
                                                        PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  CAXIAS  DO SUL

           CONSELHO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E 
                           GESTÃO                                              TERRITORIAL           
                                                                                                                                                                 Ata 32/2012
                                                ATA N° 32 /2012
Aos oito dias  do mês de outubro de  2012, às dezessete horas, na Salão Nobre do
Gabinete do Prefeito   reuniu-se o CONSEPLAN  em Sessão Ordinária de nº 25, para
assuntos constantes da convocação.
PRESENÇAS
Olivir Viezzer (CIC),  Orildes Tres (SINDUSCON), Pablo Uez (SEAAQ), Ivaldo Trentin
(SEAAQ),  Carlos  Eduardo  Mesquita  Pedone  (UCS),  Sislaine  Rossa  Simonetto
(OAB),Graziela cardoso vanin (OAB), Nadia Tannous (CREA), Nadia Zampieri Trentin
(CREA),  Wanderlei  Gonzatto  (CDL),   Pedro  de  Alcântara  Bitencourt  César
(OBSERVATUR), João Batista Mosele (SMH), José Taiarol (SMAPA),   Jorge C. Spinelli
Dutra  (SEPLAN),   Adivandro  Rech (PGM),  Gilmar Santa  Catarina (SMGF),  Ozório
Alcides  Rocha  (SRM),   Adair  José  Bianchi  (SMTTM),  e  Enzo  Calabró  da  Silva
(SEMTUR)  Contou  com  a  presença  da  Arq.  Sandra  Mara  E  de  Brum  (COPLAN/
SEPLAN) e da Arq. Maristela Pozzer Pistore (SMH).
PAUTA:  A Presidente Sislaine Rossa Simonetto, Cons elheira da OAB,  agradece a
presença  de  todos.  Primeiro  Item:  AVISOS  DA PRESIDÊNCIA .  Conselheiros  que
justificaram: Gerson Panarotto  (SAMAE),  Rudimar José Menegotto  (STR). Segundo
Item:  ATA 31/2012  foi  aprovada  por  unanimidade dos Consel heiros  presentes.
Terceiro  Item: PLANO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL DE CAXIAS D O
SUL-PHLIS CAXIAS  Foi apresentado pelos Conselheiros  João Batista Mosele(SMH)
e  Carlos  Mesquita  Pedone  (UCS)  e  pela  Arq.  Maristela  Pozzer  Pistore  (SMH).  O
Conselheiro da SMH, João Batista Mosele   diz que, o Ministério das Cidades, com
recursos do Orçamento Geral da União  operado pela Caixa Econômica Federal abriu
crédito para os municípios se inserirem no Fundo Nacional de Habitação Interesse
Social – FNHIS. Para os municípios se inserirem junto ao Ministério das Cidades eles
teriam que possuir  uma  estrutura centrada em três pilares do fundo local,  conselho
gestor  e um plano local  de habitação de interesse social.  Dentro desta estrutura o
município já contava com fundo local, através do Funcap, e de um conselho gestor que
é  representado pelo  Conselho de Habitação.   Como o município  apresentava um
déficit habitacional tanto qualitativo quanto quantitativo de cerca  de  25 mil famílias
demonstrou interesse, porém faltava a elaboração de um plano local. Tendo em vista o
prazo, seria necessário agilizar este processo. Então  fopi  contratado este trabalho
junto a universidade de Caxias do Sul e é este trabalho contratado que o Conselheiro
da UCS  Carlos Eduardo Mesquita Pedone  vai mostrar para nós. Ele foi o coordenador
do trabalho. A Arq. Maristela Pozzer Pistore da SMH , complementa colocando que  o
trabalho  foi  feito  em  2010  e  como  estávamos  com  um  prazo  muito  curto  para
desenvolver  este trabalho pois a metodologia dele já teria  que ter um tramite. Deveria
ser desenvolvido em três etapas e cada uma deveria  ter uma audiência pública. Então
formamos  um grupo  técnico  da  prefeitura  junto  com o grupo  técnico  da  UCS.  Os
técnicos  da  prefeitura  foram da  Secretarias  da  habitação,  Secretaria  de  Gestão  e
Finanças,  Secretaria do Meio Ambiente, Fundação de Assistência Social, o Conselho
Municipal de Habitação a Secretaria Municipal do Urbanismo, secretaria Municipal do
Planejamento e  Orçamento Comunitário. Este foi um grupo que sempre  se envolveu,
buscando  dados,  também contamos  com  outras  secretarias  para  poder  formar  o
diagnóstico. Todas as secretarias do governo participaram de alguma forma para poder
chegar a este matérias que são as  estratégias que foram elaboradas também dentro
das  audiências  públicas  com  participação  da  comunidade  estabelecendo  as
prioridades  e  estabelecendo  algumas  metas  de  ações.  O  Conselheiro  da  UCS,
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Carlos Eduardo Mesquita Pedone , apresenta o material sobre o PLHIS caxias do
Sul, que foi um trabalho conjunto do Município com a Universidade de Caxias do Sul
que foi entregue os dois volumes, Etapas 2 e 3  para os Conselheiros presentes. O
material está  nos arquivos da CONSEPLAN. A Arq Sandra M E de Brum coloca  que
este plano segue as diretrizes do Plano Diretor Municipal,  esperamos que haja um
interesse  em  seguir  este  plano  e  fazer  as   intervenções  indicadas  na  área  de
habitação.  A Arq. Maristela Pozzer Pistore da SMH,  coloca que  no Município foi
feito uma forma para cuidar do  vértice quantitativo que é fazendo a doação de áreas
para o Fundo de Arrendamento Residencial para que  as empresas construam dentro
de imóveis  do município,  tendo em vista as inviabilidades pelo  custo da área.   Já
trabalhamos no programa Caxias Minha Casa  para  a faixa de zero a três salários, que
era para ser o público  mais atendido pelo programa  e que foi o menos atendido, mas
temos unidades,  em lotes, que o município fez a doação e teve a possibilidade da
construção de quase 1 400 unidades. Sendo que dois empreendimentos, cerca de 40
unidades já foram entregues, no final do ano passado e logo estaremos entregando
mais 300 unidades e outras estão em análise pela comissão. Dos  empreendimentos
de 3 a 6 salários,  3575 unidades já foram aprovadas e algumas já entregues.  O último
extrato, que o programa trata, que é de  6 a 10 salários, tem aprovados  1364 unidades
com algumas, já entregues.  São bem distribuídos, se concentram em algumas áreas,
mas dá para visualizar os empreendimentos no mapa que está na tela. O atendimento
que se faz com algumas famílias para reduzir  o quantitativo na questão de  famílias
que estão em áreas de risco.  Já tivemos algumas unidades no Loteamento Vitório
Três.  Na tentativa de solucionar os problemas no Fátima Baixa com o Loteamento
Vitório Três, 46 famílias foram retiradas desta área e colocas  no loteamento. Estão
sendo  construídas  mais   60  unidades  para  retirar  famílias  em  situação  de  risco,
abertura  de  ruas,  alagamentos,  No Loteamento Campos da Serra  temos algumas
unidades também para atender estas famílias, inclusive aquelas do incêndio. Estamos
trabalhando  desta  forma  para  resolver  o  déficit  habitacional.  O  Conselheiro  da
SEPLAN, Jorge C. Spnelli Dutra,  diz que  no Loteamento Campos  da Serra  está
com uma previsão de colocar 1.100 famílias quando totalmente implantado. Entre os
assentamentos que estão sendo produzidas no Caxias Minha Casa e mais  a questão
da  oferta  de  lotes.  Dos  596  lotes  que  temos  lá,   queremos  assentar  estas  1100
famílias.  A Arq.  Maristela  Pozzer  Pistore  da  SMH,   coloca  que  a  previsão  do
Loteamento Campos da Serra é de 1900 famílias, aproximadamente  5.900 pessoas.
O Conselheiro da SEPLAN, Jorge C. Spinelli  Dutra  diz que estas unidades são
para  atender  as  famílias  em área  de  risco,  alagamentos,  vias  que  são  alargadas.
Temos  um  loteamento  totalmente  estruturado.  No  Loteamento  Vitório  Três,
estouramos a previsão inicial, em números de  unidades e agora está se viabilizando
no Loteamento São  Genaro e que temos  no Pac 2 ,Minha Casa Minha Vida, 360
famílias para retirar das margens da Rota do Sol . São áreas precárias de habitação.
Temos algumas restrições ambiental, pois parte é do Aterro Sanitário. Temos outras
áreas que estamos tentando viabilizar no Bairro Planalto que não está bem definido
mas, estamos negociando as áreas com os proprietários, para  viabilizar as unidades
produzidas  pelo  sistema,  de  maneira  que  consiga  com  a  oferta  destas  unidades
resolver os problemas de  deslocamento das pessoas , respeitando a vizinhança,  que
já foi estabelecida. Também evoluiu bastante, a regularização fundiária que é feita na
Secretaria  de Urbanismo,   No São Vicente,  Cemitério  e  outras  áreas estão  sendo
regularizadas, com a regularização de títulos e  para que possa ter implantação de
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infraestrutura nestas área. Poderemos colocar em uma próxima reunião a questão de
regularização fundiária em números e ações. Em função das regularizações  estamos
fazendo intervenções  em termos de  infraestrutura.   Também os  assentamentos de
pessoas que moram em beira de arroio, infelizmente não são mais arroios e sim um
corpo d'água  para esgoto que  também podemos quantificar. Temos um quadro que
não é o ideal, mas com certeza  estamos trabalhando no assunto. O Conselheiro da
UCS, Carlos Eduardo Mesquita Pedone, diz que poderíamos  confrontar estes dados
com as metas que colocamos no plano apresentado. Teríamos um parâmetro para ver
o trabalho feito.  Teríamos um balanço, não oficial, mas do Conselho e como este é da
sociedade  civil  e  prefeitura  poderíamos  fazer   a  confrontação  dos  dados.  O
Conselheiro  da  CIC,  Olivir  Viezzer,  coloca  que  a  grande  ação  da  faixa  1,  no
Loteamento Campos da Serra é que  o Município tinha a área gravada e o preço da
terra  não  subiu.  Este  programa  vem  no  sentido,  de  quando  o  Poder  Público  se
antecipa aos novos loteamentos, identificando uma área  provável para ser ocupada
com assentamentos, identifica e grava  como de utilidade de ZEIS 2. Como no caso de
Canoas, o município identificou a área, estamos construindo 1000 unidades  e outra
empresa mais 1000. Na verdade a prefeitura se antecipou a especulação imobiliária
que é o  que falamos na reunião anterior.  Não precisamos  deixar  a   especulação
imobiliária entrar nas áreas que  hoje estão preservada, para depois pagar o preço
maior. Na prática, seria identificar áreas possíveis de fazer a faixa 1 em quantidade
suficiente, para colocar todo o nosso déficit habitacional que  destes 10, 12 ou 15 anos
fossem implementados e estaríamos  antecipando, pois quando chega uma  proposta
em que já grava um  pedaço grande do território inviabilizando totalmente esta ação.
No momento  que  se liberou esta área,  inviabiliza a ação. O poder público deve se
antecipar e eu tenho o privilégio de conhecer o que Canoas fez. Pegaram uma área
que não tinha nada e levaram tudo para lá, mas era próximo ao centro. E agora com a
Rodovia  do Parque ficou mais  próximo.  O Conselheiro da UCS,  Carlos  Eduardo
Mesquita Pedone diz que o objetivo de gravar as Zonas Especiais de Interesse Social
pelo Estatuto da cidade é a questão de  ligação fundiária através do Estatuto. O que
está desenvolvido naquele projeto vai contra. Estamos  indo em sentido contrário do
que se pretende. As ZEIS2  é o mecanismo indicado para o que se está colocando. O
Conselheiro da CIC, Olivir Viezzer, diz que as áreas para a faixa 1, devem ser mais
ou menos planas, pois ao contrário se tornam inviáveis economicamente. Não cabem
dentro do programa da Faixa 1, pois toda a estrutura externa é produzida pelo ente
público. Do portão para dentro é que a construtora vai fazer. Quanto mais acidentada
for a área, vai gerar custos maiores. Por isso temos que antecipar a expansão urbana.
O Conselheiro da SEPLAN, Jorge C. Spinelli Dutra diz que existe uma política que
tem que ser fortalecida, que é a questão do Poder Público prover esta infraestrutura,
como foi feito no Loteamento Campos da Serra.  O poder Público define as áreas, se
antecipa e viabiliza. Outro instrumento que temos é pela Lei  6810 do Parcelamento. É
a questão dos empreendedores, pois possibilita  que possam compensar a oferta de
área pública, não viária ou de equipamentos, fora da área do  empreendimento, em
outra região que o Município aponte e que temos priorizado que  investimentos em
equipamentos,   sejam em áreas  que  tem benefício  direto  das  áreas  de  interesse
social ,como para construir UBS,  creche, praça ou até uma  escola. Temos um mapa,
onde aponta  os locais   que foram  objeto  de implantação  de unidades,  dentro  do
programa do Minha Casa Minha Vida.  Abrange  todos os programas e o Município
conseguiu  viabilizar  um número  bastante  significativo.  Podemos ver  a  distribuição
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dentro da área urbana. Em alguns locais  a oferta de terrenos está dentro de  um
padrão de aquisição bom. Podemos ter noção de distribuição dentro da área urbana. O
Conselheiro da UCS,  Carlos Eduardo Mesquita Pedone,   diz que tem verba no
Ministério  das  Cidades  para  conclusão  do  PLHIS.  Na  última  oportunidade   não
poderíamos fazer proposta sem o conheciomento deste documento. Foi um trabalho
extenso e até oportuno  para o assunto e gostaria do encaminhamento para monitorar
este documento. O Conselheiro da SEPLAN, Jorge C. Spinelli Dutra, diz que temos
toda  estrutura  viária  georeferenciada,  com  precisão  de  localização.  Todos  os
empreendimentos novos são georeferenciados.  Isto  é feito  dentro do SUI- Sistema
Único  de  Informações.  Hoje   temos outras  ferramentas  para qualificar  o  Plano   e
atualizar. Houve um avanço no Cadastro Imobilioário quanto ao número de unidades .
Isto dá noção melhor  da qualidade da habitação que temos. No cadastro imobiliário
isto é identificado.  A Conselheira do SINDUSCON, Orildes Tres   diz que estamos
discutindo  uma  alteração  que  a  Câmara  de  Vereadores  propõe  no  Plano  Diretor
Municipal e temos que ver que  eles alteraram a Lei Orgânica do Município, onde diz
que podem  alterar o Plano Diretor. Isto esta vinculado ao que estamos discutindo, até
porque quando demoramos um mês para discutirmos   e responder, em uma semana a
Câmara   de  Vereadores  resolve.  Ou seja,  hoje  eles  não  precisam mais  de  nossa
resposta.  Isto vai virar poder de barganha, este não é o caminho e não vi movimento
nenhum. Eu acho muito sério e o Conselho do Plano Diretor deve se manifestar, com
toda a seriedade necessária, ao menos para manter um projeto como um todo e não
retalhos. A Arq sandra M E. De Brum da COPLAN, diz que esta Lei já foi aprovada e
publicada  no  Diário  do  Município.  A Conselheira  do  SINDUSCON,  Orildes  Tres
pergunta se o executivo pode  barrar isto?  O Conselheiro da CIC, Olivir Viezzer,
coloca que  acha um erro astronômico.  Diria que  estamos  conversado sobre um
assunto  altamente  técnico.  Neste  Conselho  temos  muitos  técnico  e  assim  mesmo
somos praticamente  ignorantes para julgar e trabalhar em  cima de uma situação tão
importante. Vamos ter que nos debruçar em cima disto e  trabalhar  muito. Imagino
numa Câmara de Vereadores,  numa audiência pública  quando chega as pessoas,
onde não se sabe qual a intenção, e dependendo do poder econômico e da vontade
política,  vai aprovar. Parece que há uma retalhação da Câmara em cima da prefeitura.
Será que foi isso que aconteceu? A Presidente Sislaine Rossa Simonetto,  diz que
entende que na exposição de motivos eles levantam por diversar vezes a questão da
inconstitucionalidade,  Até  na  exposição,  parece  que  eles  não  tem firmeza  no  que
fizeram. Pelo menos esta é a idéia que tive quando li as razões e fundamentos deles
para  esta alteração.  O Conselheiro da SEPLAN, Jorge C. Spinelli Dutra,  diz que
logo  que  tomamos  conhecimento  da  proposta  da  alteração  da  Lei  Orgânica,
encaminhamos o assunto  para  o  Gabinete,  a Secretaria  Geral  e  a  PGM. Não por
escrito, mas a definição que temos é que o Município vai encaminhar uma ação direta
de  inconstitucionalidade  .  É  incontitucional,  já  está  definido.  O  Executivo  vai
encaminhar esta ação. O Município não tinha como barrar, pois isto é uma atribuição
da Câmara de vereadores.  Eles é que  tem esta prerrogativa.   O Conselheiro da
PGM, Adivandro Rech  coloca que as alterações da Lei  Orgânica não passa pelo
Executivo  ele  não  tem poder  de  vetar  estas  alterações.   Ela  é  sanssionada  pelo
presidente da Câmara de Vereadores. O executivo não teve a chance de vetar.   A
Conselheira do SINDUSCON, Orildes Tres  coloca que o interessante é que, quem
encaminha  esta  lei   é  a   Comissão  de  Desenvolvimento  Urbano,  assinado  pelos
Vereadores Vinicius Ribeiro, Alaor de Oliveira, Denise Pessoa, Francisco Spiandorello,
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Felipe Gremelmaier, Gustavo Toigo, Marcos Daneluz, Mauro Pereira e Rodrigo Beltrão.
Se fosse alguém que não  tem esclarecimento, mas nós temos ao menos  três pessoas
que dominam este assunto e  encaminharam esta Lei.  Temos que  usar as nossas
posições pesoais e falar com estes vereadores. Não tive esta oportunidade  ainda, mas
quando terei vou falar. Vou pedir se eles não participaram de reunião deste Conselho,
se sabem como funciona, para que serve?  Se fossem pessoas sem esclarecimento,
mas  não,  são  pessoas  com  nível  de  esclarecimentos.  Já  foram  Presidente  do
Conselho, já participaram dele. Isto não  se faz. Acho que alguém tem que dizer isto lá
na Câmara de Vereadores.  A Presidente Sislaine Rossa Simonetto diz que, entendo
que o  Conselho pode se manifestar com um repúdio a isto,  expor  os motivos e
razões,  fundamentando   isto.  Espero  que  não  tenha  sido  feita  nenhuma alteração
desde então. O Conselheiro da SEPLAN, Jorge C. Spinelli Dutra, diz que a Lei é de
18 de setembro e  foi publicado em 28 de setembro de 2012 no jornal do Município. O
Conselheiro da UCS, Carlos Eduardo Mesquita Pedone diz estranhar pois qualquer
Plano  Diretor   tem  que  ter  um  arquiteto  urbanista  responsável.  Quem assina  em
Caxias do Sul?  A Arq sandra M E.  De Brum da COPLAN  diz que sou eu como
Arquiteta  Urbanista,  a  Eng  Margarete  Bender  e   o  Eng  Gilberto  Bosquetti.  O
Conselheiro da UCS, Carlos Eduardo Mesquita Pedone diz que  isto  é um caminho
importantíssimo,  pois  a responsabilidade técnica é  exclusiva  junto  ao Conselho de
Arquitetos  e  Urbanistas.  Estamos  encaminhando  as  prefeituras  municipais   esta
comunicação, que a responsabilidade é exclusiva de Arquitetos Urbanistas em assinar
os  Planos Diretores  Municipais.  Olhando  friamente  esta  matéria,  acho que tem o
aspecto de direito autoral. Esta ferindo este direito. É um desrespeito. Podemos nos
ater  na   inconstitucionalidade  e  na  questão  do  direito  autoral.  A Conselheira  do
SINDUSCON,  Orildes  Tres,  coloca  que  no  último  debate  que   houve  dos
prefeituráveis, perguntaram a eles, quanto ao Plano Diretor e  nas resppstas deu para
peceber  que  eles  não  sabem o  que  é  Plano Diretor.    O Conselheiro  da PGM,
Adivandro Rech,   diz que não existe um regramento claro o suficiente,  a respeito
desta  competência e em função disto e de esclarecimento do próprio judiciário em
relação ao direito administrativo.  No dia a dia nas decisões o nosso judiciário cuida de
tantas áreas que, em uma em especial, principalmente uma área nova, como esta,
que é  o  Direito  Urbanístico.  O Judiciário  tem tomado as  mais  diferentes  decisões.
Temos decisões que  a competência é dos dois poderes, temos outras que  a resposta
é que a  competência é comum, outras são do executivoi  e a maioria delas  é  no
sentido que a competência é comum, desde que realizada a audiência pública. A uma
corrente  organizada  por profissionais da área  do Direito Urbanístico. Para montar um
determinado instrumento, se utiliza um processo e este para alterar  este instrumento
tem que ser  o mesmo. Como exemplo, uma Lei Complementar se altera com outra Lei
Complementar.  Então,  de  que  valeria   todo  o  procedimento,  que  é  complicado  e
complexo para se chegar ao instrumento Plano Diretor e depois de  pronto ele pode
ser  recortado,  emendado e alterado de  qualquer  forma desde que se tenha uma
audiência  pública,  em Caxias  do Sul.  Mas em grande  parte  dos  municípios  estão
simplesmente  alterando, sem a ouvida da população. Quanto a esta  audiência pública
que está na  lei, qual é o seu  procedimento? É o mesmo de criação do plano diretor?
Para  alterar   tem  que  ter  um  procedimento  em nível  igual  ou  mais  complexo.  O
judiciário está julgando as alterações. As decisões não são boas, está imaturo ainda,
tem poucas pessoas estudando o assunto e é bastante arriscado  para uma ADIN -
Ação Direta de Inconstitucionalidade. Conversei com o Procurador e disse que o risco
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de uma ADIN, neste momento, é complicado. Pode se tentar, mas pode ter parecer
contrário. A maior parte das decisões  é no sentido de que a competência é comum e
deve ter audiência pública. Hoje a tendência é que  siga a mesma linha. As demais
decisões num primeiro período, que é   de tudo igual,.saiu a primeira, vão buscar a
decisão e elas vão sair  mais ou menos parecidas. É arriscado.  A Conselheira do
SINDUSCON, Orildes Tres coloca que se a decisão é dos dois, podemos, a partir de
amanhã, fazer uma lei nossa, alterando para o que era.   O Conselheiro da PGM,
Adivandro Rech,  diz que,  a minha opinião particular, não é da Procuradoria, é que
não  é  de  competência  comum,  não  é  possível  entregar  para  o  legislativo  o
planejamento. Este não é competência do Poder Legislativo, este tem competência da
legislação. Nas competências dadas na Constituição Federal,  o Legislativo não tem
como competência  o  planejamento.  Como é  um instrumento  de  planejamento  não
poderia ser de iniciativa do Legislativo.  A Presidente Sislaine Rossa Simonetto, diz
que poderíamos formar  um grupo  que  trate  deste  assunto,  para  intervir  perante  o
Legislativo  e formalizar um parecer sobre isto, narrando a nossa preocupação  destas
alterações.  As considerações que devem ser feitas como estudos, enfim, tudo o que
envolve.  Podemos formalizar este documento e levar ao Legislativo,  para que eles
saibam o que está acontecendo. Se ficarmos na inércia, nada é conhecido, e parece
que tudo é aprovado e consentido por nós. Se isto terá ou não efeito, não sabemos.
Uma proposta de ADIN, também pode ser sugerida, como um consenso aprovado pelo
nosso conselho.  O Conselheiro da PGM, Adivandro Rech,  diz que   será publicado
um documento, até o final do ano, para ser entregue aos desembargadores do tribunal
que tem o  objetivo de alterar o regimento do  tribunal de justiça.  A Conselheira do
SINDUSCON, Orildes Tres diz que  não deveria ser um grupo reservado, deveríamos
chamar uma audiência pública. Numa audiência podemos  discutir,  para que serve um
e outro e tomar uma posição de audiência, aí sim com uma  audiência pública na mão,
poderia anexar para uma possível solicitação. Agora um documento advindo de um
conselho,  vai  ser  um  documento  visto  por  um  juiz,  ser  parte  do  executivo  se
manifestando. Poderá ser entendido desta forma.  Uma audiência pública,  que  se
manifeste e se informe antes da coisa acontecer. Que se  consiga um público alvo
legal,  num local  bom.  Vamos  discutir  o  assunto.  Colocar  o  pessoal  do  direito,  de
arquitetura e vamos discutir junto. Vamos ver o que a população de Caxias entende.  A
Presidente  Sislaine  Rossa  Simonetto  diz  que  antes  de   chamar  uma  audiência
pública  devemos  ter  um  grupo  de  4  ou  5  pessoas   para  se  reunir,  ter  algum
fundamento e encabeçar este trabalho. Não simplesmente, sem ter um embasamento,
ou um caminho a trilhar chamar uma audiência pública. Vamos criar uma comissão. Os
membros farão um estudo sobre isto e o segundo passo seria a audiência pública. A
Arq Sandra M E de Brum,  da COPLAN, diz que  houve uma sugestão de texto para
a Lei “ aprovar o Plano Diretor e suas alterações”. Este texto estaria mais correto.  O
Conselheiro  da  UCS,  Carlos  Eduardo  Mesquita  Pedone  diz  que   a  idéia   da
Presidente é boa. Temos no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil,  varias
ações  parlamentares  e podemos unir forças neste sentido até  podendo ter influência
em outras  estâncias  ,  em ações  do  caso  CAU/BR .  Acho  que  é  uma matéria  de
interesse.  A Presidente Sislaine Rossa Simonetto  sugere criar uma comissão para
discutir  sobre o assunto e na próxima reunião  traze r  o posicionamento.  Esta
sugestão foi aprovada por unanimidade dos conselhei ros presentes A comissão
foi formada pela OAB, SINDUSCON, UCS, SEAAQ, PGM. R eunião da comissão,
dia  15  de  outubro,  às  17  horas,  na  sala  da  SEPLAN.  Próxima  reunião  do
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CONSEPLAN,  dia  05  de  novembro  de  2012.  O  Conselheir o  da  UCS,  Carlos
Eduardo Mesquita Pedone  para completar o assunto do PLHIS diz que  é necessário
fazer a revisão do que está no documento  e  aprovado em audiência.  Temos que ter
este encaminhamento.  Verificar a possibilidade de verbas federais para a revisão, que
deve  estar aberta esta possibilidade e a confrontação com indicadores. Poderia ser
dado oficialmente este encaminhamento para o plano local para não perdermos  este
trabalho
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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