento territorial  os Distrito  de Fazenda Souza,  frente a
demanda  relacionada  a  crescente  urbanização,  a  especulação  imobiliária
principalmente  na  sede   urbana  do  distrito  com  ameaça  de  descaracterização  do
desenho  urbano,  da  preservação  do  patrimônio,  das  paisagens  notáveis,  da
degradação  ambiental  e  do  desordenamento  e  carência   na  estrutura  viária  e
infraestrutura local.  Quem vai até lá já pode constatar que existem edificações que
prejudicaram a questão de patrimônio e descaracterizando a vocação da sede urbana.
É importante a intervenção e ordenamento através do Plano Distrital. A proposta foi
construída na SEPLAN, junto com a COPLAN,  com  outras secretarias, as entidades
as capelas, a subprefeitura e a comunidade do Distrito de Fazenda Souza.  Quando
fomos  procurar  a  comunidade  tivemos  a   grata  constatação  de  encontrar  uma
comunidade  mobilizada, que tem clareza de suas  demandas, conhecem sua realidade
e de suas potencialidades. A comunidade sempre participou das reuniões tanto da área
urbana como da rural das capelas. Foi um trabalho coletivo, foi uma construção junto a
comunidade, além do corpo técnico que sistematizou, tivemos a colaboração de outras
secretaria. Estamos apresentando a proposta para o Conselho discutir e aperfeiçoar  a
proposta  como da parceria  deste conselho na elaboração do PDM.  O Arq  Tarciso
Viero  da  SEPLAN/COPLAN,  apresenta  a  proposta  do  Plano  de  Desenvolvimento
Sustentável  de  Fazenda  Souza.  Diz  que  espera  do  Conselho  um  diálogo  para  o
fechamento desta  proposta.Os participantes foram a Secretaria  do Planejamento,  a
Subprefeitura de Fazenda  Souza, a Secretaria da Agricultura. Turismo, Meio Ambiente,
Obras, Desenvolvimento Econômico Samae, CODECA, alem da comunidade.-(material
da apresentação  nos arquivos do CONSEPLAN).  Apresenta o Plano junto com os
Anexos. Diz que existe uma aflição da migração do meio rural para a sede urbana.
Uma situação difícil de conter, mas esperamos do Conselho a análise, compreensão e
apoio  deste  plano,  dada  a  relevância  de  sua  intenção,  que  é   transformar  num
instrumento de integração regional indutor  de crescimento sustentável,  estimulando
as vocações locais através do desenvolvimento social e econômico e também que seja
um caminho para  promoção das comunidades rurais . Agradece a atenção e abre para
debates. A  Presidente Sislaine Rossa Simonetto  agradece a explanação do projeto.
O Conselheiro do STR, Raimundo Bampi ,  pergunta se  Caravágio e São José,  com
esta  proposta  passariam  a  pertencer  a  Fazenda  Souza.  Também  a  questão  das
indústrias  poluentes  se serão  permitidas  ou  não.  O Arq  Tarciso  Viero  diz  que  as
comunidades vão pertencer a Fazenda Souza e quanto as indústrias, vai depender do
licenciamento ambiental.  Este plano estabelece o porte das indústrias. Nos corredores
no máximo 3000 metros quadrados e fora até  500 metros quadrados. O Conselheiro
do STR Raimundo Bampi , diz que o porte não diferencia indústria poluente ou não. É
importante  que  não  se  permita  indústrias  altamente  poluentes.  Outro  assunto  é  a
questão de lazer, que não se permita  casas de prostituição. Este tipo de lazer não
deve ser colocado em Fazenda Souza. Isto deve ser um caso para discussão, pois isto
está incluído como lazer. O Conselheiro da SMU, Nelson Carlos Sartori,   diz que isto
que  vimos  está  muito  bem  montado  e  explicado  pela   equipe  de  planejamento.
Precisaríamos de um tempo para fortalecer e buscar alguma coisa para colaborar e
dizer se está de acordo  Pediria  que tivéssemos um espaço de tempo para analisar
este assunto e auxiliar.  Numa próxima reunião poderíamos trabalhar somente nesta
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questão, pois estará mais amadurecida e conhecida,  buscando instrumentos nestes
mapas e na minuta de lei para auxiliar e ter um posicionamento. Como eles estudaram
junto com a comunidade me parece que está muito avançado e bem elaborado.  O
Conselheiro  da  SMH,  Paulo  Dahmer,  sugere  que  mande  aos  conselheiros  este
material e na próxima reunião, convidamos novamente os técnicos da SEPLAN para
responder as perguntas e anotar sugestões. Temos uma expectativa da comunidade
que  este  projeto  vá  para  apreciação  na  Câmara  de  Vereadores  e  que  tenha  uma
audiência  pública  para  avaliar  e  que  os  demais  distritos  sejam  convidados  para
conhecer  o  trabalho  que  foi  feito  e  que  vai  ser  dado  continuidade  para  as  outras
regiões.  A Conselheira do SINDUSCON, Orildes Tres  diz que se preocupa, pois o
parecer seria para esta reunião. E eu como relatora deveria relatar o processo.  O
Subprefeito de Fazenda Souza,  diz que a comunidade se fará presente na reunião
pois este projeto foi muito estudado, a comunidade  gostou e é o que  quer que seja
implantado. Quanto as áreas de lazer, Fazenda Souza está muito defasada, temos dois
colégios que não tem  área de esportes. O que tem é por conta das capelas.  É muito
importante para o distrito e também para o Município. É feito nos bairros, mas não no
interior.   O Conselheiro da SEPLAN, Jorge C. Dutra ,  diz  que é importante identificar
esta  afinidade  entre  as  localidades,  de  ocupação,  parentesco,  para  que  possamos
redefinir através da legislação qual é a competência de cada um. Como foi feito na
área urbana, a divisão das regiões administrativas, também foi feito uma readequação
para que as pessoas tivessem a unidade de vizinhança e o relacionamento que tinham,
que é  muito bom. A metodologia é semelhante e se pretende partir deste Plano de
Fazenda Souza  para levar aos demais distritos.  Como sugestão, poderia definir uma
data  e  cada  representante  das  entidades,  se  achar  pertinente,  trazer  sugestões  a
equipe que desenvolveu o trabalho vai agregar  e vai ao plano.  A Conselheira do
Sinduscon , Orildes Tres , diz que o relato não sai na próxima reunião pois tem coisas
a serem discutidas, antes de fazer este relato. O Conselheiro da SEPLAN, Jorge C.
Dutra  diz que o relato deve ser feito depois do assunto ser discutido. As partes mais
importantes do plano são o zoneamento, a estrutura viária principal,  os novos limites..
O resto são conceitos gerais. Este material pode ser disponibilizados.  A  presidente
Sislaine Rossa Simonetto,   coloca que a próxima reunião para analisar este assunto
poderia  ser dia 07 de maio e logo em seguida marcamos nova data para  decidir.
Neste meio tempo quem tiver dúvidas podem enviar por e-mail e nós encaminharíamos
a SEPLAN/ COPLAN para análise.  O Conselheiro da CIC, Olivir  Viezzer   coloca
sobre o corredor que leva  ao novo aeroporto, pois a logística necessária ao aeroporto,
poderá ter  edificações  maiores que   20.000 m²,  então uma definição da zona  do
aeroporto, tem que levar em consideração o porte  e a estrutura necessária para este
O Conselheiro da SMH, Paulo Dahmer,  sugere que a COPLAN, traga na próxima
reunião, o mapa do planejamento viário para o novo aeroporto, pois os acessos pelos
distritos serão secundários, achamos que o acesso principal será pela Rota do Sol.  Na
reunião temos que reservar, no mínimo, uma hora para debates. A presidente Sislaine
Rossa  Simonetto   diz   que  o  assunto  Geoprocessamento,  que   não  pôde  ser
apresentado hoje, seria na próxima reunião. O Conselheiro da SMU, Nelson Carlos
Sartori , sugere que haja uma reunião segunda feira que vem para vermos o assunto
geoprocessamento.   Foi  deliberado em votação pela  maioria  dos  Conselh eiros
presentes que haverá reunião dia 23 de abril, sobre  geoprocessamento e dia 07
de maio sobre o Plano Distrital de Fazenda Souza .  A presidente Sislaine Rossa
Simonetto  diz  que  o  relato  permanece  com o  SINDUSCON e   revisão  do  Plano
Distrital  de  Fazenda  Souza  será  da  Secretaria  de  Agricultura.  Também  estiveram
presentes  na  reunião  o  Srs.  Aquiles  Susin,  Andrigo  Salvador  e  Marcos  Raimann,
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agradecendo  a  presença,  e  informando  que  vamos  convidá-los  para  retornar  na
próxima reunião dia 23 de abril, sobre o Geoprocessamento.
ENCERRAMENTO Nada mais havendo a tratar, a Presidente Sislaine Rossa Simonetto
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 pela Presidente  Sislaine
Rossa Simonetto..
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