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 ATA N° 75/2017
Aos sete dias do mês de dezembro de 2017 às nove horas, no Salão Nobre do Gabinete do Prefeito
reuniu-se  o  CONSEPLAN  em  Sessão  Extraordinária  de  nº  17  para  assuntos  constantes  da
convocação.
PRESENÇAS 
Olivir  Viezzer  (CIC),  Margarete  Tomazini  Bender(CIC)  Rudimar  José  Menegotto  (STR),  Juarez
Mazzochi  (SINDUSCON),  Alex Foppa (SINDUSCON),   Ivaldo Trentin (SEAAQ), Carlos Eduardo
Mesquita Pedone (UCS),  Andrea Varaschin Weber (OAB), Jorge Gelso Cassina (CREA), Nerio
Jorge  Susin  (CREA),  Fernando  Gonçalves  Reis  (CDL),   Pedro  de  Alcantara  Bittencourt  César
(OBSERVATUR),  Silvia  Rafaela  Scapin  Nunes  (CAU),  Rafael  Artico  (CAU),  Elisandro  Fiuza
Gonçalves (SMH),  Camila Sandri  Sirena (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),  Adair José Bianchi (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), Marcely S P Felippi (SEMMA).
PAUTA: 
AVISOS  DA PRESIDÊNCIA.  Presidente  Carlos  Eduardo  Mesquita  Pedone :   agradece  a
presença.  Fizemos um resumo dos trabalhos. Pacote 1 falta  uma solicitação do Promotor,  do
Anexo cultural, retirada da segurança alimentar que ficou junto com a agricultura,  e assunto do
CDL, PPP.  Pacote 2, ficou pendente os artigos 39, 41, 43 e 44 que foi objeto de reunião com o
SINDUSCON e 127. Pacote 3 Faltou o título V e do Anexo 12. Pacote 4 foi enviado quarta  e os
outros anexos serão enviados hoje ou no máximo amanhã. Segunda-,feira, a proposta é apresentar
e já votar.Temos as justificativas da SMTTM sobre as EPI. Depois de votado o texto final  será
analisado  peloo jurídico,, enviado aos conselheiros e enviado à Câmara. Ata 74/2017 foi aprovada
por unanimidade dos Conselheiros presentes , correção da fala, linha 29 pág 6o correto é oeste
e  não  leste.  REVISÃO DO PLANO DIRETOR .NO PACOTE  1.  Conselheira  da  COPLAN  e
Coordenadora da Revisão do Plano Diretor, Rosana Aparecida Guarese: quanto a  Segurança
Alimentar, foi colocado junto a Secrearia da Agricultura pois está sendo tratado naquela secretaria
para não ficar duplo.  Rotas acessíveis,  o Promotor  solicitou inclusão do item para atender o
Estatuto da Cidade. Fui chamada a promotoria para mostrar o que o Plano incluia sobre isto, e ele
RESPONDEU  posteriormente  com  esta   alteração.  Quanto  a  solicitação  do  CDL,  Item IV  do
Desenvolvimento Econômico ITEM VII- crescentar  “e fechamento”  e no  ITEM II-  ”... com os
governos  estadual  e  federal”. ANEXO   CULTURAL,  ficou  definido  que  o  Centro  histórico
permanecerá como estava sem a continuidade da Av Julio de Castilhos. Quanto ao PARCERIAS
PUBLICO PRIVADA foi acrescido nas políticas.  O PACOTE 1 FOI TOTALMENTE APROVADO.
PACOTE 2-   ART 39 ficou consensuado com a medida de 1,00 m.  ART 41.   como está,
concordamos.  Mas não temos o mapa de zoneamento para ver as zonas que mudaram.  SERÁ
VOTADO JUNTO COM O MAPA DE ZONEAMENTO. ART 43   ITEM II-  “apartamentos e/ou
salas”. Conselheiro do SINDUSCON, Juarez Mazochi:  nossa proposta é que fosse incentivado o
uso do transporte coletivo. Teríamos um número mínimo de vagas ou por empreendimento.  Se
houver um consenso, não tem problema. Nossa proposta é mais restritiva. Nós trabalhamos com o
mercado. Temos um número mínimo de vagas de garagem e isto vai ter restrição no mercado, mas
ao mesmo tempo, se o empreendedor usar isto como argumento de venda seria no sentido de
tentar usar meio de transporte coletivo ou outros. O que está hoje, serve, mas queremos avançar
mais.  Este  é  o  fórum  que  achamos  apara  colocar  isto.   Conselheira  da  COPLAN,  Rosana
Aparecida Guarese: nós também achamos isto importante, rabalhar com o transporte coletivo, mas
entendemos que não é neste momento e não pode ser isolado, tem que trabalhar as outras políticas
pois para que as pessoas utilizem o transporte coletivo é um conjunto de medidas. Achamos que só
mudando  aqui  não  vai  trazer  as  pessoas  a  usar  o  transporte  coletivo  ou  outros  modos.  Isto
certamente vai  ser trabalhado no Plano de Mobilidade.  O Conselheiro da CIC, Olivir  Viezzer,
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sempre  houve  carência  de  vagas  nas  garagens  dos  predios.  Havia  dificuldade  de  encontrar
apartamentos com vagas de estacionamento. Hoje está mudando.  Tem pessoas que compram
apartamentos e tem duas vagas e tem que pagar mais. Além do condompinio, IPTU, lixo para as
duas  vagas.  Isto  não  é  bom  para  ninguém.  Conselheira  da  COPLAN,  Rosana  Aparecida
Guarese:  não  é  possível  colocar  o   plano  de  mobilidade  aqui,  enquanto  ele  não  existir.
Conselheiro do SINDUSCON, Juarez Mazochi: se a COPLAN tem o entendimento que a proposta
do SINDUSCON não é a melhor, ficamos com a alteração para 40 m²  e seguimos o resto com o
que  temos  hoje.  Presidente  Carlos  Eduardo  Mesquita  Pedone ;  nas  disposições  finais,
mencionar  todos os  Planos.  POR CONSENSO DE TODOS  FICOU COMO ESTÁ  TODO O
ARTIGO APENAS MUDANDO NO ITEM I A MEDIDA DE 35 PARA 40M².  ART 44 -  Conselheiro
da SMU, Daniel  Alexandre Nunes:  Os  conceitos ficaram no final.  Conselheira da COPLAN,
Rosana Aparecida Guarese:  a área máxima da gleba houve a proposta de 20000m². A proposta
do Município é de 10.000m² e como justificativa é que limitam a ampliação do sistema viário com
grandes muros  dentro da área urbana. Presidente Carlos Eduardo Mesquita Pedone ;  notícias
que temos na UCS é que a tendência de ter cercamentos vai causar externamente insegurança. Se
pegarmos outros exemplos de cidades, a criminalidade aumenta e os crimes que ocorrem dentro
dos muros são mais violentos do que fora  devido ao cercamento ComoConselheiro da  UCS, me
posiciono pelos 10.000m², pois temos o controle do quarteirão. Conselheira da COPLAN, Rosana
Aparecida Guarese:  nós  arquitetos  urbanísta  temos  a  ideia  de  integrar  a  cidade e  os muros
inviabiliza  isto.  Conselheira  do CAU,  Silvia  Rafaela  Scapin Nunes: osistema viário  inclui  as
calçadas pois  é  uma via  para pedestre.  Quanto  mais  espaços  tivermos  que dialogam com as
calçadas há mais segurança para as pessoas que estão utilizando a via e para aquelas que estão
de passagem. Quando temos glebas muito grande temos dificuldade de fazer previsão viária. Já
temos alguns corredores já prejudicados . Devemos ter espaços mais compactos e que se possa
ter uma segurança maior no sentido de planejamento e de segurança dos pedestres dos que estão
dentro ou os que estão forta do condomínio. Quanto mais fachadas tivermos  a rua fica mais bonita,
mais agradável e mais convidativa. Presidente Carlos Eduardo Mesquita Pedone: caminhar por
lugares que tem o que fazer, isto  afeta inclusive o plano de mobilidade pois vamos ter clareze de
caminhar em locais que são ativos. É o conceito de bordas ativas. Conselheiro do SINDUSCON,
Juarez  Mazochi:  qualquer  condomínio  seja  horizontal  ou  vertical  não  vai  ser  feito  em  áreas
adensadas, vai ser feito fora, não vai ser feito na zona central .  Conselheiro do CDL, Fernando
Gonçalves Reis: dentro da argumentação da secretaria,  são legitimas as ações e regramentos
específicos no caso dos loteamentos horizontais, mas na prática, o muro já existe. A dificuldade é
em não poder ser constituídos como condomínios, gera transtorno para quem está residindo nestas
áreas. Estamos propondo uma mobilidade um pouco maior, pensando numa perspectiva futura e
optamos por uma realidade atual. Nos Condomínios, não podemos deixar de pensar, na questão de
segurança e não temos dentro da  cidade áreas grandes para condomínios. As áreas estão fora da
área  central.  A interferência  urbana  é  mínima.  Conselheira  da  COPLAN,  Rosana  Aparecida
Guarese:  para  nós  tudo  é  área  urbana  .  Conselheiro  do  SINDUSCON,  Juarez  Mazochi:
concordamos com os 10.000m². Estamos trazendo algumas propostas pensando no futuro. Para
nós é melhor ter um condomínio só com 20.000 m² do que dois de 10.000m². Conselheiro da CIC,
Olivir  Viezzer: isto  é para reduzir  o  tamanho do condomínio.  O  setor  formal  respeita as leis
vigentes. Ele não precisa mudar a lei e se adequa ao que existe. Podemos cercar o condomínio
com outras alternativas,, como vidros por exemplo. Enquanto CIC, o setor formal cumpre as leis que
existem. Como ela for definida, vai ser cumprida. Conselheiro do CREA Nerio Jorge Susin: temos
uma realidade que em 2007 não existia. A Lei da Mata Atlântida. A maior parte de nossa vegetação
nativa  está  em  estágio  médio  de  regeneração.  Significa  que  quando  se  vai  fazer  um
empreendimento, 30% desta mata deve ficar mantida no local. Hoje esta área fica órfão dentro da
cidade não pode receber qualquer  tipo de  urbanização.  Uma área de 20.000m² como vai  ser
utilizada dentro da malha viária.?  Um condomínio destes, seria uma solução, preservaria, poderia
ser maior que 20.000m² e teria uma atividade urbana É um problema sério para a Secretaria do
Meio Ambiente e para o proprietário da área  pois ele vai pagar IPTU, será responsável por ela e
não vai poder ter uso nenhum. Dentro desta legislação poderia ter uma saida viável para estas
áreas. Conselheiro da CIC, Olivir Viezzer:  resolveria o problema de nossas APPs. Conselheira
da COPLAN, Rosana Aparecida Guarese:  este assunto  deve ser mais aprofundado e criar um
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instrumento.  Para  colocar  na  lei  teria  que  ter  mais  clareza.  Conselheiro  da  SMU,  Daniel
Alexandre  Nunes:  isto  caberia  na  Lei  do  Parcelamento  do  Solo.  Andressa  Pianegonda da
SEMMA: é interessante, pois pode incentivar o empreendedor a ficar com esta área que até então é
repassada para o Município e em contrapartida ele vai ter índices construtivos tendo ela no lote.
Conselheira da COPLAN, Rosana Aparecida Guarese:  discutir na Lei do Parcelamento, pois o
ano que vem ela vai ser mudada. Tem outras questões que recebe áreas públicas. Aqui é específico
de conjuntos. Acho que é mais global e deve ser na Lei do parcelamento que vai ser ajustada.
Conselheiro da CIC, Olivir Viezzer: o artigo do Estatuto da Cidade  diz que as áreas de APPs é
inversamente  proporcional  a  sua  utilização.  Estaria  cumprindo  a  legislação.  Quanto  mais
preservada às áreas do SAMAE ou as áreas de APPs, mais se está dando a função social daquela
proriedade.  Conselheira da COPLAN, Rosana Aparecida Guarese:    temos uma lei  que está
sendo discutida internamente que é a Lei do IPTU nas APPS. Como tem o artigo aqui, fomos buscar
a informação. O promotor estava cobrando o Município, está junto a Secretaria da Receita e vai
trazer algo para esta questão.  Conselheiro do CREA Nerio Jorge Susin: quando o parcelador
fizer o parcelamento e sobrar o Bioma da Mata Atlântica e sobrar 22.000 m2 ele faz um lote deste
tamanho e faz um condomínio com algumas torres do lado e aquela área fica do condomínio. Do
contrário,  tira  a  área  e  entrega  para  o  município.  Logo  ali  na  frente  o  município  vai  ser
responsabilizado. Seria uma forma de utilizar . Como escrever isto  na lei. não sei.  Conselheiro da
SMU, Daniel  Alexandre Nunes:  já tem que respeitar a área permeável.  O empreendedor não
perde a  área .  Podemos criar  um incentivo  mas tem que pensar.   Andressa Pianegonda da
SEMMA: seria uma forma de incentivar  para que fique para o empreendedor.  Conselheira da
COPLAN,  Rosana  Aparecida  Guarese:   é  repassada  porque  tem  este  incentivo  na  lei  do
parcelamento. Presidente Carlos Eduardo Mesquita Pedone:  pensar em alternativas do Bioma
da Mata Atlântida pois  não poderemos definir  aqui.  Conselheiro da SMU, Daniel  Alexandre
Nunes: na reunião que tivemos com o SINDUSCON,  foi sugerida que quando se faz bloco ou torre
não se deve  limitar  o número de circulações verticais e tiramos esta restrição. Quanto a distância
entre eles na Ordem de Serviço temos  a distância de 2 vezes o L que era 10 m, como não tenho
mais o número máximo de circulações verticais,  na prática  posso encostar um bloco no outro.
Posso ter paredes cegas. Porém quando tiver janelas e voltar no Inciso II também temos 12 m entre
eles.  Entre  janelas  12  metros  iguais.  Ficou  bem  definido  a  diferença  entre  prédios  e  blocos.
Achamos melhor colocar esta distância aqui pois o Código de Obras vai mudar e terá que mudar a
lei novamente. A Ordem de serviço já foi revogada pois  termos  definições que são incompatíveis
com o plano de hoje. Esta redação ficou mais adequada a realidade. Vamos modificar o código de
obras, os 2L, não vai mais existir.  Não há nenhuma  diferença entre dois blocos e de dois prédios,
vai ter janela frente a outra..  Conselheiro do SINDUSCON, Juarez Mazochi: achamos que os 2L
seria melhor pois os 12 m fica restritivo. Tem a influencia da altura. Estamos definindo os 12 m para
qualquer altura .ART 44. FICOU A MEDIDA DE 10.000 M² NA LETRA A DO ITEM I. ART 127-
Conselheiro do SAMAE Gerson Panarotto: os lotes que se refere a área urbana do município tem
dificuldade  de  aprovação.  Alterar  o  índice  de  aproveitamento.  Conselheiro  do  SINDUSCON,
Juarez Mazochi: sugestão de priorizar o Plano de Vila Seca. Conselheira da COPLAN, Rosana
Aparecida Guarese: assim que termninar Vila Oliva, que já está em andamento, será feito Vila
Seca.  PACOTE 2  APROVADO,  O SEU TEXTO, COM EXCEÇÃO DOS ART 41 POIS DEVE
ESTAR VINCULADOS AO MAPA DE ZONEAMENTO, ART 44 E ANEXOS . PACOTE 3 – TITULO
V- DO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DO PLANO DIRETOR SEÇÃO I  DO SISTEMA DE
INFORMAÇÕES .  Conselheira da COPLAN, Rosana Aparecida Guarese:  vamos manter o texto
e só substituir SUI  que não existe mais . SUBSEÇÃO I DO SISTEMA GEOCAXIAS  O Geo caxias
entra  como  visualização  de  informações.  SUBSEÇÃO  II  DO  SISTEMA DE  CONTROLE  DE
ÍNDICES.  Conselheiro  da  SEPLAN  Fernando Antônio  G.  Mondadori:   gestão  de  banco  de
índices, está aqui nesta seção porque é sistema de informação.. Informatizar o que está no papel.
A Secretaria da Receita já está fazendo. Conselheira da CIC. Margarete Bender: SUI  foi criado
como base de informação para o planejamento. Há uma dificuldade de  mapeamento espacial como
a distribuição de índice . Temos a quantificação a nivel de tabela, mas não temos como fazer esta
leitura  geométrica.  Com  isto  vai  ser  possível.  Conselheira  da  COPLAN,  Rosana  Aparecida
Guarese: entendemos  que  este  assunto  ficaria  melhor  aqui,  pois  trata-se  de   Sistema  de
informação. Presidente Carlos Eduardo Mesquita Pedone: contribuição no  ART 108 - ITEM IV -
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acrescentar  “autarquias federais “ O Conselho de Arquitetura e Urbanismo, tem tentado, pela
segunda administração, colaboraçção técnica com a prefeitura e não temos tido sucesso. Na outra
administarção  parou  no  último  momento  pois  o  secretário  da  administração,  achou  que  era
corporativo e neste momento, parece que não está avançando, esta cooperação técnica com o
CAU.  Se colocarmos   cooperação  com autarquias  federais,  que  é  a  representação   do  CAU,
poderemos alavancar  este termo de cooperação com o Município.TITULO VII DAS DISPOSIÇÕES
FINAIS E TRANSITÓRIAS Art  (138).  Conselheira do CAU,  Silvia Rafaela Scapin Nunes: no
artigo que o promotor  colocou parece que vai  onerar  o município   pois  todas as calçadas do
município ficará a cargo do município.  Conselheira da COPLAN, Rosana Aparecida Guarese: na
área central temos estudos específicos. O que ele pediu é transcrição da lei federal de inclusão.
Conselheira da SMOSP, Sabrina Crivelaro Becker: na lei das rotas acessíveis os passeios serão
refeitos pelo município. Conselheira do CAU, Silvia Rafaela Scapin Nunes:  pergunta qual foi a
resposta do Jurídico quanto a paisagens notáveis.  Conselheira da COPLAN, Rosana Aparecida
Guarese:  informam  que   aqui  temos  representante  da  procuradoria  e  entende   que  não  é
precedente fazer o parecer para este conselho. Inclusive ele opinou tiudo isso junto ao COMPAHC,
que ele faz parte e que é o órgão que deve ver esta questão.  Conselheira da PGM, Larissa
Raymundi: a questão é mais técnica do que jurídica. Tem que haver o estudo para ver o grau de
importância da Julio para isto. Conselheira do CAU, Silvia Rafaela Scapin Nunes  o Procurador
Estevão se manifestou favorável,  no COMPACH. Presidente Carlos Eduardo Mesquita Pedone:
o, que ficou deliberado, na reunião passada, é que este Conselho vai encaminhar ao COMPAHC,
documento  para que agilizem estes estudos sobre a Julio de castilhos. EM   VOTAÇÃO, PACOTE
3 EXCETO 137 QUE VAI SER ANALISADO JUNTO COM O MAPA , Artigos 149 E 150 QUE NÃO
ESTÃO PREENCHIDOS. APROVADO POR UNANIMIDADE DOS CONSELHEIROS PRESENTES.
Conselheiro do SINDUSCON, Juarez Mazochi:  voltar ao art 127, parágrafo 2º,  do pacote 2, na
questão de português “exceto onde incide Zonas de Águas”  parece que as zonas das águas pode
ser  isto  e  pode ter  a  altura  de mais  de 10 metreos.  Cuidar  a  redação.  Conselheiro da CIC,
Margarete Tomazini Bender:  o paragrafo 3º passa a ser mais restritivo para sedes urbanas não
vinculadas a zona das águas do que as que estão em zona de águas.   Acrescentar no final do
parágrafo 2º “que deverá respeitar os critérios da legislação específica”. Presidente Carlos
Eduardo Mesquita  Pedone: quanto  a   dúvida  da  EPI.  Conselheiro  da SMTTM,  Adair  José
Bianchi,   fizemos as mudanças e não constou as justificativas. Foram feitos todos os estudos para
ter as EPIs nestes locais. Entregamos por escrito esta justificativa.  Conselheira do CAU, Silvia
Rafaela Scapin Nunes: já houve o entendimento destes pontos que foram colocados como EPI.
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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