
                                           PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL
                                        CONSELHO    MUNICIPAL     DE 
                                 PLANEJAMENTO   E    GESTÃO    TERRITORIAL        
                                                                                                                                                                 Ata 74/2017

                                                          
 ATA N° 74/2017
Aos quatro dias do mês de dezembro de 2017 às nove horas, no Salão Nobre do Gabinete do
Prefeito reuniu-se o CONSEPLAN em Sessão Ordinária de nº 59 para assuntos constantes da
convocação.
PRESENÇAS 
Olivir Viezzer (CIC),  Rudimar José Menegotto (STR), Juarez Mazzochi (SINDUSCON), Alex Foppa
(SINDUSCON),  Ivaldo Trentin (SEAAQ), Carlos Eduardo Mesquita Pedone (UCS),   Jorge Gelso
Cassina (CREA), Nerio Jorge Susin (CREA), Fernando Gonçalves Reis (CDL), Esequiel Andreazza
( CDL), Pedro de Alcantara Bittencourt César (OBSERVATUR), Silvia Rafaela Scapin Nunes (CAU),
Rafael  Artico  (CAU),  Elisandro  Fiuza  Gonçalves  (SMH),  Edmilson  Luis  Bianchi  (SMH),  Camila
Sandri Sirena ( SMAPA),  José Taiarol(SMAPA), Mirangela Rossi (SMU), Daniel Alexandre Nunes
(SMU),  Gerson  Antônio  Panarotto  (SAMAE),   Fernando  Antônio  Granjo  Mondadori  (SEPLAN),
Rosana Aparecida  Guarese  (SEPLAN), Larissa Raymundi  (PGM),   Patricia  Rasia (  SEMMA),
Louise Maria da Rocha de Aguiar (SEMMA),  Miguel da Câmara Canto (SMGF), Cristiano de Abreu
Soares (SMTTM),  Joelmir da Silva  Neto (SMC), Renata Aquino Carraro (SEMTUR), Enzo calabró
da Silva (SEMTUR), Leandro Pavan (SMOSP) e Sabrina Crivelaro Becker ( SMOSP). Contou com a
presença de  Jaqueline Graff  (  Gabinete),  Fabio  Manica (SINDUSCON),  Andressa Pianegonda
(SEMMA),  Heloise salvador (SMC),  Ana Lucia Adami ( SMC), Oliver Viezzer (SINDUSCON), Carla
Lampert (SMTTM) e  Roberto Filippini.
PAUTA: 
AVISOS  DA  PRESIDÊNCIA.  Presidente  Carlos  Eduardo  Mesquita  Pedone :  os  senhores
receberam os ajustes feitos a partir da reunião do dia 27 de novembro. O pacote 3, com os anexos,
antigo 12, aneis perimetrais e o organograma em que ficou detalhado melhor os planos existentes,
não existente, em elaboração ou em estudo. Quero registrar que recebemos um documento do
COMPACH,  que colocaremos quando chegar ao assunto patrimônio e um documento assinado
pelo Presidente da UAB,Valdir Walter, , Presidente da  Monsai, Orlando Michelli, Presidente do  IAB,
Silvia Nunes e  Coordenador do projeto O outro lado da Júlio,Roberto Fillippini. As 11 horas faremos
uma pausa pois os secretarios e servidores irão participar de uma homenagem aos  três servidores
que faleceram durante o trabalho em Santa Lúcia do Piaí.  ATA 73/2017: FOI APROVADA POR
UNANIMIDADE DOS Conselheiros presentes.  CONTINUIDADE DO PACOTE 2 DA REVISÃO
DO PLANO DIRETOR.  Conselheira da SEPLAN Rosana Aparecida Guarese e Coordenadora
da Revisão do Plano Diretor: vamos ver todo ele e depois podemos ver correções e aprovação.
SEÇÃO II CONJUNTOS HORIZONTAIS E VERTICAIS.   Havíamos começado a discussão sobre
casas geminadas ART 44  PARÁGRAFO ÚNICO. Conselheiro do SINDUSCON Juarez Mazochi:
ITEM I – deve ser “São considerados conjuntos residenciais horizontais...” sugestão para que
todos os conjuntos tenha área semelhante com 20 000 m².  Conselheira da SEPLAN, Rosana A
Guarese: nossa posição é que os 10.000m² é o mais adequado pensando na questão de cidade.
Esta érea é muito grande para ficar fechada considerando o seu entorno.  Conselheiro da CIC,
Olivir Viezzer:  menos de 20.000m² não viabiliza um condomínio. Para prédio pode 20.000m², mas
para residência não, É um contrassenso. Conselheiro da SMU, Daniel Alexandre Nunes:  na
questão urbanística, o ideal seria diminuir  nos conjuntos verticais. Conselheiro do CDL Fernando
Gonçalves Reis:  a questão econômica deve ser levada em consideração  pois vai haver redução
de volume de investimentos. Isto já está acontecendo, só que estão tratando como loteamentos.
Isto  gera  problemas  pois  não  se   constitui  um  condomínio  como  pessoa  jurídica  mas  uma
associação  e  possibilitar  que  um  loteamento  seja  caracterizado  como  condomínio.  Hoje  os
loteamentos tem mais que 20.000m². Seria regulamentar algo que  na prática já está acontecendo e
que economicamente viabiliza o urbanístico e econômico. Tem que haver um equilíbrio, não pode
previlegiar um ou outro. Conselheiro da SMU, Daniel Alexandre Nunes: acho que temos duas leis
Estamos misturando a Lei de Parcelamento do Solo, de loteamentos e condomínios urbanísticos
que vai ser revisada e temos o Plano Diretor que trata de conjuntos. Vai chegar o momento que
vamos discutir a Lei do Parcelamento e aí sim criar um equilíbrio destas questões. Hoje estamos
vendo conjuntos  e não loteamentos. O Conselheiro do CAU,  Rafael  Artico: concordo com a
limitação da cidade, ninguém quer uma cidade murada. Se eu tiver uma área grande posso fazer
dois condomínios, vai ter duas entradas mas vamos acabar murando toda a área. Deve criar um
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mecanismo  para  zonear  ou   limitar  o  empreendimento  na  escala  urbana  pois  limitar  o
empreendimento para  10.000m² não muda nada na questão urbana no momento que eu possa
construir condomínios lindeiros. Concordo urbanisticamente falando mas na prática  não funciona.
Também é um contrassenso  a exigência de área de lazer dentro dos empreendimentos fechados,
isto  mata a  cidade obrigando os moradores a ficar  dentro  dos muros.  Isto  não pode ser  uma
exigência da prefeituira. Está obrigando o morador a ficar dentro do muro. Vai contra a perspectiva
mais contemporânes de se pensar a cidade. As pessoas devem usar a cidade e não dentro dos
muros fechados. Isto poderia ser revisado neste momento.  Conselheira da SEPLAN, Rosana A
Guarese: em nossa análise, há dificuldade das diretrizes viária e fazer  esta  integração com a
cidade especialmente com as conecções viárias que o empreendedor não quer.  Com 20.000m² fica
pior estes ajustes. As pessoas que querem morar nestes condomínios querem ficar lá dentro. Não
exigir o equipamento dentro vai fazer com que o município faça fora e ele  não vai ser  usado. Vai
ficar  parado  e  em  alguns  lugares  como  o  entorno  não  está  ocupado   pode  ser  depredado.
Conselheiro da SMU, Daniel Alexandre Nunes: se aumentar vai jogar os condomínios em região
da  cidade  e  que  o  município  vai  ter  que  levar  infraestrutura. LETRA C  -  Conselheiro  do
SINDUSCON Juarez Mazochi:   não há necessidade,de colocar mínimo de 7,5%. Está claro no
texto : 7,5%  ou 20% prevalecendo a maior condição.FICOU A DÚVIDA DE 10.000 OU 20 000 QUE
SERÁ FEITA NA PRÓXIMA REUNIÃO. PARÁGRAFO ÚNICO.  O Conselheiro do CAU, Rafael
Artico:  se o problema é o meio-fio,  ter um item que reinterassem que as regras de meio fio não
poderão ser modificadas para condomínio e o profissional que se enquadre dentro delas para dar
acesso . Seria mais eficiente do que engessar numa testada. Se posso recuar as casas 10m da rua
e colocar os carros no lote, todos na frente com um único acesso. Esta lei me engessa mesmo
colocando a casa no fundo do lote.  Conselheiro da SMU, Daniel Alexandre Nunes:  uma das
questão é acesso de veículos e acesso de pessoas. Deixar o texto claro  que ele se enquadra neste
caso específico quando tenho acesso direto da testada às unidades nos predios. O Conselheiro do
CAU, Rafael  Artico:  hoje,  em prédios  não  se  aprova entrada veicular  coincidente  com a de
pessoas. Imagino que nas casas também não dá. Conselheiro da SMU, Daniel Alexandre Nunes:
nos prédios, são normas. Não está no código de obras o acesso de veículos ser separado do de
pessoas. Eng.Carla Lampert (SMTTM):  colocar algo sobre acessos, rebaixos e meio-fio não sei se
aplica aqui ou no código de obras. LETRA B)Uma questão que não está contemplada e não sei se
é o momento Os 18 % é inclinação para carros. Deixar claro a inclinação dos passeios na testada
do lote. Estacionamentos diagonais está claro para veículos e não para pedestres e as áreas de
estacionamentos de veículos, tanto horizontais como verticais, muitas vezes tem as áreas para
estacionamentos e ainda são utilizadas, as vias internas,  pelos pedestres ir até suas residências, e
18 % seria adequado ou não. Conselheiro da SMU, Daniel Alexandre Nunes: já está no código
de obras o  acesso de pessoas e também com necessídades especiais. PARÁGRAFO ÚNICO
:ajustar o texto para deixar mais claro que se trata de acesso para unidades diretamente para
vias de pessoas e de veículos. Conselheira do CAU,  Silvia Rafaela Scapin Nunes: poderia
incluir  depois  dos 18%, desde que  respeitada a  rota  acessível.  Conselheiro  do SINDUSCON
Juarez Mazochi:  isto tem no código de obras. II-DOS CONJUNTOS RESIDENCIAIS VERTICAIS.
Conselheiro da SMU, Daniel Alexandre Nunes: colocamos as definições de bloco/torre, prédio e
Conjunto  vertical.  Conselheiro  do  SINDUSCON Juarez  Mazochi:  foi  importante  colocar  estas
definições pois é muito importante. Aqui temos que corrigir um erro que vem desde o Plano de 2007
e que gerou problemas. No texto: trocar bloco por “prédio” , isto é um erro que não foi corrigido e
estava  gerando  confusão  de  interpretação.  Gostaríamos  que  fosse  colocado  no  Afastamento
Perimetral Livre tando no horizontal como vertical a mesma coisa que tem no industrial:  “6,00 m
nas divisas”. Conselheiro da SMU, Daniel Alexandre Nunes: talvez vá ficar redundante, pois o
conceito  de  Afastamento  Perimetral  Livre  já  diz  que  é   na  divisa  do  lote.  Conselheiro  do
SINDUSCON  Juarez  Mazochi:  achamos  que  tinha  dúvida  pois  no  Industrial  isto  consta.
Conselheiro da SMU, Daniel Alexandre Nunes: podemos suprimir lá no industrial. As construções
entre os prédios podem ser de uso condominial. Eng.Carla Lampert (SMTTM): ficou uma dúvida
nos 12 metros. Quer dizer que não vai ter afastamento entre eles? Conselheiro da SMU, Daniel
Alexandre Nunes:  o afastamento de 12 metros serve para afastar os volumes verticais, as torres.
Eventualmente tenho edificações menores entre elas. Não há necessidade de afastar 12 metros
entre  elas  se for  até  dois  pavimentos e  para  uso  comum.  Eng.Carla  Lampert  (SMTTM): nas
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reuniões do  Caxias Minha Casa as vias de ligação  nas portarias de cada bloco deve ter uma via
na frente  do bloco que acesse a edificação.  Conselheiro da SMU, Daniel Alexandre Nunes:
estamos  verificando  de  forma  técnica  se  vimos  a  via  muito  distante  pedimos  para  aproximar.
Eng.Carla Lampert (SMTTM):  sugestão  LETRA B) de 6 m e de ligação até as portarias de cada
bloco.  Conselheiro do SINDUSCON Juarez Mazochi: seria sobreposição de leis. Os bombeiros
tem regras que tem que ser cumpridas. É lei maior , federal. Eng.Carla Lampert (SMTTM): seria
uma questão de acessibilidade dos blocos.  Conselheiro da SMU, Daniel Alexandre Nunes:  aqui
deve ser  geral,  não foi  incluida normas.  Como analista de projetos  procuramos evitar que isto
acontece.  Temos  outras  questões  técnicas  para   isto.  Conselheira  da  SEPLAN,  Rosana  A
Guarese: não  poderia  ser  um texto  mais  amplo  e  que  coloca  esta  preocupação  sem  limitar.
Conselheiro  da  SMU,  Daniel  Alexandre  Nunes: poderia  gerar  problemas  para  outro  tipo  de
tipologia.  Conselheira da SEPLAN, Rosana A Guarese: LETRA B “largura mínima de 6m das
vias  de  ligação  entre  os  prédios  e  as  portarias.  Mas  terá  que  ser  revisada.  III-DOS
CONJUNTOS DESTINADOS À ATIVIDADE COMERCIAL E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. IV DOS
CONJUNTOS DESTINADOS À ATIVIDADE INDUSTRIAL -  Conselheira da SEPLAN, Rosana A
Guarese:   foi  incluido este ítem  e na  LETRA C já  foi  tirado  “nas divisas”. SEÇÃO II-  DAS
PAISAGENS NOTÁVEIS (Art 66). O Sr Roberto  Filipini.  A Lei de Paisagens Notáveis dá abertura
para implementação futura, corrigir o art 66 , tirar projetos e substituir por propostas” ( pois projeto
vem depois da proposta) e tirar o que está repetido. “ ...permanência,  transformação e evolução
da paisagem urbana e rural e dos marcos...”. Conselheira da SEPLAN, Rosana A Guarese:
será availado e ver como fica, no conjunto do artigo. A questão do projeto é correto mas o
resto vamos ver como fica o entendimento do instrumento. CAPÍTULO VI FUNÇÃO SOCIAL
DA PROPRIEDADE.   TÍTULO  XX  -  DOS  INSTRUMENTOS  EM GERAL-  CAPÍTULO I  DOS
INSTRUMENTOS  JURÍDICOS,  POLÍTICOS  E  FISCAIS  -  SEÇÃO  I  DO  PARCELAMENTO,
EDIFICAÇÃO OU UTILIZAÇÃO COMPULSÓRIOS. ART ( 85) PARÁGRAFO ÚNICO. Conselheira
da SEPLAN, Rosana A Guarese: foi apresentado no diagnóstico.   Presidente Carlos Eduardo
Mesquita Pedone   com relação aos instrumentos, serão mapeadas, as área para aplicação dos
instrumentos? Conselheira da SEPLAN, Rosana A Guarese: neste momento não vamos chegar
no IPTU progressivo ou do parcelamento compulsório. Fizemos um estudo  para apresentação do
diagnóstico inicial para entender. Para aplicar este instrumento precisa de um embasamento maior.
A regulamentação não acontece neste momento. O que vimos é que tentamos aplicar o que tem
aqui e não chegamos a um resultado melhor. Colocamos uma maneira mais ampla, que um estudo
específico  definirá.  Já  iniciamos  este  estudo,   fizemos  uma análise,  colocamos  no  sistema e,
tentamos aplicar.  Vimos que existem muitos  lotes  urbanizados com loteamentos aprovados há
alguns anos e que não estão ocupados. Começar o trabalho através destes, seria mais eficiente
para  utilizar este instrumento. Temos um estudo, é inicial. Conselheiro do OBSERVATUR Pedro
de Alcantara Bittencourt César: a primeira vez que foi aplicado, em São Paulo, a questão do
Imposto Progressivo,  não conseguiram por não estar diretamente  no Plano Diretor. Conselheira
da SEPLAN, Rosana A Guarese: ele está escrito aqui, a regulamentação é que não precisa estar
dentro. Temos todo o regramento só falta os estudos espacíficos.  Conselheira da PGM, Larissa
Raymundi: o Plano estabelece as regras gerais e as regulamentações podem ser feitas depois.
Conselheiro do CREA Jorge Gelso Cassina: os loteamentos irregulares poderiam ser  objeto
desta utilizaçaõ compulsória? Metade dos loteamentos irregulares estão desocupados  com casas a
venda e para alugar. Conselheira da SEPLAN, Rosana A Guarese: não dá para fazer ocupação
compulsória se não está regularizado. Primeiro deve regularizar.  Conselheira da PGM, Larissa
Raymundi:  o processo de  regularização possui lei específica. Primeiro regularizar para depois
aplicar estas normas. Conselheiro do CREA,  Nerio  Jorge Susin,  uma gleba regular vai poder
sofrer a sanção de  parcelamento compulsório enquanto a irregular não. Quem tem uma gleba
regular vai ser obrigado a parcelar? Não vamos estimular os parcelamentos irregulares pois eles
não vão sofrer sanção. Vemos aumentar o número de parcelamentos irregulares e sabemos que
tem sanções.  A cidade cresce irregularmente  se estas glebas irregulares não tiverem uma situação
compulsória igual à outra. Conselheira da SEPLAN, Rosana A Guarese: não vai ser obrigado, vai
depender da regulamentação apenas  o que for marcado para aplicação do instrumento ,não é tudo.
Vai sofrer  ele está sendo embargado e notificado.  Depois de regularizada sim, mas o estudo é que
vai dizer quais  e deve ser bem embasado dizer o quê e porque. O Estatutoda Cidade  prevê isto.
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Este  instrumento  não  foi  pensado  para  atender  os  irregulares. O Conselheiro  da  CIC,  Olivir
Viezzer: o setor formal acredita que se deva começar a olhar para o informal. Este  mecanismo
deve ser  acionado   nas áreas irregulares para depois chegar no formal. O formal já faz a sua
parte, é só criar a lei e ele executa mas o informal não, ele cria as mazelas sociais. Olhar e sanear o
que está errado. É a posição da CIC enquanto entidade patronal representante do setor formal
produtivo. Presidente Carlos Eduardo Mesquita Pedone: falando como representante da UCS,em
uma avaliação  dos Planos Diretores pelo Ministério  das Cidades tiveram pouca eficiência nos
instrumentos até então. Nossa preocupação é que se não se consegue mapear e delimitar as área
no Plano,  neste momento, que se faça o mais rápido possível para que se posssa ter boas práticas
em  relação  a  este  instrumento.  Conselheira  da  SEPLAN,  Rosana  A  Guarese: aplicar  um
instrumento  deste  deve  ter  rigor  e  vimos  que  não  e  possível  neste  momento.  Seção  II  DA
PREEMPÇÃO. (ART 87). Conselheiro do CREA, Jorge Gelso Cassina: contrariando aquilo que
foi dito até agora, por isso que eu perguntei se é uma questão jurídica. Artigo 87, parágrafo único:
“direito  de  preempção  será  exercido  sempre  que  o  Poder  Público  necessitar  de  áreas  para
regularização fundiária” Pelo o que está entendido, o município poderá desapropriar áreas dentro
ou todo ou dentro de loteamentos irregulares.  Conselheira da SEPLAN, Rosana A Guarese: é
outro instrumento, nós estávamos falando de IPTU Progressivo, agora nós estamos falando de
Direito de Preempção. Qual que é a dúvida? Isso é oEstatuto da Cidade. O município tem o direito
de preempção, ele vai adquirir uma área,  vai gravar como direito para que  possa adquirir para
regularização fundiária,  execução de programas,  reserva fundiária e para todas estas questões
colocadas. É a preferência na hora da compra, é outro instrumento.  Permanece toda a colocação
do instrumento. Tem toda a explicação que é do estatuto da cidade, dos outros regramentos de
como aplicar.  SEÇÃO IV DA TRANSFERÊNCIA DO DIREITO DE CONSTRUIR SEÇÃO V DAS
OPERAÇÕES URBANAS CONSORCIADAS. Conselheira da SEPLAN, Rosana A Guarese: nós
acrescentamos a demarcação da Maesa, que vai estar no anexo também e aqui vai estar marcado
como  passiva  de  aplicação  de  operação  urbana  consorciada,  cuja  delimitação  de  entorno  e
regramento será definições através de estudos legislação específica. Para fazer a operação urbana
consorciada, nós temos que trabalhar o entorno,  que vai acontecer ali dentro desse entorno, e pra
isso precisa de um estudo específico. Aqui  nós estamos marcando esta possibilidade para que
depois ele possa acontecer e já esteja prevista no Plano Diretor como todos os instrumentos. Aqui é
geral, não é uma regulamentação,  já deixamos marcados para poder acontecer.  SEÇÃO VI DO
ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA-Aqui no estudo de pacto  de vizinhança, que também
dependerá  de  regulamentação  foi  acrescentado  algumas  palavras,  algumas  questões  nas
discussões especialmente com a Secretaria de Trânsito, porque a gente veio trabalhando esse ano,
este instrumento pra tentar buscar esta regulamentação também de uma forma breve, mais rápida
possível.  Então  nós  fizemos  algumas  correções  no  texto.  ART  (104)  tirar  “prévio”.  A
regulamentação vai dar as diretrizes. Estamos trabalhando nisto até para vincular o EIV e o EIT
mas precisa  a  regulamentação.  SEÇÃO II  DO ACOMPANHAMENTO E GESTÃO DO PLANO
DIRETOR SESSÃO III DA GESTÃO DEMOCRÁTICA – TÍTULO VI DOS PLANOS DIRETORES
DISTRITAIS.  Presidente Carlos Eduardo Mesquita Pedone: terminando a discussão do pacote 2
virá um texto ajustado para colocar em votação. Conselheiro do SINDUSCON Juarez Mazochi:
tem algun itens para correção,  neste pacote  SEÇÃO III DOS USOS E DA OCUPAÇÃO DO SOLO-
ART  (30)-ITEM IX -  Tirar  “pequeno porte”  do texto  e  acrescentar  “salão comunitário,  hotel
fazenda,  pousadas  e  similares  e  agropecuária  respeitados  porte  previsto  nos  Planos
Distritais  e  regulamentação  específicas”.   ART   (DEPOIS  DO  34  ) .“...do  município  e
poderão...”. ART 141 -  faltou  uma vírgula após Município.  ART 38- conferir a numeração dos
Ítens. ART 39  houve dúvida do texto pois não houve consenso entre SEPLAN e SInduscon . ART
41.   Sinduscon e SMU se reunirão para apresentar nova proposta para ver se unifica ou virá
duas  propostas.  Art  43  -   será  colocada  o  texto  correto  enviado  pelo  SINDUSCON.
Colocamos”entre o I e o II “ para prédios residenciais e comerciais deverá haver  no mínimo uma
vaga para cada 100m² de área construida sendo nunca inferior a 50% o número de apartamentos e
ou salas. Para as demais atividades devera haver no minimo 1 vaga para cada 100 metros de area
construída,  este  seria  o inciso  dois, ART 44-  SMU e Sinduscon se reunirão para proposta.
Conselheira da SEPLAN , Rosana A Guarese:  este pacote de número 2 vai ter as correções e
será apresentado na próxima reunião  PACOTE 3 - CAPÍTULO IV DO REGRAMENTO PARA OS

 4-

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55



                                           PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL
                                        CONSELHO    MUNICIPAL     DE 
                                 PLANEJAMENTO   E    GESTÃO    TERRITORIAL        
                                                                                                                                                                 Ata 74/2017

BENS  CULTURAIS,  MATERIAIS  E  IMATERIAIS-  SEÇÃO  I-  DAS  POLÍTICAS  DE
PRESERVAÇÃO. Art 61.  Heloise Salvador(SMC):  o objetivo é fazer  análise do que não tiver
valor histórico  no bem para autorizar a demolição do que não é histórico e preservar somente o que
tiver  valor.  Presidente Carlos Eduardo Mesquita Pedone: recebemos ofício do COMPACH que
passo a ler. Conselheira da SEMMA,  Patricia Rasia:  a Av Julio de Castilhos tem valor histórico.
A questão é  como colocar  no PDM nas paisagens notáveis.  Acho  dificil  sem ter  a  legislação.
Conselheira da SEPLAN , Rosana A Guarese: já temos votado um anexo que trata deste assunto
mas entendemos que o COMPACH pode ser  ouvido apesar  de não ter enviado esta sugestão
antes.  Conselheira  da  SEMMA,   Patricia  Rasia:   na  reunião  extraordinária  que  teve  no
COMPACH a ideia  não seria incluir a Julio de castilhos no Anexo, seria manter o centro histórico
como está hoje e fazer um estudo da possibilidade de se incluir como paisagem notável. Não é para
determinar nada agora, a orientação é que se faça um estudo. Incluir como Paisagem Notável vai
interferir na Lei de Comunicação Visual. O Conselheiro da CIC Olivir Viezzer: como membro do
COMPACH havia sugestão de incluir  um novo trecho da Julio de castilhos.  Deve ser feito  um
trabalho mais profundo e definitivo.  Conselheira da SEPLAN , Rosana A Guarese: foi discutido
este assunto junto com a Secretaria  da Cultura  e  com alguns representantes   e  foi  feito uma
proposta  de um centro histórico muito ampliado, sem estudo  e sem aprofundamento.  Entendendo
que a Julio de Castilhos  tem valor e colocamos uma parte. É melhor ver o que se quer preservar.
Nossa posição como COPLAN é acartar o que o COMPACH coloca. Apenas temos que voltar pois
foi aprovado um anexo com uma parte da Julio de Castilhos ampliada. Voltaríamos ao que temos
hoje  ,  faz-se  um estudo   e  se  discute  com o  COMPACH e  depois  se  define  o  que  fazer.  A
Conselheia do CAU  Silvia Rafaela Scapin Nunes assim como incluímos a MAESA no plano,
podemos incluir a Julio de Castilhos. A  proposta é criar um parágrafo para citar  a Julio de Castilhos
no Plano Diretor  Tenho uma proposta   de texto. Na discussão que fizemos seria interessante a
Julio de Castilhos ser citada no Plano e ser incluida como paisagem notável. No Plano de 2007 até
2017 temos o artigo e não foi colocado nenhum bem referente a este capítulo.  Conselheira da
SEPLAN ,  Rosana  A Guarese: não  concordamos  como  Paisagem  Notável  pois  tudo  o  que
acontecer   na  Julio  de  Castilhos  virá  para  a  COPLAN  para  definição  e  vai  ter  trâmite  mais
demorado. Ou  regramos e definimos que paisagem notável é o instrumento ou só vamos atrasar as
análises e não é o objetivo. Teríamos que discutir qual é o instrumento e o que se quer proteger.
Independente disto as edificações estão marcadas no anexo que trata dos bens culturais. Como
rua, teríamos que definir com estudo se é paisagem notável e regrar. Se for com lei específica, tudo
irá passar na COPLAN até ser definido. Heloise Salvador(SMC): é válido mas as implicações de
colocar a Av. Julio de Castilhos no Plano trará implicações que não foram estudadas, como índices
e questão ambiental.   Presidente Carlos Eduardo Mesquita Pedone:  A Conselheira do CAU
pode encaminhar uma sugestão, para análise.  Conselheiro do CDL, Fernando Gonçalves
Reis: o CDL se posiciona contra esta postura pois quando se determina esta inclusão, se trabalho
toda a Julio de Castilhos. Dentro desta característica, vamos ter influência na identidade visual.
Todo  centro  comercial  instalado  ao  longo  da  avenida  vai  sofrer  interferência  e  trará  impacto
econômico para a cidade. Entendo a questão histórica e a importância que tem a Julio para Caxias
mas temos que ver que ele é um dos propulsores do desenvolvimento de Caxias do Sul no que diz
respeito ao comércio.  O que está aqui está perfeito. Deve ser feito  um estudo e análise. A Av Julio
de castilhos em termos de patrimônio histórico e cultural já está descaracterizada,  o que poderia
ser,  é  caracterizar  a  faixa  de  rolagem  de  veículos  sem  que  haja  interferência  no  comércio.
Conselheira  da  SEMMA,   Patricia  Rasia:  já  existe  a  Lei  de  Comunicação  Visual  que  já
regulamenta  os prédios quanto a questão histórica. A Conselheia do CAU  Silvia Rafaela Scapin
Nunes: também  tem a questão que o Plano não explica o que é paisagem notável. Conselheira
da SEPLAN , Rosana A Guarese: por isso que não podemos colocar a Julio  ali se não está bem
claro. Ou se discute e vê se é paisagem notável ou é criar problemas que não sabemos a extenção
deles.  Tudo o que esta aqui  é baseado em estudo. Não temos este estudo e nem o COMPAHC
tem. O objetivo é que aconteça  e se regulamente.  Conselheia do CAU  Silvia Rafaela Scapin
Nunes: quando se vai  fazer  este  estudo?  Conselheira  da SEPLAN ,  Rosana A Guarese:  a
conselheira  faz  parte  do  COMPAHC,  e  pode   sugerir  para  iniciar  este  estudo.   Este  trabalho
depende muito do COMPAHC. Presidente Carlos Eduardo Mesquita Pedone:  podemos colocar
no cronograma de atividades. Vamos encaminhar uma correspondência ao COMPAHC como
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resposta a este ofício para iniciar estes estudos sobre a Av Julio de Castilhos. CAPÍTULO IV
DA ESTRUTURA VIÁRIA E DA MOBILIDADE  SEÇÃO III DA OUTORGA ONEROSA DO DIREITO
DE CONSTRUIR E DA ALTERAÇÃO DE USO DE SOLO (ART 98) INCISO IX acrescentar  “e
esgotamento sanitário”. SUBSEÇÃO 1 DOS BANCOS DE ÍNDICES.  PARÁGRAFO UNICO  ver
valor  unitário  do  metro  quadrado  Art  novo  TRANSFORMAR  EM  PARÁGRAFO DO ART  99.
SEÇÃO  XX  DA PREVISÃO  DE  EQUIPAMENTOS  DE  MOBILIDADE,  INFRAESTRUTURA E
LAZER. Conselheira da SEPLAN Rosana A. Guarese esta seção é nova e referente aos dados
que constam no Anexo12 . O que foi possível passar para áreas públicas foi feito. Conselheia do
CAU  Silvia Rafaela Scapin Nunes:   no mapa que foi enviado como Anexo 12, foram criados
infraestrutura  que não passaram por  estudos como na questão de mobilidade .  Temos ali   as
estações de Integração e que está faltando algumas daquelas previstas originalmente  mas foram
criadas outras. Parece que cai na mesma situação. Conselheira da SEPLAN , Rosana A Guarese:
a Secretaria de Trânsito foi que nos mandou essa informação e podemos ver com eles o estudo.
Isto  é  uma situação diferente  pois  o  que está  neste  plano foi  baseado em estudos feitos  nas
secretarias.  Conselheiro da SEPLAN Fernando A G Mondadori: todos os instrumentos serão
regulamentados .  Vai constar aqui os prazos. Temos as propostas de fazer nos próximos anos
desta administração. Presidente Carlos Eduardo Mesquita Pedone:   as áreas que não são do
município e são de interesse  devem estar  vinculadas com o Direito de Preempção. Conselheira
da SMOSP Sabrina  Crivelaro Becker: a maioria já são de utilidade pública. Existe um trabalho
que pretende através do Plano Municipal de Saneamento,   a partir da caracterização da cidade,
propor de acordo com as especificidades para as medidas de alagamentos. Neste estudo podemos
rever as área que são particulares. Estas áreas devem continuar gravadas por segurança para  que
no estudo possa fazer alterações. Tem questão de gestão pública e alternativas para adquirir estas
áreas. Conselheira da SEPLAN , Rosana A Guarese: na questão de equipamento de lazer vimos
que  tinham  áreas   públicas  próximas   ou  com  decretos  ou  que  estavam  em  andamento.
Conselheia  do  CAU   Silvia  Rafaela  Scapin  Nunes:  aparecer  os  aneis  viário  para  melhor
localização. Tem previsão de equipamentos mas não temos plano de mobilidade. Parece que tem
uma concentração  ao norte que estão bem próximas e não tem outras que estavam previstas.
Suas estruturas pela proximidade acabam confundindo o conceito. E na parte oeste não tem nada.
Conselheiro da SMTTM Cristiano de Abreu Soares:  sei que   as EPI será melhor debatido no
plano de mobilidade. Conselheira da SEPLAN , Rosana A Guarese:  eles já estavam no anexo do
Plano, apenas foram atualizadas.  Conselheia do CAU  Silvia Rafaela Scapin Nunes: proposta de
tirar  a  denominação  de  EPI  e  colocar  “previsão  de  locais  para  infraestrutura  de
transporte”Conselheira da SEPLAN , Rosana A Guarese: Sobre as EPI virá na próxima reunião
a justificativa da localização das mesmas e sobre a denominação.
ENCERRAMENTO  Nada mais havendo a tratar, o Presidente Carlos Eduardo Mesquita Pedone
agradece a presença de todos e encerra a sessão. E para constar eu, Mari Clara Vanoni, lavro a
presente ata, que vai ser assinada por mim e  o Presidente Carlos Eduardo Mesquita Pedone.
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