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                                                     ATA N° 59 /2015
Aos vinte e três  dias  do mês de novembro de 2015 às dezessete horas, no Salão
Nobre do Gabinete do Prefeito reuniu-se o CONSEPLAN  em Sessão Extraordinária de
nº  12 para assuntos constantes da convocação.
PRESENÇAS  
Olivir  Viezzer,  (CIC),  Rafael  Rihl  Tregansin  (SINDUSCON),  Alexandre  Susin
(SINDUSCON),   Ivaldo Trentin  (SEAAQ),    Nadia Zampieri  Trentin  (CREA),  Nelson
Minetto (CDL),   Paulo Roberto Viegas (SMH), José Taiarol (SMAPA),  Fábio Scopel
Vanin  (SMU),  Juarez  Biasio  (SAMAE),  Sandra  M  E  de  Brum  (SEPLAN),   Vitorio
Giordano Costa (PGM), Werther Vieira (SMGF), Paulo Roberto Dahmer (SRM),  Érico
Borges Machado (SMC), Ângela da Silva Lopes (SEMTUR),  Adiló Angelo Didomenico
(SMOSP) e Sabrina Crivelaro Becker (SMOSP) Contou com a presença  da Vereadora
Denise Pessoa,  
PAUTA:   1-INFORMAÇÕES DA PRESIDÊNCIA.O Vice-Presidente  Paulo Dahmer
agradece a presença de todos e informa que o Conselheiro da UCS, o Presidente
Carlos E M Pedone não pode comparecer. .  2- ATA Nº 58/2015 foi aprovada  por
unanimidade, dos conselheiros presentes.  3-PROCESSOS: PROCESSO:15/2011
ASSUNTO: PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 02/2011. Altera o inciso VII do
art.67  da  Lei  Complementar  375,  de  22  de  dezembro  2010,  que  consolida  a
legislação  que  dispõe  sobre  o  Código  de  Obras  do  Município.  institui  a
instalação  de  cisternas nas  residências  e  indústrias  para coleta  de  água da
chuva.   O Vice-Presidente  Paulo Dahmer,  coloca que  existe  uma proposta  de
resolução para analisar e votar que foi elaborada pelo grupo de trabalho que se reuniu
dia 19 de novembro, composto pelo SINDUSCON, CIC, Secretaria Municipal de Obras,
Secretaria Municipal de Planejamento,  Secretaria Municipal da Receita,  Secretaria
Municipal do Urbanismo e  que passo a ler: “O CONSELHO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
E  GESTÃO  TERRITORIAL  –  CONSEPLAN, reunido  em  sessão,  nesta  data,  e  no  uso  de  suas
atribuições  legais;  CONSIDERANDO  os   pareceres  constantes  do  processo;  CONSIDERANDO os
debates ocorridos nas reuniões  Ordinárias nº 40, 44, 45, 46, 47 e Extraordinária nº 12, que constam em
ata; CONSIDERANDO  que o assunto tratado é de grande relevância para o Município; RESOLVE,
SUGERIR:1-  que  o  regramento  incida  nos  projetos  de  edificações  novas  a  partir  de  800  metros
quadrados de área equivalente impermeabilizada, independente da destinação do imóvel, excluídos os
lotes em parcelamento do solo com reservatório de detenção coletivo; 2- que o sistema deverá captar
águas  de  telhados,  coberturas  e  terraços,  evitando-se  recolhimento  de  água  de  áreas  não
impermeabilizadas e sujeitas a recolhimento de resíduos como estacionamentos e passeios; 3- que em
caso de reformas somente será exigido quando houver acréscimo de área superior a 20%, respeitando o
mínimo de 800 metros quadrados de área equivalente impermeabilizada; 4-  que o projeto seja, pelos
seus autores, adequado aos critérios acima; 5- também,  SUGERIR,  que o Poder Público providencie a
elaboração de um Plano Diretor de Drenagem Urbana  e que apresente um plano de compensação do
passivo causado pelas edificações existentes aprovadas e que no texto da lei, conste que quando da
elaboração do Plano Diretor de Drenagem Urbana, a presente Lei deve ser revista e compatibilizada

com o mesmo.”  A Conselheira da SMOSP, Sabrina Becker, coloca que na reunião da
Comissão a sugestão seria que se tirasse o enquadramento das edificações existentes,
então o texto que é passível de compensação, deixa de compor o parecer. Nele consta
que  apresente  um  plano  de  compensação  do  passivo  causado  pelas  edificações
existentes  aprovadas  porém  entendeu-se  que   deveria  ser  retirado  as  edificações
existentes então o passivo deixa de existir. O Conselheiro da SMOSP Adiló Didomenico
coloca que é o Art 36 do PDM que deve ser regulamentado.  O Vice-Presidente Paulo
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Dahmer, Lê o item 5 alterado e o parecer O CONSELHO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
E GESTÃO TERRITORIAL –  CONSEPLAN,  reunido em sessão,  nesta  data,  e  no  uso de suas
atribuições legais; CONSIDERANDO  os  pareceres constantes do processo; CONSIDERANDO os
debates ocorridos nas reuniões  Ordinárias  nº  40,  44,  45,  46,  47  e  Extraordinária  nº  12,  que
constam  em  ata;  CONSIDERANDO   que  o  assunto  tratado  é  de  grande  relevância  para  o
Município; RESOLVE, SUGERIR:1- que o regramento incida nos projetos de edificações novas a
partir  de  800  metros  quadrados  de  área  equivalente  impermeabilizada,  independente  da
destinação do imóvel, excluídos os lotes em parcelamento do solo com reservatório de detenção
coletivo; 2- que o sistema deverá captar águas de telhados, coberturas e terraços, evitando-se
recolhimento de água de áreas não impermeabilizadas e sujeitas a recolhimento de resíduos
como estacionamentos e passeios; 3- que em caso de reformas somente será exigido quando
houver acréscimo de área superior a 20%, respeitando o mínimo de 800 metros quadrados de
área equivalente impermeabilizada;  4-  que o projeto seja,  pelos seus autores,  adequado aos
critérios acima;  5- também,  SUGERIR,  que o Poder Público providencie a elaboração de um
Plano Diretor de Drenagem Urbana e que no texto da lei, conste que quando da elaboração do
Plano Diretor de Drenagem Urbana,  a  presente Lei  deve ser  revista  e compatibilizada com o
mesmo.” foi aprovado por unanimidade dos Conselheiros presentes
ENCERRAMENTO Nada mais havendo a tratar, o Vice  Presidente   Paulo Roberto
Dahmer 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    Vice
Presidente   Paulo Roberto Dahmer.
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