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                                                    ATA N° 78/2018
Aos vinte e quatro dias do mês de setembro de 2018 às dezesseis horas, no Salão Nobre do
Gabinete do Prefeito reuniu-se o CONSEPLAN em Sessão Ordinária de nº .60 para assuntos
constantes da convocação.
PRESENÇAS 
Olivir Viezzer (CIC), Margarete Tomazini Bender (CIC), Rudimar José Menegotto (STR), Edson
Marchioro(UAB), Paulo Claudir Saussen ( UAB), Juarez Mazzochi (SINDUSCON), Orildes Tres
(SEAAQ), Ivaldo Trentin (SEAAQ), Carlos Eduardo Mesquita Pedone (UCS),  Mariana Carneiro
(OAB), Jorge Gelso Cassina (CREA), Fernando Gonçalves Reis (CDL), Esequiel Andreazza
( CDL), Pedro de Alcântara Bittencourt César (OBSERVATUR), Silvia Rafaela Scapin Nunes
(CAU), Rafael Artico (CAU), Elisandro Fiuza Gonçalves (SMH), Edmilson Luis Bianchi (SMH),
Mirangela Rossi (SMU), Daniel Alexandre Nunes (SMU),  Fernando Antônio Granjo Mondadori
(SEPLAN), Rosana Aparecida  Guarese  (SEPLAN), Larissa Raymundi (PGM),  Patricia Rasia
(SEMMA), Louise Maria  Rocha de Aguiar (SEMMA), Magda Regina Wormann (SMGF- SRM),
Miguel da Câmara Canto (SMGF), Cristiano de Abreu Soares (SMTTM), Adair José Bianchi
(SMTTM), Marlon Brustolin(SMC), Renata Aquino Carraro (SEMTUR), Enzo Calabró da Silva
(SEMTUR)  e Sabrina   Crivellaro Becker  (SMOSP). Contou com a presença do Sr Prefeito
Municipal  Daniel  Guerra,  Vereador  Edi  Carlos,  Vereador  Chico  Guerra,  Geraldo  da  Rocha
Freitas (SMS), Leandro Moraes (3º GAAR).
PAUTA: 1-  POSSE  DOS  CONSELHEIROS  DAS  ENTIDADES  COM  A PRESENÇA  DO  SR.
PREFEITO  MUNICIPAL  DANIEL GUERRA A solenidade  de  posse  dos  Conselheiros  das
Entidades Civis do CONSEPLAN teve início com uma leituta das competências do Conselho. O
Sr  Prefeito Daniel Guerra entregou o decreto de posse para os Conselheiros Olivir Viezzer e
Margarete Tomazini Bender da Câmara de Indústria e Comércio-CIC, Rudimar José Menegotto
e Bernardete Boniatti Onsi do Sindicato dos Trabalhadores Rurais -STR, Edson Marchioro e
Paulo Claudir Saussen da União de Associação de Bairros- UAB, Orildes Tres e Ivaldo Trentin
do Sindicato dos Engenheiros, Arquitetos, Agrônomos e Qumicos-SEAAQ, Alex Foppa e Juarez
Mazzochi, do Sindicato da Construção Civil-SINDUSCON,  Carlos Eduardo Mesquita Pedone e
Maria do Carmo Padilha Quissimi , Universidade de Caxias do Sul-UCS,  César Augusto Tomé
e   Mariana Carneiro da Ordem dos Advogados do Brasil-OAB, Jorge Gelso Cassina e Nerio
Jorge Susin do Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura-CREA, Fernando Gonçalves
Reis e Esequiel Andreazza da Câmara de Diretores Logistas de Caxias do Sul - CDL, Pedro de
Alcântara  Bittencourt  César  e  Michel  Bregolin  do  Observatório  de  Turismo-OBSERVATUR,
Silvia Rafaela Scapin Nunes e  Rafael Artico do Conselho de Arquitetura e Urbanismo-CAU.
Presidente Carlos Eduardo Mesquita Pedone  agradece a presença de todos e  salienta o
trabalho que tivemos quanto a Revisão do Plano Diretor, que foi um momento brilhante. Não
canso  de  dizer  que  conseguimos  trabalhar  de  forma  coesa,  governo  e  sociedade  civil
organizada para chegar a um bom termo. Plano diretor é um grande acordo social, e por isso
este é um ambiente em que se  traz todos interesses da sociedade, para  discutir de forma
aberta e objetiva para que se chegue a um bom termo. Então,  estava comentando com o
secretário  Fernando,  que eu  acho que a  gente deveria,  ter  bastante  proatividade,  receber
pautas  não  só  de  demandas  da  sociedade,  através  de  processos,  mas coisas  que  estão
latentes,  para  construir  um  conhecimento.  Temos  representações  das  mais  diferentes
entidades e da sociedade civil organizada, e aqui é o local para isso. Audiências públicas são
importantes, mas esse Conselho tem sua função, e estamos aqui para isso. Agradecer aos
meus  pares,  hoje  me  despeço  desse  cargo,  que  aprendi  muito,  aprender  a  conduzir  um
Conselho e como esse não é fácil,  porque temos uma diversidade de interesses, pessoas,
cabeças, mas levamos a um bom tempo isso. Muito obrigado a todos e vamos continuar em
nome na Universidade de Caxias do Sul.  Prefeito Daniel Guerra: muito boa tarde a todos
senhoras  e  senhores,  saudando  o  ilustríssimo  senhor  comandante  do  Terceiro  Grupo  de
Artilharia Anti Aérea de Caxias do Sul, Coronel Leandro Fernandes Moraes, é uma honra ter o
senhor  nessa  tarde  conosco,  nessa  importante  cerimônia.  Da  mesma  forma  saudar  e
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cumprimentar  o  presidente  do  Conselho  Municipal  de  Planejamento  de  Gestão  Territorial,
Carlos Eduardo Pedone cumprimentar e agradecer em nome da municipalidade, pela forma
madura, responsável e com olhar atento de ver a grandeza dessa cidade e a importância desse
CONSEPLAN. Com a sua presidência e com os conselheiros que hoje deixam e preenchem
esse ciclo,  essa missão,  e deixam sua marca e sua contribuição.  A nossa gratidão a sua
pessoa, e todos que fizeram na sua trajetória, de 2 anos, esse trabalho tão importante, ainda
mais no ano da revisão do Plano Diretor da forma tão madura, serena como foi conduzido.
Precisamos  cumprimentar  através  da  sua  condução   todos  os  membros.  Destacar  com
satisfação,  recebendo  na  pessoa  do  Vereador  Edi  Carlos  aqui  representando  a  Câmara
Municipal,  nossas boas-vindas ao senhor,  na mesma forma ao líder  do governo,  Vereador
Chico Guerra, na pessoa do Secretário Municipal do Planejamento, nossa saudação e gratidão,
a  todas  as  senhoras  e   senhores  secretários  que  tem tido  uma participação  intensa,  não
somente no dia a dia das missões a que lhes são confiadas e tão bem executadas nas suas
pastas, mas as senhoras e os senhores que têm destinado um tempo a este importantíssimo
Conselho,  tem  se  dedicado  sobre  maneira.  E  a  gente  quer  agradecer  na  pessoa  dos
secretários municipais, a todas as equipes,  os diretores,  os servidores municipais que eu não
vou listar nenhum deles, porque certamente eu incorreria em esquecer algum e isso não seria
adequado.  Nosso  muito  obrigado  aos  servidores  municipais,  na  pessoa  do  secretário
Fernando,  nossa  saudação  a  todos  secretários  e  as  entidades.  Nosso  muito  obrigado  a
senhoras e senhores que na tarde de hoje aceitam a missão de se somar a este grupo muito
sério e seleto que é o CONSEPLAN de Caxias do Sul. Desejar que possam continuar essa
jornada, muito bem conduzida até então pelo presidente Pedone, mas que a missão continua.
Não é porque não temos uma nova revisão do Plano Diretor que ele não seja tão importante.
Ele continua sendo extremamente importante, porque nossa cidade é muito dinâmica, e tudo
precisa  ter  um  olhar  atento  do  órgão  público,  das  entidades  públicas,  da  sociedade  civil
organizada, que aqui está tão bem representada. Temos muitos assuntos importantes na pauta
do CONSEPLAN e com nível de maturidade e do conhecimento das senhoras e senhores,
temos convicção que as decisões serão pelo melhor da cidade e pelo presente e com um olhar
de futuro. Então com essa forma a gente agradece a todos os senhores e senhoras e também
já de imediato eu gostaria da passar a palavra para que o secretário Fernando conduza a
sequência deste ato de solenidade , no qual já será feita abertura da reunião de trabalho do
novo  conselho  empossado.  2-   ESCOLHA  DO  PRESIDENTE  E  VICE  PRESIDENTE  DO
CONSEPLAN.  Presidente Carlos Eduardo Mesquita Pedone: na nossa pauta de hoje  o
primeiro  ponto  era  a  posse  dos  conselheiros  das  entidades  com  a  presença  do  Prefeito
Municipal, e que foi efetuada.  Vamos  para o segundo momento da pauta que é a escolha do
presidente e vice-presidente do CONSEPLAN. Só para colocar para os senhores e senhoras
que foram  empossados agora,  que não tinham conhecimento,  havia  uma combinação da
alternância de governo e sociedade. É uma combinação, não é regimental e feito  de 2010 para
cá.  Em 2010 a  presidência  da  arquiteta  Orildes  Tres (SEAAQ),  vice  presidência  do  então
secretário do SMU, Francisco de Assis Spiandorelo. Em 2011 houve uma inversão, o secretário
Francisco Spiandorelo ficou como presidente, e vice-presidência com a arquiteta Orildes Tres.
Em 2012 nós tivemos a OAB,  Sislaine Simonetto  e  a vice-presidência  com Nelson Carlos
Sartori também representando na época o SMU. Em 2013 a presidência do governo, SMU,
secretário Fábio Scopel, e a vice-presidência da senhora Sislaine Simonetto(OAB), em 2014 fui
eleito presidente representando a Universidade de Caxias do Sul, com a vice-presidência do
secretário Paulo Dahmer (SMR). Mantivemos em 2015 a mesma composição, 2016 fui reeleito
com  a  vice-presidência  do  secretário  Manuel  Marrachinho  (SMU)  e  em  2017  a  secretária
Mirângela Rossi (SMU), estava na vice-presidência e eu continuei na presidência. Esse é o
histórico desses 7 anos, 8 anos a partir de hoje, então nós temos essa missão da escolha do
presidente e do vice-presidente do CONSEPLAN. Não sei se temos candidaturas. Conselheira
da  SMU,  Mirangela  Rossi:  Eu  gostaria  de  indicar  o  Fernando  Mondadori,  Secretário  do
Planejamento,  para  Presidência.  Conselheiro  do  Observatur,  Pedro  de  Alcântara
Bittencourt César:  acho interessante o Fernando, porque continuamos a fazer esse rodízio.
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Conselheiro da SEPLAN, Fernado Mondadori: Eu ia sugerir o Pedone continuar, mas depois
de quatro anos. Conselheiro da UAB, Edson Marchioro: Para quem não me conhece sou o
Edson Marchioro,  arquiteto  e  urbanista  representante  da  União  de Associação de Bairros.
Entendemos que o  conselho, como órgão de aconselhamento do poder executivo municipal,
sempre  deveria  estar  na  presidência  de  alguém  do  governo  municipal.  Primeiro  por  ter
facilidade e  ter  toda a  estrutura  a  sua disposição,  o  que fica  um pouco difícil  a  qualquer
entidade na presidência. Eu entendo que todos os Conselhos deveriam ter na presidência um
represente do poder executivo. Nesse sentido acho que a indicação está correta. Conselheiro
da  SMH,  Elisandro  Fiuza  Gonçalves:  também  indicamos  o  secretário  de  planejamento.
Conselheira  do  CAU,  Silvia  Rafaela  Scapin  Nunes: também  concordamos  com  esta
indicação. Conselheiro  da  CIC,  Olivir  Viezer: concordamos também com a  indicação  do
secretário  de  Planejamento.  Presidente  Carlos  Eduardo  Mesquita  Pedone: temos  a
indicação para vice-presidência, do Engenheiro  Jorge Cassina. Temos um consenso. Foram
escolhidos,   por  unanimidade dos conselheiros presentes como  presidente Fernando
Antônio Granjo Mondadori, conselheiro da SEPLAN e para vice-presidente Jorge Gelso
Cassina, conselheiro do CREA. Sendo assim  passo a pauta da reunião e uma carta aberta
aos candidatos das eleições que o CAU e o IAB construíram, se pudesse fazer a gentileza de
entregar ao CONSEPLAN e essa aqui para o Senhor Prefeito, eu agradeço.  3- AVISOS DA
PRESIDÊNCIA.  Presidente  Fernando  Antônio  Granjo  Mondadori,  assume  a  reunião.
Agradeço a oportunidade de estar aqui. Não tenho dúvidas de que esses anos, pelo menos
2017, que nós passamos juntos, bem intensamente, no final do ano, novembro e dezembro,
quase que morando juntos, de tanto que a gente esteve aqui presente.  O que aconteceu no
fim de 2017, só veio a fortalecer como Conselho. Foi uma demonstração de que o Conselho é
muito  importante  para  a  sociedade.  Foi  uma demonstração de que podemos construir  um
intelecto em conjunto para o planejamento da cidade, e também demonstração de união de
todas as entidades e secretarias que representam o poder público, para que podemos discutir
mais abertamente decisões para Caxias do Sul.  Não me proponho a chegar nem perto do
trabalho do Pedone, que foi um trabalho singular, brilhante, sem querer exagerar. Acho que a
forma como foi conduzida, de tentarmos chegar em um consenso fortaleceu muito nosso Plano
Diretor.  Sabemos que temos muito a melhorar ainda.  Vamos ter  muita coisa a discutir  pós
Plano  Diretor.  Estamos  aguardando  a  aprovação  da  Câmara.  Nós  fizemos  um  trabalho
recentemente,  que  foi  um  pedido  de  informações  da  Câmara  sobre  uma  série  de
embasamentos que fundamentaram o Plano Diretor na proposta que enviamos para lá. Mas
vamos tentar na medida da nossa demanda, dentro da Secretaria de Planejamento, trazer pra
cá todas as pautas relacionadas ao Plano Distrital e tudo que a gente tem que fazer, EIV, ZITS,
tudo aquilo que está urgente, que tinha sido planejado em 2007 e não teve avanços. Agora
temos que avançar com essas regulamentações, para que  tenha um refinamento um pouco
maior. O Plano Diretor sozinho não é o suficiente para nos dar todos os regramentos da cidade.
Então  pretendemos nesses próximos 2 anos, trazer, na medida da nossa possibilidade de
trabalho, o máximo de novas decisões de planejamento. Como o presidente até agora era o
Pedone, acho que vou dividir essa palavra com ele. Se você quiser apresentar alguma coisa
em  relação  as  reuniões  anteriores  ou  futuras.  Conselheiro  da  UCS,  Carlos  Eduardo
Mesquita  Pedone:  Eu  acho  que  sim,  porque  na  verdade,  o  que  entendo,  é  que  não
deveriamos trabalhar só provocados por processos, mas criar uma expertise e aprender o que
está sendo discutido na COPLAN, SEPLAN, e outras secretarias para ir socializando com as
entidades para que, quando vier a tona, não ser nenhuma novidade. Eu acho que o Conselho
não deve simplesmente chancelar uma coisa que foi construída muito tempo em gabinete. Era
uma prática que ocorria. Eu participo e participei muito tempo pela SEAAQ,  depois fiquei um
período de vacância, agora bastante tempo pela UCS – Universidade de Caxias do Sul, e acho
que se as pautas chegam em cima da hora, só para serem chanceladas, pode até desprestigiar
o  conselho.  E  se  conseguir  trazer  isso  no  momento  que  está  sendo  discutido  dentro  de
SEPLAN, COPLAN e de outras secretarias, vamos construir um conhecimento conjunto, e vai
ser tranquilo na sequência da comunidade e poder aprovar  com serenidade. 3- APROVAÇÃO
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DA ATA  76 e 77 /2017. Presidente Fernando Antônio Granjo Mondadori: temos a aprovação
da  ata  76  e  77  de  2017  que  não  foi  impressa  porque  ela  tinha  ficado  muito  extensa.
Normalmente a gente imprime e coloca na mesa, mas devido ao tamanho dela, evitamos esse
gasto de papel. Alguns comentários já foram enviados para nós e estamos promovendo essas
alterações.  Alguém gostaria  de  acrescentar  alguma coisa  sobre  as  atas?  Conselheira  da
SEPLAN Rosana  A Guarese:  a secretária  enviou  as  atas  por  e-mail  e  fizemos algumas
correções,  são  correções  de palavras,  de  português,  como é um volume muito grande e
algumas coisas de siglas e alguns cuidados foram feitos já. Ela não trouxe corrigida. Esperou
para ver se  alguém tem mais questões. Mas a princípio ela vai ser novamente revista, e se
alguém tiver algo já mandamos corrigida com tudo.  Presidente Fernando Antônio Granjo
Mondadori: só para relembrar, a ata se refere ao dia 11 de dezembro e a seguinte ao dia 12 de
dezembro que foram as últimas reuniões, e acabamos tendo que fazer seguidas. Podemos
considerar aprovada a ata? As atas 76/17  e 77/17 foram aprovadas por unanimidade dos
conselheiros  presentes.  4-  PROCESSO    2018/23398-  PROJETO  DE  LEI  –  VIABILIZAR
AMPLIAÇÃO FORO  TRABALHISTA DE CAXIAS DO SUL.  Conselheira  da PGM, Larissa
Raymundi relata o processo e o Conselheiro do CREA Jorge Gelso Cassina revisa e coloca
que a analise do processo e do relatorio elaborado pela Procuradoria Geral do Municipio cabe
destacar  por  escresciva as  considerações  da COPLAN folha 39 e  possivel  contradição na
prancha  5, as folhas 35 nada tendo acrescentado na apresente revisão considerando revisado.
Conselheira da SEPLAN Rosana A Guarese: o que se refere a contradição? Conselheiro do
CREA  Jorge  Gelso  Cassina:  Com  relação   as  fachadas.  A  prancha  apresenta  uma
contradição  que a mim não fico clara e por isso eu fiz o destaque.  Conselheira do SMU,
Mirângela Rossi:  a rua Marquês do  Herval seria oeste,  a rua Os 18 do Forte é norte,  a
escadaria da Polícia Civil é oeste  a Av da Vindima é sul e a divisa com  outro lote é leste. O
desenho está virado. Conselheiro da UAB, Edson Marchioro: tudo aquilo que a Conselheira
Larissa relatou,  quanto as matrícula no lado de cima da Av da Vindima, são áreas que ja
pertenciam  ao  Parque  do  Macaquinhos  que foram doadas  e  emprestadas  para  entidades
públicas e  particulares.  Isso tem sido uma prática  histórica do Munícipio,  esperamos que
algum dia termine esse tipo de prática. Por exemplo:  a área do Ministério Publico que hoje
esta istalada, com autorização da Câmara dos Vereadores, na área institucional do loteamento,
que é a área dos Rezendes, foi feito parcelamento  e construído o Fórum.  Acho que o  pleito
pode ser atendido da forma que está. Não temos preocupação  com altura de  prédio. O que
interessa é  o índice de aproveitamento e a taxa de ocupação. Se fizer em 10 andares ou 20  o
prédio vai ser mais magro.  A única preocupação  é que  esses projetos sempre são aprovados
com  autorização  especial.   O  do  Forum  por  exemplo,  não  tem  área  permeável.  No
estacionamento, as vagas são privativas para magistrados e para servidores onde  deveriam
ser públicas. Acho que aqui tem um problema sério com a redução de vaga, que  deveriam ser
garantidas para uso público e não para uso privado.  Essas colocações são feitas  em nome da
UAB. Conselheiro  do  CREA Jorge  Gelso  Cassina:  a  dúvida  em  relação  a  prancha  foi
sanada. E a observação feita é a consideração que a COPLAN lança dizendo que  é favorável
a flexibilização dos parâmetros desde de que os documentos apresentados sejam claros com
relação a delimitação dos lotes e a incidência do projeto no mesmo e  que fiquem expresso no
projeto  de  lei  quais  são  os  exatos  parâmetros  que  serão  flexibilizados.   Conselheira  da
SEPLAN Rosana A Guarese:  nossa questão foi que os desenhos apresentados, não só as
fachadas,  tem  problema de  interpretação,   como a inserção da construção nos terrenos
porque eles usam tanto o terreno que é o atual deles, tanto quanto a parte de trás que seria a
área que tem nosso convênio e  temos dúvida que  tem uma outra área da união além da  que
eles estão usando  para isso é preciso que fique claro sobre o que está sendo edificado por
que os desenhos não  deixaram claro.  Conselheira do SMU, Mirângela Rossi: solicitei  a
Justiça do Trabalho que  enviassem a delimitação específica da onde é área do município,  do
estado e área que eles estão ocupando atualmente.  Em  virtude de tempo,  fizeram essa
solicitação,  por que eles tem uma verba federal  para ampliação do espaço ocupado. Para
garantir essa verba, eles teriam que começar as obras esse ano e  tem um valor específico  na
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execução do projeto e na avaliação do orçamento. Os ajustes das vagas de estacionamento foi
reduzido em função de ter sido subtraído do orçamento, pois tem um valor limite. A questão do
espaço,  temos  as transcrições do parque que ainda englobam essas cedências,  permutas, a
prefeitura,  o paço municipal e o parque. Assim como não havia tempo para  desmembrar essa
área, foi feito  a cedência. A secretaria esta  concluindo o inventário imóvel do município,  vai
retificar  essa  matrícula  e  fazer  as  subtrações  do  que  ja  foi  doado.  Vai  organizar  essa
documentação e fazer o desmembramento desta área para que não haja confusões assim.
Levou algum tempo  para encontrar aonde estava os limites desse espaço.  Conselheiro do
Observatur, Pedro de Alcântara Bittencourt César:  com esse recurso é possivel fazer um
projeto menor e seguir  a lei.  Conselheira do SMU, Mirângela Rossi: não, o projeto foi todo
encaixado no orçamento deles, fizeram um projeto de acordo com os pavimentos e tudo mais,
e   tinham  ideias  de  fazer  mais  unidades  de  estacionamento  que  teve  que  ser  reduzida.
entendendo que a redução iria  ter menor impacto.   Conselheiro do Observatur, Pedro de
Alcântara Bittencourt César:  eles poderiam, legalmente, com os recursos que ele tem, fazer
um projeto dentro da lei.  Mirngela Conselheira do SMU, Mirângela Rossi: Sim acredito que
sim.  Conselheira da SEPLAN Rosana A Guarese:   A outra questão é que existe ali  uma
minuta para esta lei especial. Colocamos uma observação de que essa minuta deixe claro dois
itens que eles pedem. A excepcionalização,  do jeito que está, são parâmetros construtivos. O
que eles pedem são especificamente, vagas e 2,44 m de altura excedente de limite. Se  pensar
que está numa cota baixa,   entendemos que  não é algo tão impactante  e significativa, é um
pavimento.  As  vagas  de estacionamento,  entendemos que deve  ser  o  pedido por  não ter
espaço, pois esse tipo de vaga ocupa espaço. Que fique claro que a minuta apresentada não
deixa tão clara assim e  pode ter dúvida depois do que   foi realmente aprovado e do que se
está aceitando. Essas foram as colocações que estão no parecer da COPLAN. Conselheira da
SEAAQ, Orildes Tres:  Eu teria três questões para colocar aqui apesar de não conhecer o
processo.  Primeira: a forma que está sendo dita, que dentro do ano ele teriam que começar
parte do projeto, parece que deixa em haver algumas questões que estão sendo analisadas.
Por exemplo, um processo desses tem que passar pelo Conselho do Patrimônio, pois a área
está a margem, tanto do parque como do Colégio do Carmo. São  edificações que devem ser
respeitadas como de interesse histórico do município. Seria o caso de ouvir o Conselho nesse
aspecto. Segunda: penso que todos vocês já foram na Av da Vindima no ínicio da tarde ou de
manhã tentar estacionar em algum lugar. Não tem onde estacionar.  Estamos abrindo vaga de
um espaço público que existe ali  e que vai ficar mais entupido ainda.  Terceiro: gostaria de
chamar a atenção  que está na hora do órgão público começar a dar o exemplo. Na realidade,
a regra deveria ser oposta,  o orgão público deveria fazer estacionamento a mais e não a
menos por que ele pede. Se não tem verba, espera um pouquinho, faz metade, quando tiver
verba faz o resto. Ainda mais o orgão público que tem verba sobrando que a gente sabe, que e
o caso em questão.  Assim me parece que aumentar o índice ali, não vejo problema desde de
que não interfira na questão visual do entorno. Esse é um projeto a ser trabalhado para que
aconteça, mas tem que ser trabalhado e analisado deste lado. E essa segunda questão que
temos uma área verde boa ali. Podemos ocupar todo espaço considerando que temos uma
área do Parque dos Macaquinhos  que é toda a vegetação. Libera mais área e não ter sequer a
área de estacionamento necessária. Acho que está na hora do poder público dar exemplo.
Colocar  na  frente   a  necessidade  de  que   o  público  em geral  tem que ter  um local  pra
estacionar tambem. Tem que ter forma de chegar no local. Não é assim, eu ando de carro e o
público que venha de ônibus. Acho que os dois poderiam andar de ônibus, mas os dois têm o
direito de andar de carro, e se existe uma lei  para este fim como o poder público deveria ser
respeitado.  Conselheiro da CIC, Olivir Viezzer:  acredito que  recebemos um pacote pronto.
Acho que a função  do CONSEPLAN é  analisar o processo numa etapa um pouco anterior.
Não um pacote pronto. Vamos fazer uma símetria como se  uma empresa  fosse se instalar ali
e gerar mil empregos. Qual seria o procedimento  adotado? Jamais poderia chegar com esse
pacote. Teria o   passo a passo, iria levar 50 anos para resolver isso. Acho que caberia vistas,
mas nós estamos no fim de uma época onde as pessoas pegam dinheiro público, empenham
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para uma obra e não perguntam pra ninguém e a conta vem para empresa privada pagar.
Empenham essa obra e a sociedade toda terá que resolver aquele problema por que eles não
querem obedecer a lei.  No fundo é um desabafo que eu faço e que  gostaria de ver  trabalhar
as coisas de forma correta.  Não pedir mais e nem menos mas  igual pra todos, que tivesse
um equilíbrio nas propostas e não chegar aqui pronto. Não temos que votar contra, mas temos
como  discutir esse assunto e aprofundar um pouquinho mais.  Conselheiro da UAB, Edson
Marchioro: a lei exige que se faça o impacto de trânsito. Teve o caso do Ministério Público, eu
era secretário  municipal na época. Foi mais  ou menos nessa época, agosto, setembro, tinha a
verba, faltava pouco tempo e se a gente não fizer vamos perder a obra. É por isso o atropelo,
quem já teve do outro lado do balcão sabe como é que acontece este atropelo. Normalmente é
dessa forma  e  joga na responsabilidade do poder público para resolver o problema para não
perder  a  verba.  Conselheiro do CDL,  Fernando Gonçalves Reis:  várias  questões  estão
sendo colocadas aqui, quanto ao CDL queremos nos manifestar dizendo que tem o aspecto da
preservação do patrimônio, ao que se refere aos prédios ali do lado (Colégio do Carmo), tem a
questão de uma área pública de lazer da população o projeto está localizado dentro de uma
área de lazer, tem a questão da mobilidade, muito bem pontuado e colocado e tem a questão
ambiental que sugere impacto ambiental. São vários fatores na nossa opinião o projeto merece
ser melhor discutido. Acho que seria muito prematuro da nossa parte simplesmente aprovar da
forma como está, ele merece uma melhor discussão.  Conselheira do CAU, Silvia Rafaela
Scapin Nunes:  eu também tenho entendimento do que o projeto vem incompleto, tanto que
gerou uma dúvida simples,  se era leste ou oeste. Acho que o Conselho não deveria avaliar ou
avaliar  negativamente  por  que  se  pede  uma  flexibilização  de  parâmetros  urbanísticos.  O
projeto   na forma como ele se encontra  nao se apresenta em condição de estar enquadrado
nos parâmetros urbanísticos. Então, entendo que  o proponente poderia encaminhar o projeto
adequado a legislação e com plantas legíveis. Conselheira da SEAAQ, Orildes Tres: Projeto
com volumetria para que se  consiga  visualizar a situação do todo com o que ja existe. Fica
mais  fácil  de  avaliar.  Presidente  Fernando  Antônio  Granjo  Mondadori: Em  relação  ao
recurso, infelizmente o poder público e tudo que se refere a recurso que a gente vai captar no
Governo Federal, tem coisas que realmente acontece que se não é rápido se perde o recurso.
Agora mesmo  estava colocando um exemplo que  temos um recurso para o aeroporto, fazer
um banheiro  na área de desembarque e se não fizer esse ano  não se sabe o que aconteçe no
ano que vem. Isso aconteçe muito no período de eleição, é muito mais do que o normal. Existe
realmente  o risco da perda do recurso.  Não estou dizendo que isso é a justificativa mas é um
fato. Isso acontece mesmo  e vem pra gente buscar uma solução. E  sobre essa questão de
votar a favor ou contra realmente é ruim se nós estivermos lá do outro lado, na oportunidade de
ampliar o TRT e  for barrado por causa de 2,44 metros e 26 vagas. Percebo que  tem que olhar
todos os pontos de vista e se colocar neles para poder tomar uma decisão. Eu acho que a
regra tem que valer pra todos, não que  tenha que ser diferente para um caso ou para outro.
Mas nos colocando do lado do setor privado, quantas vezes se  crítica o poder público por que
houve a decisão  por causa de 30 cm eu não posso fazer isto. Para fazer essa avaliação acho
que  tem que olhar realmente o todo e ver o quanto isso  vai prejudicar. É uma reflexão muito
mais qualitativa do que quantativa pois tem 26 vagas e 2,44 metros. Isso e o pleito deles  e
podemos  concordar com questão de doação de terreno mas o que  estão pedindo é esta
oportunidade. É difícil para nós julgar o que aconteceu no passado. ‘’Por que você já não fez o
projeto adequado?” É difícil para nós julgarmos o porque isso não aconteceu. Mas quando eu
vejo esse cenário, me parece que eles estão com um projeto de não sei quanto tempo atrás e
aí surgiu a oportunidade de recurso,  aceitaram,  chegaram e vamos colocar o projeto para
aprovar. “Ah, mas tem um problema com o Plano Diretor e tem que ser aprovado antes”. Me
parece que foi algo assim. Mas eu não queria fazer o julgamento se o projeto poderia ter sido
adequado  antes  ou  não.  Só  gostaria  de  trazer  essa  reflexão  para  ver  se  avança  com  o
processo no sentindo de que existe ali  uma possibilidade com recurso,  e se  fizesse uma
votação e  sendo negativo, já matamos qualquer possibilidade do que é verdade, do que é
suposição ou não. O que é do projeto, se está claro ou não está claro, o urbanismo vai ter a
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sua competência, ele vai atrás disso, vai fazer as exigências que tem que ser feitas. Eu só
gostaria de fazer essa reflexão e colocar mais algumas falas, acrescentar. Só para criar essa
percepção de que às vezes a gente está indo por um caminho que não é a solução de tudo que
a gente gostaria que fosse solucionado.  Conselheiro da UCS,  Carlos Eduardo Mesquita
Pedone:  Minha visão sobre Plano Diretor é o que  regula aquilo que é ordinário, é o dia a dia
das edificações. Aquilo que é excepcional está previsto um instrumento chamado Estudo de
Impacto  de Vizinhança,  onde se  pode fazer  uma série  de alterações,  concessões de uso,
outorga onerosa, direito  de construir, enfim todos os instrumentos. Não se vai ampliar um TRT
nos próximos 20 anos, é uma situação excepcional. Imagino que de alguma forma se possa
olhar sob esse prisma. Óbvio que hoje não temos só o impacto de trânsito, está suspensa o
EIV, tem uma regulamentação mas está suspensa. De qualquer sorte,  poderia ser feito um
trabalho interno para olhar isso, de SEPLAN, até observando a revisão do Plano Diretor para
olhar isso do ponto de vista da  excepcionalidade nessa situação. Uma forma de negociação
que talvez abrisse, lincando com o que Edson Marchioro colocou, que nesse caso específico
essas vagas fossem todas destinadas ao uso público. Isso poderia criar já um novo parâmetro
importante e que talvez resolva pelo menos em parte. Mas  acho que temos que olhar isso do
ponto da excepcionalidade,  que é aquilo  que está previsto no caso do EIV.  A gente pode
flexibilizar  parâmetros  com este  olhar  e  não  simplesmente  tratar  isso  como uma situação
ordinária, mas é uma situação extraordinária, é uma excepcionalidade.  Essa é a minha visão.
Conselheira do SMU, Mirângela Rossi: esta obra prevista é onde eles já estão, talvez tenha
algum impacto construtivo  mas não interfere no parque em si. A segunda coisa é questão é
que  estão pleitando essa verba há muito tempo, eles tinham uma previsão já. Provavelmente
esse projeto já tem algum tempo e deve ter se enquadrado no orçamento que foi conseguido.
São só os dois aspectos que eu acho que vale. A situação colocada para eles não é diferente.
Para quem convive no município sabe, que às vezes a gente consegue uma verba, para ontem
e se  não correr não sabe se vai voltar. Então basicamente é isso que nos aconteceu como
situação proposta. Conselheira da PGM, Larissa Raymundi: Nós da PGM temos proximidade
no Fórum de Caxias e vemos que a realidade do Fórum é ruim. Para as pessoas que precisam
acessar  o  prédio,  para  as  pessoas  que moram no entorno,  as  vias  ali,   ficam totalmente
sobrecarregadas e se sabe que essas vagas deficitárias no projeto desse novo prédio vão ter
que  ser  absorvidas  por  vagas  públicas,  no  sistema  viário.  Sabemos  que  é  uma  zona
conflagradas, seja  pelas proximidades dos colégios, frequentadores do parque e pessoas que
vão precisar acessar esse empreendimento. Mas  sabemos também que não é a primeira vez
que  esse  empreendimento,  nesse  caso  aqui  de  iniciativa  do  Poder  Judiciário,  mas
empreendimentos  privados  que  não  puderam  cumprir  com  o  número  de  vagas  de
estacionamento,   cumpriram medidas  mitigatórias.  A ideia seria  pensar   sob o aspecto do
trânsito e a questão das vagas que me parece que é o ponto mais nevrálgico da questão e se
pensar talvez em  condicionar essa aceitação em uma medida mitigatória. Já vi por exemplo,
situações de empreendimentos em que a empresa que implantou o prédio comercial e não
pode cumprir com o número de vagas, comprou uma área, doou para o município fazer uma
rotatória.  É só um exemplo.  Talvez se pensar em uma medida que possa impor  ao Poder
Judiciário  para  que  mitigue  a  falta  dessas  vagas.  Conselheira  da  SEPLAN  Rosana  A
Guarese: Além dessa  situação  colocada  acho  interessante  deixar  claro  que  seja  público.
Conselheira da PGM, Larissa Raymundi: o déficit continua igual, mesmo que seja público.
Vamos supor  então:  vamos determinar  que as  vagas têm que ser  disponibilizadas  para o
público, mas os servidores da Justiça do Trabalho também vão ter que usar. Se vierem de
carro também vão ter que usar a vaga, e aí vão usar a vaga no sistema viário. Conselheira do
SMU, Mirângela Rossi: Fazendo uma consideração das vagas, existe para nós que avaliamos
o Plano existe  um cálculo para as vagas. Ele não supre diante dos parâmetros do Plano, mas
ela vai aumentar em muito a quantidade existente  hoje que  é ínfima. Praticamente o que
existe lá, é ocupado pelos servidores que chegam cedo de manhã e já ocupam o subsolo e
muitos outros que ocupam o entorno. Então assim, temos que saber que vai haver um aumento
sim dessas vagas. Não no parâmetro que é estabelecido pelo plano. Conselheira da SEAAQ,
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Orildes Tres: estas vagas não acolhe nem os servidores. O projeto apresentado só diz planta
baixa térreo. Na realidade temos entrada pelos dois lados. Aqui são os três níveis coexistentes,
e aqui os novos. Eles vão usar um deles que eu entendi que seria o subsolo, e aí começar o
primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo e nono pavimento. São  36
vagas, mas aqui fora na rua tem 7 vagas na área  na lateral. Tem um cul-de-sac, e eles estão
propondo   vagas  de  estacionamento.  Essas  vagas   da  rua   estão  vagas  que  eles  estão
contando como vagas de estacionamento já computadas, são no terreno deles e fazem com
que na frente dela ninguém mais estacione. Ou seja, além disso perde as vagas de meio-fio. E
vai ter que ter um lugar de entrada de todas elas.  Conselheira do SMU, Mirângela Rossi:
entendemos que está ocorrendo uma deficiência sim. Mas podemos propor exatamente isso,
que haja uma compensação de alguma forma. Deixar  isso descrito.  Conselheiro da UAB,
Edson Marchioro: Existe, no processo, algum documento que diga que a verba é para 2018?
Conselheira do SMU, Mirângela Rossi:  Consta no pedido deles  que veio até a secretaria,
sim, tinha. Não sei se está no processo, mas eu recebi um pedido e eles me informaram que a
primeira parcela do valor que eles receberiam é para início da obra este ano. Se não eles
perdem todo o recurso. Conselheira da SEAAQ,  Orildes Tres: Em cima do prédio existente,
eles podiam fazer  mais dois níveis de garagem acessando aqui pelo cul-de-sac. Conselheiro
da UCS, Carlos Eduardo Mesquita Pedone:  sugiro um encaminhamento que se pudesse
autorizar  a  secretaria  de  Planejamento  e  a  Secretaria  de  Urbanismo,  negociar  medidas
compensatórias e mitigadoras no  aspecto das vagas e que voltasse a esse Conselho o mais
rápido possível com essas medidas para serem avaliadas. Acho que a questão é exatamente
esta.  Porque  se  vamos  discutindo,  vamos  tendo  várias  ideias.  Conselheira  da  SEAAQ,
Orildes  Tres:  Mas  essas  medidas  vão  resolver  o  problema  de  trânsito  ali  deste  local?
Conselheiro  da  UCS, Carlos  Eduardo  Mesquita  Pedone:  É  isso  que  aprovaremos  na
sequência, mas eu acho que podemos sensibilizar. Mas e os colégios? Nós vamos ter que
remontar todo um problema na região que são anteriores a isso. E essa última pedida vão ser
penalizados por tudo que ocorreu anteriormente? Acho que existe um interesse econômico, do
governo de ter essa vaga. Conselheira da SEAAQ,  Orildes Tres: Na época existia um Plano
Diretor  que dizia  que podiam construir  em 100% da área.   Conselheiro  da UCS, Carlos
Eduardo  Mesquita  Pedone:  Se  a  gente  fosse  legalista,  não  existiria  o  CONSEPLAN.  O
Conselho  é  para  analisar,  as  excepcionalidades.  Autorizar  encaminhamentos  para  as
secretarias afins, trânsito. SEPLAN e Urbanismo que estabeleça uma pauta de negociação,
visando esse impactos medidas compensatórias e mitigadoras e que volte a esse Conselho
para  a  gente  aprovar  ou  não.  Presidente  Fernando  Antônio  Granjo  Mondadori:  Uma
pergunta para o Urbanismo que está fazendo essa negociação. Em 15 dias, para  não gerar
nenhum impacto no cronograma deles,  seria possível isso? Conselheira da SEPLAN Rosana
A Guarese:  nesse casos seria,  principalmente o trânsito pois  precisa ver essas medidas
mitigadoras. Conselheiro da SMTTM, Adair Bianchi: para liberar mais altura é tranquilo. Hoje,
lá  já existe um problema de trânsito, falta de vagas, e não é tão simples assim  resolver.
Qualquer mitigação que se peça, por conta disso, em outro lugar não vai resolver ali. Vai ficar
impactado. Temos que fazer uma análise de quanto vai impactar, porque não vai ficar resolvida
a situação. Conselheira da SEPLAN Rosana A Guarese: Algo que minimize alguma questão
do entorno mais imediato, não por do outro lado da cidade.  Conselheira da OAB, Mariana
Carneiro:  Se eu não me engano a um ano ou dois atrás, foi feito pra Secretaria de Trânsito
analisar  a  questão  das  vagas  porque  havia  muita  reclamação  dos  advogados  que
frequentavam ali  aquela  área,  e  eu  acho  que  já  existe  até  esse  estudo.  Conselheiro  da
SMTTM, Adair Bianchi: Na verdade existe um problema implantado lá. Cada vez que muda a
chefia  mandam ofício pra secretaria para criar ou mudar vagas. O problema é que nunca ficou
resolvido.  Conselheiro  do  CDL,  Fernando  Gonçalves  Reis:  entendo  as   considerações
quanto a possibilidade de um acordo ou compensação. Só gostaria de destacar o seguinte: nós
temos  em  Caxias  hoje,  vários  pontos  que  são  extremamente  complicados  em  termos  de
mobilidade. E quando  tem oportunidade de alguma forma de amenizar ou minimizar esse
impacto, penso que um dos nossos deveres enquanto representantes da sociedade é zelar
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pelo bem da sociedade. Entendo a necessidade do TRT,   inclusive ele atende a sociedade,
mas não podemos aumentar um problema para resolver outro. Na minha opinião acho que tem
que ver a situação deles específica, essa necessidade que é realmente premente, mas nós não
podemos aprovar uma coisa sem que se  busque alguma forma de compensação de minimizar
os impactos. E demore o tempo que for demorar. Acho que tem que tentar agilizar o máximo
possível, mas realmente  não podemos receber as coisas e resolver rapído e em detrimento
disso avaliar mal, ou de uma forma incompleta, algo que é tão importante e tão impactante.
Aquela  região  é  complicadíssima  para  quem tem lojas,  estabelecimentos  comerciais,  para
quem mora,  quem vai  no  Parque dos  Macaquinhos,  com a sua família,  quer  passear  no
parque. É uma região extremamente complicada. E quanto mais colocar prédio naquela região,
mais estaremos potencializando esse problema.  Conselheira da SEAAQ,  Orildes Tres:  O
que poderia ser feito também é que o município disponha de uma área ou prédio,  para fazer
uma espécie de troca, abrindo mão daquele prédio para que o município inclusive uso como
área pública do município e passe um outro local, já que eles tem verba para construir em um
local com mais espaço, com mais estacionamento, para que eles possam edificar. Conselheira
da SEPLAN Rosana A Guarese:  Isso eu já posso dizer que não temos, nós estamos com
várias necessidades de equipamentos. Nós gerenciamos muito essa parte de áreas públicas, e
é bastante difícil  de ter  uma área boa e que possa atender a isso.  Presidente Fernando
Antônio Granjo Mondadori: vou pegar essas  sugestões, se todo mundo concordar, e fazer
uma nova avaliação entre as secretarias, para uma nova proposta. E considerando que este
projeto já vem para melhorar a condição que está lá, não para piorar. Tem 15 vagas e agora vai
para  35  ou  40.  Então  automaticamente  isso  já  vai  melhorar  a  situação.  Vai  aumentar  a
quantidade de pessoas, eles estão querendo melhorar a situação da edificação. Conselheira
da SEAAQ,  Orildes Tres: Nós tivemos uma coisa muito próxima a isso, lá no Hospital Geral,
na entrada da UCS, e tinha presídio, UCS e implantaram o hospital Geral na mesma área. O
que aconteceu? Interferiu o dobro, o fluxo e tiveram que trocar toda a área viária. Conselheira
do SMU, Mirângela Rossi: proponho a gente fazer um contato com a Justiça do Trabalho e
fazer uma proposição a eles e trazer ela em 15 dias para discutir no Conselho. Dá para ver
bem claramente que são 3 subsolos. Para eles no entendimento a rua é lá. Conselheiro do/
CDL,  Fernando  Gonçalves  Reis:  uma  sugestão  quando  o  processo  retornar,  se  esse
documento que fala do prazo, se  pudesse ser anexado, eu acharia interessante. Presidente
Fernando Antônio Granjo Mondadori: O Conselho teria essa disponibilidade para uns 15, 20
dias?  A reunião padrão  é  nas  segundas às  9  horas.  Vamos manter  isso,  ou  não?  Ficou
deliberado por unanimidade dos Conselheiros presentes que a reunião do CONSEPLAN
será às segundas- feiras às 16 horas. 5- ASSUNTOS GERAIS- Conselheira do CAU Silvia
Rafaela Scapin Nunes:  Gostaria de propôr ao CONSEPLAN que se eu puder mandar essa
carta  aberta  aos  candidatos.  O  Conselho  de  Arquitetura  e  Urbanismo  do  Brasil  fez  um
manifesto dos arquitetos e urbanistas em defesa do planejamento urbano solidário inclusivo.
Então essa carta foi entregue a todos os candidatos a Presidência da República e nos estados
estão sendo também entregues aos candidatos a governo e senado. Então eu gostaria de
enviar por e-mail ao CONSEPLAN e solicitar que envie a todos os conselheiros para ter ciência
desse documento que ele é bastaste importante. Foi elaborado pelo Conselho de Arquitetura e
em essência posso colocar como um resumo, tornar a cidade e os assentamentos urbanos
inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis, de maneira geral. São 53 pontos que o CAU
indica aos candidatos a presidência do país.
ENCERRAMENTO  Nada  mais  havendo  a  tratar,  o  Presidente  Fernando  Antônio  Granjo
Mondadori 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  Fernando
Antônio Granjo Mondadori.
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