
                                                PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  CAXIAS  DO SUL
                                            CONSELHO     MUNICIPAL      DE 
                                 PLANEJAMENTO   E    GESTÃO    TERRITORIAL
                                                                                                                                                                 Ata 39/2013
                                            ATA N° 39 /2013
Aos quinze dias  do mês de julho de  2013, às dezessete horas, na Sala de reuniões
da CENLIC,  reuniu-se o CONSEPLAN  em Sessão Ordinária de nº 31, para assuntos
constantes da convocação.
PRESENÇAS
Olivir Viezzer (CIC),  Rodrigo Romanini (CIC), Orildes Tres (SINDUSCON), Pablo Uez
(SEAAQ), Carlos Eduardo Mesquita Pedone (UCS), Sislaine Rossa Simonetto (OAB),
Oscar Ângelo Panozzo (CDL),  Renato José Ferreira de Oliveira (SMH), Paulo Roberto
Viegas  (SMH),  José  Taiarol  (SMAPA),    Juarez  Biasio  (SAMAE),    Sandra  Mara
Echamende de Brum (SEPLAN), Larissa  Raymundi (PGM),  Gilmar Santa Catharina
(SMGF), Inês Natália Colombo Bartelle (SRM),   Érico Borges Machado (SMC), Adriana
de Lucena Francisco (SEMTUR), Nadia Zampieri Trentin (CREA), e Greicy Baldin de
Oliveira  (SMOSP).  Contou  com  a  presença  de  Natil  Bado  e  Bernardete  Isabel
Branchini.
PAUTA: A Vice presidente Sislaine Rossa Simonetto, agradece a presença de todos.
Informações  da  presidência . Conselheiros  que  justificaram  ausência:  Graziela
Cardoso Vanin (OAB), Fábio Scopel Vanin (SMU) e Pedro Alcântara Bitencourt César
(OBSERVATUR).  Informa que dentro das pastas há uma fotocópia da Lei  7611 de 10
de junho de 2013 que Altera e acresce dispositivos a Lei nº 7030, de 23 de novembro
de 2009, na redação da Lei 7300, de 17 de junho de 2011, que institui o Conselho
Municipal de Planejamento e Gestão Territorial. Esta lei inclui o Conselho de Arquitetos
e Urbanistas – CAU e a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos - SMOSP
no CONSEPLAN.  Também temos a nomeação do Secretário da SMOSP, Adiló Angelo
Didomenico como titular e  Greicy  Baldin de Oliveira como Suplente. Ata 38/2013 foi
aprovada  pelos  Conselheiros  presentes,  com  abstençã o  da  SMTTM,  SEAAQ,
CREA,  SEMTUR,  pois  não estavam presentes  na  sessão do dia  03 de  junho.
PROCESSO  Nº:2012050010  REQUERENTE:  NIKI  COMÉRCIO  DE  APARAS  LTDA
ASSUNTO:   LICENÇA DE OPERAÇÃO DE REGULARIZAÇÃO. A Conselheira  da
SEMTUR,  Adriana  de  Lucena  Francisco,  relata  o  processo  e  a  Conselheira  do
SINDUSCON, Orildes Tres , revisa solicitando a concordância dos conselheiros, para
anexar ao processo, um relato do mesmo, folha a folha, já que não foi feito assim pelo
relator.  Também  lê  o  parecer  técnico  e  o  parecer  da  SEMMA  antes  dos
questionamentos. Os conselheiros concordam.  Observa que no processo verifica-se
que são quatro zonas  envolvidas, a Coplan diz que são duas. A Coplan  coloca dois
mapas, um com zonas de turismo, outro sem.  Quanto a área,   não confere  o mapa
com registro.  São vários pontos que devem ser esclarecidos. O Sr.  Natil Bado  coloca
que  esta já é uma  empresa que vinha com reciclagem correta, que não agride o meio
ambiente  e hoje ela já  processa vários resíduos de comércio e serviços. Esta área
está localizada na Nossa Senhora da Saúde e dentro de toda a gleba da igreja. A NIKI,
está no final da rua, faz divisa com a rede de alta tensão  e deve estar  a um quilômetro
da igreja . Não tem problema hoje, na área ambiental. Esta área não faz divisa com
moradias, não faz barulho, não é poluidora e o processo todo é feito em área coberta.
Faz divisa com um hospital que a Randon iria construir. O fluxo de veículo  é de 10
caminhões por dia,  e na questão turística,  opinião pessoal minha, acho que até seria
bom os turistas ver ali  o que Caxias do Sul faz com a destinação de resíduos .  A
empresa faz um trabalho correto e está pedindo o auxílio dos senhores, pois precisa
da licença  para recolher o registro das empresas,  pois tem que fazer relatório  tanto
para a indústria, comércio e serviços  do que  ela coleta, prestando conta  também da
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destinação  final.  A questão da Codeca , são algumas sobras do resíduo domiciliar que
o  pessoal  acaba jogando dentro  das caçambas e na triagem  acaba indo para a
Codeca. A Sra  Bernardete Isabel Branchini,  coloca que  a empresa  funciona há 11
anos e pedimos uma  transferência para este lugar. Não sabíamos se podia ou não e
acabei construindo sem saber se podia trabalhar ou não. Quando pedi a transferência
é que  deu este transtorno. Nossa área não foi desmembrada ainda. Eu  tenho um
hectare de terra e tenho construído um pavilhão de 900 m²,  que estamos utilizando
hoje. Construí e comecei a  trabalhar. Eu preciso da licença da FEPAM e se não tiver,
as empresas  não podem me entregar o material. Se eu parar de trabalhar hoje, mais
de 30 famílias vão estar desempregadas  e  estes resíduos vão parar em algum lugar.
Até hoje não recebi a visita de ninguém lá para dizer se eu podia ou não  trabalhar. Não
foi a SEMMA, não foi a prefeitura, não foi ninguém. O pavilhão é no final da rua, não
tem vizinho em nenhum dos lados.  Está legalizado, não sei se está aprovado, pois foi
o engenheiro que fez não fui eu.  Não sei se tem habite-se. Foi  tudo encaminhado. Só
não sabia se podia  trabalhar neste local. Construí, feliz da vida. Tinha outro local mas
escolhi  este.   Fiquei  feliz,  pois  é  fora  da  cidade  e  não  ia  prejudicar  ninguém.
Imaginando que saindo da cidade não iria prejudicar ninguém, embora eu só trabalhe
com papel e plástico.  Dentro do  terreno também tem minha casa. Eu moro lá. O lugar
é muito bonito. Gostaria que fossem olhar para ver que não tenho nada no pátio. É
tudo  dentro  do  pavilhão.  Trabalho só  com indústria.   A estrada que  dá  acesso é
estrada de chão. O esgoto é fossa, quando enche, a Codeca  recolhe e a água, é
abastecida pelo SAMAE. Colocamos  contador de luz agora. Também a respeito dos
bombeiros,  já está quase tudo pronto.  Tive que colocar cisternas grandes,  pois no
pavilhão não poderia ser só extintores. Pediria  ue analisassem as fotos  e verão que
fizemos o melhor.  Existem muitas empresas ali perto por isso não entendo porque só
eu não posso trabalhar se as outras estão funcionando. Média de 10 caminhões por
dia.,  quando  faz  bastante  coleta.  São  caminhões  fechados.   A  Conselheira  do
SINDUSCON, Orildes Tres  diz que em algum lugar tem que colocar isto. Me parece
que este lote está no meio da quadra . Preocupa a questão do impacto de trânsito
devido aos caminhões.  O Sr.  Natil Bado diz que  ali no acesso da linha 40 tem um
fluxo de caminhões muito grande. Seria uma questão de alargamento de rua.  A Vice
presidente Sislaine Rossa Simonetto , pergunta se há mais questionamentos. Não
havendo, agradece a presença dos representantes do processo.  Coloca o assunto em
discussão.  A Conselheira da SEMTUR, Adriana de Lucena Francisc o  diz que  é
complicado indeferir o pedido mas deveria ter algum retorno, já que se trata de Zona de
Interesse Turístico e se tem esta analise de como está  efetuado, que se traga algum
retorno turístico embora seja um pouco afastado do Caminho das Colônias. Ele deixou
uma alternativa  de explorar a questão turística, que se crie alguma ferramenta para
que justifique  o próprio entorno dos demais empresários,  pois querendo ou não, o
Caminho  das  Colônias  já  está  perdendo  a  característica,  sendo  aprovado  vários
loteamentos e os próprios empreendedores tem vindo questionar isto. Por parte da
Secretaria do Turismo se pudesse voltar no tempo e segurar isto, seria melhor. Embora
esta atividade tem que ser colocada em algum lugar de  preferência não numa Zona de
Interesse Turístico. São seis áreas hoje no município. Devido as circunstâncias votaria
favorável desde que   se tenha algum retorno em relação  ao turismo. Até para ter
como argumento  para os demais  empreendedores da região que com certeza  vão
questionar  o  parecer  deste  conselho.  A  Conselheira  da  SEPLAN  Sandra  M.
Echamende de Brum diz que  a Zona  de Interesse Turístico da Estrada do Imigrante
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já tem atividades  definidas.  As outras ZITs, quando incide a zona de interesse turístico
até valeria a que está sobreposta, no caso ZR3. Só que a atividade não deve   interferir
na questão turística,  na paisagem. Como não tem regramento,  esta  é a indicação.
Como ZR3, pode ser  obra de saúde.  A proposta da ZIT passaria na analise deste
conselho. A Conselheira do SINDUSCON, Orildes Tres, diz que  antes de avaliarmos
precisamos saber se há projeto aprovado ou não e se foi aprovado,  saber para que
atividade foi determinado. Não podemos dar um parecer sem saber se está legalizado
ou não.  A Vice presidente Sislaine Rossa Simonetto coloca que  primeiro tem que
ter projeto aprovado, ver se pode edificar nesta área, se tem autorização, se  está na
zona permitida ou não. Nós, criarmos soluções para quem está construindo de forma
ilegal é muito perigoso. Até porque este pavilhão, olhando a imagem, está numa área
com características rurais,apesar de estar dentro do urbano. Tem características rurais
como estrada de chão, não tem esgoto. Temos que ter cuidado pra não favorecer quem
descumpre a lei. O Conselheiro da UCS, Carlos Eduardo Mesquita Pedon e, diz que
sem projeto aprovado não podemos dar parecer favorável e também o instrumento que
pode fazer esta avaliação é o estudo de impacto de vizinhança que vai determinar se
existe  alguma  forma  de  compensar.  Poderia  dar  uma  luz,  principalmente  pela
vizinhança,  se  futuramente  tiver  ampliação.  Não  podemos discutir  sem ver  projeto
aprovado e habite-se. A Conselheira do SINDUSCON, Orildes Tres,  diz que deve ter
também avaliação do trânsito. A Vice presidente Sislaine Rossa Simonetto também
seria importante, no processo, a manifestação da secretaria do turismo. O Conselheiro
da CIC ,  Rodrigo Romanini,  coloca que  como técnico,  acho que isto não deveria
estar passando por aqui. Eu como técnico,  porque vou aprovar, se depois  eu posso
fazer qualquer projeto e mudo de uso. Não tem sentido aprovar projetos.  Tem que  ter
respeito aos profissionais e ao Plano Diretor.  Temos  que valorizar quem está aqui
dentro e os profissionais da cidade.  A Conselheira do SINDUSCON, Orildes Tres,
Perguntei em que época ela começou, para ver se era rural ou não  e parece que já era
urbano na época. A Conselheira da SEMTUR, Adriana de Lucena Francisc o diz que
julgava que este projeto estava aprovado. Não deveria estar aqui. Por parte do Turismo
é visível o parecer mas,  por sensibilidade se já estava ok e já aprovou em algum lugar
agora  abre precedentes  e no mínimo temos que pedir  o básico, que é se há projeto
aprovado. A Conselheira do SINDUSCON, Orildes Tres,  coloca que  temos que ver
que estas atividades tem que ser feitas e temos que determinar em que áreas elas
podem ser feitas. Se o Município não dá as condições, vai  acontecer.  Acho que neste
caso,  era uma gleba que não era legal e entra aqui para aprovação e não  consegue.
Tem que trabalhar e faz isto não no sentido de ser irregular. O hospital que está ao
lado, será que a intenção do zoneamento de ZIT viu que tinha um hospital?  A Vice
presidente Sislaine Rossa Simonetto coloca que parece que este conselho não está
apto a votar.  Há o encaminhamento de  baixar em diligências, soli citando a SMU
para ver se há projeto aprovado ou não , qual a uti lidade   que seria dado a este
pavilhão e se a matrícula do imóvel está legalizada , ao SEMTUR para parecer,
sobre o impacto da implantação desta atividade  den tro da ZIT e para a  SMMTT,
para analisar o impacto de trânsito deste tipo de e mpreendimento dentro desta
região . Este encaminhamento foi  aprovado por unanimidade d os Conselheiros
presentes.
ENCERRAMENTO Nada mais havendo a tratar, a Vice  Presidente Sislaine Rossa Simonetto
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 Vice  Presidente Sislaine Rossa Simonetto
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