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                                                     ATA N° 51 /2015
Aos quatro  dias  do mês de maio de 2015 às dezessete horas, no Salão Nobre do
Gabinete do Prefeito reuniu-se o CONSEPLAN  em Sessão Ordinária de nº 41, para
assuntos constantes da convocação.
PRESENÇAS
Olivir Viezzer, (CIC), Jussara Roncatto (UAB),  Rafael Rihl Tregansin (SINDUSCON),
Alexandre  Susin  (SINDUSCON),  Ivaldo  trentin  (SEAAQ),  Carlos  Eduardo  Mesquita
Pedone (UCS), Sislaine Rossa Simonetto(OAB), Graziela cardoso Vanin (OAB), Nadia
Tannous  (  CREA),  Nadia  Zampieri  Trentin  (CREA),  João  Alberto  Marchioro  (CAU),
Paulo  Roberto  Viegas  (SMH),  José  Taiarol  (SMAPA),  Fabio  Scopel  Vanin  (SMU),
Juarez Biasio ( SAMAE),  Sandra M E de Brum (SEPLAN), Larissa Raimundi (PGM),
Andressa Pianegonda (SEMMA), Werter Vieira (SMGF),  Adair José Bianchi, (SMTTM),
Érico Borges Machado (SMC), Adiló Angelo Didomenico(SMOSP) e Sabrina Crivelaro
Becker (SMOSP)..Contou com a presença de   Valmir José Susin.
PAUTA: O  Presidente Carlos Eduardo Mesquita Pedone, agradece a presença de
todos.1-INFORMAÇÕES  DA  PRESIDÊNCIA.   Conselheiro  que  justificou  ausência
Pedro de Alcântara Bitencourt César do OBSERVATUR. O presidente coloca que faz
parte  da Comissão  que está trabalhando no Plano Diretor  da  MAESA  e diz  que
sugerui  que  trouxessem os  estudos  para  o  CONSEPLAN.  2-  ATA Nº  50/2015  foi
aprovada   por  unanimidade,  dos  conselheiros  presentes.  3-PROCESSOS:
2014022697 ASSUNTO: PARECER REQUERENTE: LUIZA MARIA DAL PIAZ
BOSSLE. .A Conselheira da SEMMA Andressa Pianegonda relata o processo
e  O  Conselheiro  da  CIC,  Olivir  Viezzer  revisa.  O  Sr  Valmir  José  Susin
representando  o  requerente,  coloca  que  como  responsável  técnico  fiz  o
levantamento da área da Mitra e que a regularização foi  feita com 9 metros.
Quando peguei o levantamento do requerente fiquei surpreso,  pois apareceu 12
metros como largura da via. Estamos querendo consideração a este respeito e
colocar que a continuação desta rua está com 8m de largura.  Pelo interesse da
família e meu como morador de Ana Rech temos que reforçar a ideia de que 9 m
está  bom,  pois  já  tem  a  igreja  construída  e  é  uma  rua  de  baixo  fluxo.  A
Conselheira do CREA, Nadia Tannous, coloca que não tenho considerações
sobre  o  processo,  mas  sobre  um  conjunto  de  problemas  na  cidade.  Tenho
questionado as larguras de algumas ruas pois há divergência entre as atuais e
as antigas. Temos muitas ruas,  principalmente na parte mais antiga da cidade
com  muita  declividade,  que  não  tem  condições  de  ter  alargamento  e  não
conseguimos aprovar projetos. Devemos fazer projeto de lei para  analisar toda
a cidade. A Conselheira da SEPLAN Sandra M E de Brum, coloca que  o setor
que analisa as vias da cidade agora passou para a COPlAN que também vai
trabalhar com o sistema viário. Faremos estudos no local  e um facilitador será
aquele item que colocamos no Plano que será as aferições, principalmente no
sistema viário. Neste caso, em Ana Rech, não constava, pois tem alguns que
constam no PDU de 79 que é a base do plano. Nesta época, Ana Rech não
estava no Perímetro Urbano. Por isso estas divergência. Agora com o que existe
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lá, o parecer é que se mantenha os 9 metros.  O Conselheiro da CIC, Olivir
Viezer, coloca que ao analisar o processo, constatei que a situação existente há
mais de 40 anos e todos os pareceres do processo são de que é impossível ser
maior do que 9 m. Então não temos como discordar. Minha opinião é de que se
mantenha os 9 e no meu entender não haveria necessidade de uma lei especial
pois é uma aferição do Plano Diretor. Lei  especial  é para mudar e aqui  não
muda, se mantém. O Conselheiro do CAU, João Alberto Marchioro,   coloca
que no nosso Plano Diretor, com o conceito de que afastamento frontal, antigamente
era um recuo da edificação em relação ao alinhamento  e poderia no futuro ser uma
alternativa de alargamento. Se assim for para  o futuro se mantendo  estes 9 m ainda
há possibilidade de obrigação de que a edificação fosse recuar os 4 m. Poderia ser
uma alternativa para atenuar o risco de ter que ampliar. Nas edificações aprovadas não
tem afastamento frontal e se tiver já está feito. A edificação está no alinhamento.  O
Presidente Carlos Eduardo Mesquita Pedone,  pede se os conselheiros  tem alguma
dúvida.  Como  não,  coloca  em  votação  e  foi  aprovado  por  unanimidade  dos
Conselheiros presentes   SUGERIR que   a largura da Rua Irmão Guerrini,  que na
Lei Complementar nº 290 de 24 de setembro de 2007- Plano Diretor Municipal é
indicada  por  12,00m (doze  metros)  seja  alterada  para  9,00 m   (nove metros),
situação já consolidada, no trecho compreendido entre as quadras números 3194
e 3195.  ASSUNTOS GERAIS. A Conselheira da SEPLAN Sandra M E de Brum,
coloca que  a COPLAN tem 4 processos que tratam de ampliação do Perímetro Urbano
e vai ser encaminhado ao CONSEPLAN para análise e para construir diretrizes para
estes pedidos. Sobre os ajustes do Plano, até o fim de maio pretendemos encaminhar
a câmara . E também vamos encaminhar a este conselho, um processo de discussão
de  uma  central  hidrelétrica  e  descaracterização  de  sistema  viário.  O   Presidente
Carlos Eduardo Mesquita Pedone,  pergunta sobre o processo do projeto de Lei da
Vereadora Denise. O Conselheiro do SAMAE, Juare Biasio,  diz que está no SAMAE  e
irá para a secretaria da Saúde.
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 pelo Presidente
Carlos Eduardo Mesquita Pedone.
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