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                                            ATA N° 47 /2014
Aos dez dias   do mês de novembro 2014 às  dezesete  horas,  no  Salão Nobre do
Gabinete do Prefeito reuniu-se o CONSEPLAN  em Sessão Ordinária de nº 38, para
assuntos constantes da convocação.
PRESENÇAS
Olivir  Viezzer  (CIC),  Rodrigo  Romanini  (CIC),   Rafael  Tregansin  (SINDUSCON),
Alexandre Susin (SINDUSCON), Pablo Uez (SEAAQ), Ivaldo Trentin (SEAAQ), Carlos
Eduardo Mesquita Pedone (UCS), Sislaine Simonetto ( OAB),  Nadia Zampieri Trentin
(CREA),  Oscar  Angelo  Panozzo  (CDL),  Pedro  de  Alcântara  Bittencourt  César
(OBSERVATUR),  João  Alberto  Marchioro  (CAU),  Renato  José  Ferreiro  de  Oliveira
(SMH), José Taiarol (SMAPA), Fábio Scopel Vanin (SMU), Juarez Biasio ( SAMAE),
Gilberto  Boschetti  (SEPLAN),  Sandra  M E de Brum (SEPLAN),  Larissa   Raymundi
(PGM),  Gilmar Santa Catharina (SMGF),   Adair  José Bianchi  (SMTTM),  Rúbia Ana
Mossi Frizzo (SMC), Érico Borges Machado (SMC) e Maria Helena Madalosso (SMT).
Contou com  a presença de Fabio Manica (SINDUSCON),  Bruna Boschetti, estagiária
de arquitetura SEPLAN,  Sabrina Becher (SMOSP), Tarciso Viero(SEPLAN/COPLAN)
Gerson  Vargas  (SEPLAN/COPLAN),  Bárbara  Klóss(NEOPLAN),  Fabrício  Kalgaro
(NEOPLAN),  Carlos  Luis  Lorandi(NEOPLAN),  Márcia  Oliveira  (NEOPLAN),  Ione
Concer Lorandi (NEOPLAN), Carla Dalpig(NEOPLAN), Cristiano Cardoso (Assessoria
Ver Denise Pessoa),  Eduardo Dal Prá (Lot Vêneto), Ivone dos S Dal Prá (Lot Vêneto),
Alzenei dal Prá (Lot Vêneto), Aristides A de Berso (Lot Vêneto) e Maria marlene Dal
Piggol da Costa (Lot Vêneto).
PAUTA: O  Presidente Carlos Eduardo Mesquita Pedone, agradece a presença de
todos. 1-INFORMAÇÕES DA PRESIDÊNCIA.  O Presidente, Conselheiro da UCS,
Carlos Eduardo Mesquita Pedone, coloca que há um pedido de inversão de pauta.
Vamos começar pelos processos. Processo;  Nº 2013037393  Requerente NEOPLAN
URBANIZAÇÕES  LTDA  Assunto:  Parecer .  A  Conselheiro  da  OAB,  Sislaine
Simonetto relata e o Conselheiro da SMU, Fábio Scopel Vanin, revisa. O Sr Carlos
Lorandi coloca que sempre considerou aquele local como o de morar a vida inteira,
mas todo final de tarde se tornou insuportável  de ficar. Todos conhecem o local do Vale
dos Sinos na Casa das  Cucas. Este local é próximo ou pior do que lá. No dia que tem
sol é insuportável. Temos que fechar as casas  para poder  jantar devido ao cheiro. A
poluição que existe lá é fator para que não seja área de preservação permanente.
Todos estão convidados a ir lá e ver. Temos criança pequena e tem um odor que não
tem como não poder descaracterizar. A Sra Márcia Oliveira  coloca  que estamos com
mais de 2000 famílias no loteamento aqui do lado e que tem estação de tratamento
mas não dá conta. Ele falou do horário, em fim de tarde, mas  no fim de semana que
está todo mundo em casa o cheiro é insuportável. É de não conseguir ficar no pátio.
Não podemos nem pisar nele.  É desumano, estamos colocando um monte de famílias
em uma situação regular, isto é muito bom, mas está prejudicando outros. Podem dizer
que a água vai ser tratada, mas tem muito mais gente para morar lá e isto não vai
resolver. É impossível viver num lugar daqueles. O Sr Carlos Lorandi, coloca que sua
mãe foi morar lá em 68. Nós também moramos lá, mas  já  pensamos em sair se isto
continuar.  Não  quero  para  os  meus  filhos  ter  que viver  num lugar  com um cheiro
desses.  O Sr  Fabrício Kalgaro,  diz que a empresa fez uma análise da água e foi
encontrado 1450 coliformes fecais  ao lado da casa deles.  A empresa se propõe a
canalizar os 150 metros.  O Sr Carlos Lorandi,  diz que  não existe nenhuma entrada
pluvial   nestes 150 m. Não existe nenhum córrego,  é totalmente desviado pela rua.  A
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minha casa é cercada não tem entrada de água. A Sra Márcia Oliveira   coloca que  ali
é uma área totalmente íngreme e a água é toda desviada.  A Conselheira da OAB,
Sislaine Simonetto, relatora do processo diz que,   considerando a análise que a OAB
fez do processo, se constatou que  o parecer da SEMMA é favorável, tendo em vista
que  da  parte  ambiental  houve  o  dano  e  a  SEMMA não  manifestou  ali  qualquer
possibilidade  de  recuperação  da  área  e  qualquer  interesse  ambiental  ali  a  ser
preservado. Da mesma forma, a COPLAN se manifestou. Analisamos o parecer da
Secretaria  de  Obras,  em  que  pese,  fazer  a  sustentação  da  preocupação  com  os
alagamentos  por  se  tratar  de  uma  área  íngreme,  como  a  própria  moradora  falou,
entendemos que o prejuízo, hoje existente, com esgoto a céu aberto, com o risco de
proliferação de  animais, mais mosquitos, ratos  e mais o mau cheiro causado  aos
moradores da região entendemos que para o cidadão,  hoje isto é mais prejudicial do
que o risco de alagamentos naquele local. Entendemos que não existe possibilidade.
Entendemos ainda, que ao aprovar uma possível canalização do local, possa prever
uma forma que cause menos danos e  menos prejuízo  ao risco de alagamento  na
região mais abaixo, do que hoje deixar esta área a céu aberto. Entendemos ainda que
o  SAMAE menciona  que  poderá  ocorrer  uma  autodepuração   deste  córrego,  mas
menciona que poderá, não dando certeza se isto irá ocorrer e também a longo prazo.
Aí  questiono:  estas  famílias  a  longo  prazo,  o  que  farão  para  se  proteger  destes
malefícios decorrentes? Entendemos também, que há um custo para o Município que
tem hoje uma situação eminente e urgente de solução, que ficará desonerado deste
gasto em proceder, em tomar uma medida urgente para regularização. Por este motivo,
a OAB se manifesta de forma favorável ao autor. Também grande parte deste córrego
já foi aterrado e só restaram 150 m.  É uma extensão bastante pequena que no nosso
entendimento,  não  justifica  o  prejuízo  atual  que  está  acontecendo  no  local.  O
Conselheiro da SMU,Fábio Scopel Vanin, revisor do processo coloca que  no mesmo
sentido que a OAB explanou e tendo em vista os pareceres da SEMMA e da COPLAN,
acompanhamos o  voto  do  relator,  OAB.   No  entendimento,  também que  deva  ser
revisto o zoneamento como ZOC em todos os aspectos que estão no processo.  O
Conselheiro da CIC, Olivir  Viezzer,   diz que o loteamento Campos da Serra está
numa área que foi   uma antiga  doação do  Estado e   dispõe de uma estação  de
tratamento de esgoto, pequena. Como o SAMAE diz, está  prevista uma ampliação,
não  só  do  Campos  da  Serra  mas  para  contemplar  toda  a  região.  Se  há  um
inconveniente é muito mais  de construções irregulares do que do Campos da Serra
que tem estação de tratamento  de esgoto  feita  pelo  Município.  O Conselheiro da
SMGF,  Gilmar Santa Catharina, coloca que a descaracterização pode ocorrer, mas
há de se ter o cuidado de  que ali não possa ser construído nada em cima. Me pareceu
que esta é uma preocupação da Secretaria de Obras, no sentido de que   se você
constrói a canalização fica em baixo e qualquer volume adicional de água possa gerar
danos a construção e isto tem que ser  absorvido pelo Município  posteriormente.  A
Conselheira da SEPLAN Sandra M E de Brum, coloca que no loteamento  Campos
da Serra foi feito um estudo técnico,  canalizado e mesmo assim  ficou gravado como
ZOC drenagem. O Conselheiro do CAU, João A. Alberto Marchioro, pergunta quais
são as restrições do ZOC? A Conselheira da SEPLAN Sandra M E de Brum, diz que
não pode construir nada. Deve ter uma faixa de 30 m da borda. Descaracterizando
pode construir.  O Conselheiro do CAU, João Alberto Marchioro , diz que  na história
de Caxias houve outros regramentos que não era tudo e não era nada. Também tinha
um critério da Secretaria de Obras com afastamento previsto por 8 m  para o que o
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Município tivesse acesso a canalização que se preserve o critério que já existia.  O
Conselheiro da SEPLAN, Gilberto Boschetti, diz que a PGM preservava 8 m para o
Município  ter  acesso.  Atualmente,  as  drenagens,  a  partir  de  2003  são  em  áreas
públicas. Canalizar, deixar em área pública e não em área privada. Faz tempo que o
Município tem fugido desta  diretriz. O que o empreendedor quer é  que se permita a
canalização  e  neste  sentido  o  parecer  da  SEMMA é  que  não  haveria  interesse
ambiental a preservar aquilo ali. Em 2007 as ZOC drenagens, foram lançadas no Plano
Diretor,  através  de  um grupo  temático  que  a  SEMMA coordenou  e  trouxe  para  a
SEPLAN. Foi definido quais seriam as drenagens que haveria interesse em preservar
com 30 metros pois é de preservação permanente de cada lado como  APP de cada
lado. Se autorizar a canalização a APP se extingue e não teria mais sentido manter a
ZOC drenagem mas que esta área não fique em área privada. O Conselheiro do CAU,
João Alberto Marchioro diz  que a  descaracterização levaria  a outra  situação que
deveria ser ordenada. O Conselheiro da SEPLAN, Gilberto A. Boschetti, coloca que
como a SEMMA não tem interesse em manter enquanto drenagem, somos favoráveis a
descaracterização.  O Conselheiro do SAMAE Juarez Biazio diz que ali é uma área
grande  e se tiver  vertentes? O tratamento de esgoto não justifica fechar o arroio.
Existem construções irregulares que estão sendo regularizadas. Não sou a favor disto.
O Conselheiro da SEPLAN, Gilberto A. Boschetti, diz que  a âncora que a SEPLAN
defendeu  é  o  parecer  da  SEMMA.  Quem  tem  a    gestão  sobre  as   áreas  de
preservação permanente é a SEMMA. Na época caracterizou como drenagens e agora
está  abrindo mão. É neste sentido que a COPLAN teria  acompanhado a questão
técnica  apontada  pela  SEMMA.  O  Município  está  cheio  de  drenagens.  As
microdrenagens, não vejo problema nenhum em canalizar. As macros,  se canalizar
não é mais APP. As drenagens menores ficam a mercê de problemas como estes:
esgoto não tratado, mosquitos, cheiro. Cada caso é um caso. Neste, a COPLAN está
acompanhando em função da avaliação técnica da SEMMA. A Conselheira da OAB,
Sislaine Simonetto,  diz que a OAB entende que, se uma parte foi  canalizada não
podemos ter dois pesos e medidas. Não podemos tratar de forma diferente.  Se causa
um dano ao ser humano e ao meio ambiente tem que ser tratado de forma urgente.
,Não devíamos nos preocupar com um possível prejuízo ao meio ambiento no futuro.
Só canalizar e deixar a céu aberto, pelo relato dos moradores, não será efetivo ou
então  a  sugestão  é  fazer  tratamento  deste  esgoto,   urgente,  pelo  município.    O
Conselheiro do SAMAE Juarez Biazio diz que  talvez devesse apertar a fiscalização
em cima destas construções que não tenha esgoto. Estão falando em “arroiozinhos”. O
próprio Marrecas é um arroiozinho e está  servindo para  encher uma barragem. Estou
fazendo um paralelo. Se vamos fechando os arroios vamos acabar com a água. Aqui
no centro temos um monte de arroios que estão todos fechados.  O Conselheiro do
SINDUSCON, Rafael Tregansin (SINDUSCON), diz que até o presente momento na
nossa visão o município não teve a capacidade  de tratar aquele arroio e se existe
tratamentos futuros que estão vindo, tudo bem. Mas que tempo virá? De que forma vai
ser feito? E como diz a relatora estamos vivendo um problema emergencial onde parte
do processo e parte da canalização  já foi feita em 150 metros. Não vejo como estes
150 m de uma água poluída venha a causar um problema fatal para o arroio. Me coloco
em nome do SINDUSCON, pensando na situação daquelas famílias. E até o presente
momento, o SAMAE ou o órgão específico para isto,  definir que tem  um tratamento de
esgoto previsto para aquela região isto deveria estar  em um parecer. No momento que
não  tem  parecer,  estamos  tratando  de  suposições.  Não  estamos  tratando  com
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elementos. Ao passo que o relato e o processo  é do que está acontecendo. É fato.  O
Presidente, Conselheiro da UCS,  Carlos Eduardo Mesquita Pedone,  lê  o parecer
da SMOSP e do SAMAE. O Conselheiro do SAMAE Juarez Biazio,  diz que   perto
da estação de tratamento, que há mais para baixo, há esgoto, tem famílias que moram
lá e se nós for fechar tudo que é arroio vamos ter problemas. A estação está pronta e
em  processo  de  canalização  do  sistema.  Mas  partindo  deste  princípio,  se  todos
aqueles  moradores  vierem  aqui  pedir  para  fechar  o  arroio,  vamos  ter  que  fechar
também? Tendo em vista que o Município já fechou uma parte, então temos que fechar
este também? O Conselheiro do SINDUSCON, Rafael Tregansin , diz que  cada caso
é um caso. Não estar resolvendo o problema do cheiro é mais  um argumento para
fechar  porque o tratamento que foi feito no Belvedere não vai resolver a questão.  O
Conselheiro do SAMAE Juarez Biazio,  diz que vamos acabar com o arroio, vamos
fechar. E se os moradores lá de baixo vierem pedir para  fechar? O Conselheiro da
SMU,  Fábio  Scopal  Vanin, diz  que    temos  as  seguintes  questões:   a  prefeitura
canalizou  o  arroio  onde  está  o  loteamento,  tem  parecer  favorável  da  SEMMA da
COPLAN então não é qualquer população que vai vir aqui e vai ser fechado. É critérios
técnicos. Tem três questões muito clara neste processo, que foram relatadas pela OAB,
com parecer favorável. O Conselheiro do SAMAE Juarez Biazio,  diz que  sabemos
que existe odor provocado pelo esgoto então  vamos descaracterizar esta região pelo
odor.  Se  tiver  em  outro  lugar  também  vamos  descaracterizar.  O  Conselheiro  do
SINDUSCON, Rafael Tregansin,   diz que  não temos como comparar um com outro,
pois neste caso temos o parecer da SEMMA, da SMU, da COPLAN e não temos outro
caso. Se naquele caso vier um processo com parecer técnico favorável   acho que
temos fechar.  O Conselheiro do SAMAE Juarez Biazio,  diz que   sou contra fechar
qualquer  arroio. Pede  vistas  ao  processo.  Processo  Número  2014010385
Requerente:  RICARDO  ZANETTI  Assunto:   Parecer Relato:  SMTTM  Revisão
OBSERVATUR.  O  Conselheiro  da  SMTTM,  Adair  Bianchi relata  o  processo  e  o
Conselheiro  do  Observatur  Pedro  de  Alcântara  Bittencourt  César, revisa.  O
Conselheiro  da  SEPLAN,  Gilberto  Boschetti,  coloca  que  este  processo  veio  a
SEPLAN a área técnica fez uma recomendação e foi uma decisão deste secretário  dar
os trâmites junto ao DNIT, quando necessário e  se o Conselho entender viável esta
alteração. É uma demanda da comunidade. Trabalhamos por 6 meses nisso em função
de uma negociação de traçado econômica e tecnicamente viável. O proprietário queria
que  fosse na divisa sul da área onde tem um desnível muito grande e a área técnica
recomendou que fosse em torno de 25 m da divisa sul como viável. Recomendando
que fosse  buscada anuência do DNIT para esta conexão em função de conversa com
a comunidade.  Foi  uma decisão  minha,  como secretário,  primeiro  deliberar  com o
Conselho para depois encaminhar  ao DNIT.  Existe  outra via  que chega ali  e  esta
condição é bem melhor do que  tem lá. Temos duas vias chegando a BR 116 e com
este novo traçado, as duas se juntarão e teremos  um acesso só. Apesar de não estar
instruído pela Associação de Moradores, o  trâmite dele é com anuência deles pois
fizeram esta solicitação em uma audiência com o Prefeito Municipal e este pediu que
eu desse encaminhamento ao assunto. Acho que esta alteração é melhor do que o
traçado atual,  mas acho prudente encaminhar ao DNIT e acho importante  ouvir  a
comunidade.  Esta  negociação  foi  demorada  pois  o  proprietário  da  área  estava
querendo indenização sobre a área, não queria aceitar a mudança do traçado e com
diálogo entre a comunidade e o atual proprietário construímos esta proposta que está
na pág 12 do processo com um traçado mais adequado, técnico e econômico. Seja
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para a comunidade,seja para o Município. A Sra Ivone dos S.  Dal Pra, presidente da
AMOB  Vêneto, coloca que esta demanda é antiga. Este acesso é muito complicado, a
visibilidade é ruim, teve vários acidentes. Hoje existem vários bairros que usam esta
mesma saída e está tendo vários acidentes, pois não há visibilidade. A luta com a
Cantina  Lunelli  foi  difícil  e  agora  conseguimos  com eles.  A Conselheira  da  PGM
Larissa  Raymundi,  coloca que a questão da procuração é um assunto pontual e
pode ser resolvido depois no desenvolver do processo. O Conselheiro do Observatur
Pedro de Alcântara Bittencourt César,diz que a questão deste acesso deve ter algo
mais complexo. A própria estrada provavelmente está em situação que o DNIT não
aprovaria  em  questão  da  metragem  mínima.  Ela  tem  uma  distância  com  a  atual
rotatória e terá uma relação mais próxima com a marginal que estará saindo na BR. De
certa  forma  esta  marginal  consegue resolver  melhor  a  questão da distribuição.  O
Conselheiro da SEPLAN, Gilberto Boschetti, diz que esta proposta  foi lançada  para
ficar  mais  ou  menos  coincidente  com a  via  que  passa  mais  ao  sul  e  estaríamos
utilizando o atual acesso desta via com a BR 116. O Conselheiro da SMTTM, Adair
Bianchi, diz que o traçado está chegando bem junto a rua Inês Pedron . O que tem ali
de bom e ruim. Considerando o trânsito de Caxias  a Nova Petrópolis, a atual condição
ali não tem nada de visibilidade. A faixa de domínio está comprometida com a frente da
igreja.  Trazendo  este  acesso  para  baixo  melhora  muito  a  visibilidade,  mas  em
contrapartida,  é um trecho sinuoso, em curva e em faixa dupla para quem sobe a via.
Isto é perigoso.  Fora isto, tem a conexão  com esta via abaixo que já tem um desnivel.
Dá para se corrigir, afastando um pouco . Para ser mais viável e o ingresso ser mais
confortável,  seria fazer o acesso desta via ao sul e entrar nesta  que será alterada o
seu traçado.  Para ficar bom, deve ser feito um aparelho viário  para contemplar o
acesso seguro  das duas vias  a  BR116.  Isto  será  um problema,  pois  já  temos um
aparelho de trânsito  ali  próximo e teremos também  o Contorno Sul  que  terá um
aparelho viário. Irá aumentar o fluxo de carros neste local e provavelmente terá que
duplicar este trecho da BR116. Com a duplicação, este acesso fará com que os carros
entrem a direita e faça o contorno na rotatória do Contorno Sul. No momento é viável
mas tem que ter  acesso com segurança. O Presidente, Conselheiro da UCS, Carlos
Eduardo Mesquita Pedone, coloca que  a mudança do traçado da via será objeto de
um projeto com autorização do DNIT e ter   cuidado com o desenho do traçado.  O
Conselheiro da CIC, Olivir Viezzer, diz que não custaria planejar.  Num futuro  deverá
ter uma faixa paralela para sair no aparelho viário e não num trecho perigoso como
este.   Ressalvar que haja um planejamento,  que não seja circunstancial mas que veja
o futuro da cidade. A SEPLAN tem a melhor condição de dizer qual a melhor alternativa
deste  novo  traçado,  mas  não  seria  de  desprezar  uma  via  paralela  pensando  no
aparelho viário que terá para o contorno Sul que é próximo ao local. O Conselheiro da
SEPLAN, Gilberto Boschetti, diz que é importante esta colocação e neste processo
específico não estaria dentro de nossa proposta fechar este acesso. A proposta é dar
uma melhor  condição do que está  hoje.  O Contorno Sul  passa mais  ao  sul  deste
trecho e obviamento implantando o contorno sul, estruturando  melhor a BR116 até a
rotatória do São Leopoldo,  esperamos a médio ou  longo prazo atingir isto. O mérito
deste processo é  resolver uma questão pontual e não podemos  esperar uma situação
global que pode levar  muito tempo. Deve ter uma situação prática devido até pelo
crescimento  da  região  e  pelas  informações  dos  acidentes.  A comunidade  estava
pensando em trancar a BR 116 para reivindicar mais segurança.  O mérito aqui é a
mudança  de  traçado.  Para  ter  mais  visibilidade  lá  onde  está  hoje  não  dá.  Não
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fechamos pois é uma estrada municipal. O conselheiro da CIC, Olivir Viezzer, diz que
uma coisa não inviabiliza outra. A solução pontual deve ser tomada com vista a um
planejamento futuro. A  sugestão é que o Conselho valide a proposta, recomendando a
médio  prazo  que  se  crie  uma  solução  tecnicamente  melhor. O  Presidente,
Conselheiro da UCS, Carlos Eduardo Mesquita Pedone,   coloca em votação  a
aprovação  da  mudança  de  traçado  viário  proposta  pela  SEPLAN,  com
recomendação de um projeto que contemple segurança  no acesso viário e com
planejamento para o futuro.   E que tenha a autorização do DNIT. Esta proposta
foi aprovada por unanimidade doos Conselheiros presentes. INFORMAÇÕES DA
PRESIDÊNCIA.  Conselheiros  que  justificaram  ausência,  Rudimar  José  Menegotto,
Marcos Agostinho Camassola (STR)  e Paulo Dahmer (SRM).  Estamos divulgando   a
1ª  Audiência Pública   sobre  o Plano Sustentável   de Vila  Cristina,  será dia  19 de
novembro  de  2014.  O  convite  foi  enviado  por  e-mail  e  seria  importante  que  os
conselheiros comparecessem. Este é o segundo Distrito a desenvolver o Plano Diretor.
Foi  encaminhado  ao  Conselheiro  Fabio  Vanin  um  pedido  da  ASSISMOB  para
participar  do  Conselho.  Vamos  discutir   no  final.  Quero  também  em  nome  dos
conselheiros estender as condolências aos Conselheiros Pablo e Sandra pela perda de
um  de  seus  familiares.  4-  AJUSTES  DO  PLANO  DIRETOR.  A  Conselheira  da
SEPLAN, Sandra M E de Brum,  diz que na  Audiência Pública que terá dia 19 de
novembro  sobre  o  Plano  Diretor  Sustentável  de  Vila  Cristina,  será  apresentado
levantamento de dados, apresentação da realidade local e um diagnóstico preliminar. A
comunidade  irá  participar,  trará  sugestões  para  a  formatação  do  Plano  Diretor
Sustentável de Vila Cristina. Contamos com participação dos conselheiros. Temos aqui
a presença do Engenheiro Gerson Vargas e do arquiteto Tarciso Viero da COPLAN
nosso diretor geral que estão  trabalhando na montagem da Lei dos ajustes do Plano
Diretor. O Conselheiro da SEPLAN, Gilberto Boschetti, diz que  a SEPLAN tem uma
reunião com o DNIT e vamos conversar sobre todo o Plano Funcional das interfaces
que que tem as  rodovias  com as estradas municipais e como circularia os veículos
nos trechos urbanos. Nesta reunião vamos tratar  da BR 116 com a Perimetral Norte,
da BR 116 com acesso ao Bairro Planalto onde vamos fazer uma passarela, interseção
com a Rua  João Orestes Faoro e interseção da BR116 com a Pedro Olavo Hofmann.
Já  foram  tratados  processos  de  alinhamentos   na  SMU  para  que  sejam  tratados
diretamente aqui. Encaminhamentos ao DNIT para estas obras previstas para 2015 e
2016.   A Conselheira  da SEPLAN,  Sandra M E de Brum,  diz  que recebemos o
Documento do SINDUSCON, SEAAQ,  CIC e CAU. O que temos a dizer, em análise a
estes documentos, é que  ratificamos o nosso parecer que  estas alterações tratam de
ajustes  do  Plano  Diretor,  em  vista  da  função  da  COPLAN,  como  órgão  gestor
permanente do PDM que é de acompanhar e monitorar estas ações, Desde que foi
aprovado   e  na  sua  aplicação,  vimos  que  geram  dúvidas  principalmente  nas
aprovações de projetos e Informativos Urbanísticos.  A ideia foi  melhorar  a  redação
destes artigos e algumas coisas que  mesmo com o zoneamento de 2007 tem  regiões
que achávamos que demorariam mais para se desenvolver. Exemplos, nas ZR1 que
são áreas mais retiradas mas que as urbanizações estão chegando e tinham alguns
serviços que ali não eram permitidos  como escola de educação infantil. Inclusive já
passou aqui no Conselho uma lei para uma área no Altos da Maestra onde não era
permitido Escola Infantil mas hoje é uma demanda da comunidade. È neste sentido de
aperfeiçoar o Plano e possibilitar um melhor entendimento e uma simplificação. Esta é
a  nossa  intenção,  quando  propomos os  ajustes.  Isto  não  mexe  no  Plano.  O Arq.
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Tarciso Viero coloca que  nos propomos a dar um melhor entendimento a redação do
Plano por isso o nome foi ajustes. A proposta nunca foi fazer uma  revisão do Plano
pois ele é recente.  Tem menos de 7 anos, desde que foi aplicado, enquanto lei,  e
temos prazo para acompanhar  por mais algum tempo. Ai sim ele poderá ter uma visão
mais  ampla  da  lei  como  um  todo.  Agora  é  fazer  uma  sintonia  fina,  em  algumas
situações pontuais,  de casos que chegaram até nós e outras que observamos  ao
longo do tempo que é o que foi sugerido para analíse,  na  última reunião do  Conselho.
Algumas entidades  propuseram,  incluíram novas  sugestões  e  agora  o  debate  está
aberto para ouvir a opinião de todos aqueles que se manifestaram de forma expressa e
outros que não. Mas se tiveram oportunidade, temos um entendimento geral sobre esta
situação, sobre os pareceres que chegaram. É oportuno os que se manifestaram de
forma  oficial  e  dentro  do  processo  fazer  uso  da  palavra  para  defender  seus
argumentos. O Presidente, Conselheiro da UCS, Carlos Eduardo Mesquita Pedone,
pergunta   como  será  dado  a  publicidade  destes  ajustes  pois  é  uma  proposta  da
COPLAN, que vai ser acolhida em parte ou não. A Conselheira da SEPLAN, Sandra
M E de Brum, diz que  a ideia é que será discutida e com audiência pública antes de ir
para a Câmara.  O Conselheiro da SEPLAN, Gilberto Boschetti,  diz que    isto é
ajustes.  Não estamos mudando conceitos e princípios.  O objetivo  é aplicação  em
dúvidas de zoneamento. Onde ocorre na sua aplicação. Não é um novo Plano Diretor é
somente  ajustes.  É no  sentido  de  esclarecer  o  texto,  algumas dúvidas que há  no
zoneamento. Vamos ajustar para que fique mais ágil.  O Presidente, Conselheiro da
UCS, Carlos  Eduardo  Mesquita  Pedone,  pergunta  se   existe  alguma  posição  a
respeito do  Documento do Sinduscon? A Conselheira da SEPLAN, Sandra M E de
Brum, coloca que  quanto a questão das adequações e ajustes do Plano concordamos
que tenha que passar pelo Conselho, que  é importante discutir. Queremos colocar que
o documento que enviamos já é um consenso de várias secretarias. Quanto a questão
do reuso de águas o que se entende é que já está sendo feito uma lei especial que
este assunto seja tratado ali. A nova lei vai regulamentar. A questão da sugestão de
computação da espessura das lajes, nosso entendimento é simplificar a lei e este será
um novo cálculo que a SMU terá que fazer . Entende-se  que o Plano é bem favorável
a questão da altura inclusive  diz-se que tem que diminuir a altura e que o plano está
muito permissivo para a altura dos prédios. Ela já beneficiou bastante em relação ao
Plano Físico urbano. Colocar mais elementos em relação a altura não será  bom.  O
Arq. Tarciso Viero coloca que o afastamento lateral deixava dúvida e criar uma fórmula
mais  simples  foi  o  único  parâmetro  que  pensamos  em  ajustar.  Para  nós  do
planejamento a  altura nunca foi  parâmetro a ser ajustado pelo menos até o momento.
A proposta do SINDUSCON, para  altura dos pavimentos não se justifica no momento.
A altura das edificações está relacionado com o entorno. A demanda é válida mas não
concordamos com a proposta como está  posta. A altura não é para ser ajustada no
momento e  sim o afastamento lateral que ainda gera dúvida para quem projeta e quem
constrói.O Conselheiro da SEPLAN, Gilberto Boschetti,  diz que   a volumetria no
PFU   tinha  cálculo  de  insolação  ,  bem  técnico  que  não  dava  ângulo.  No  PDM
passamos a uma vez e meia. Nâo é nossa intenção em mexer nesse parâmetro.  O
Conselheiro do SINDUSCON, Rafael Tregansin,  diz que  nós concordamos com a
intenção da Prefeitura desde que passe no Conselho. No caso das  propostas que o
SINDUSCON apresentou nós entendemos que  tivemos avanços em relação ao Plano
Físico mas estes podem ser  melhores.  Discordamos de algumas regras que estão
postas  hoje,  esta  é  nossa  intenção.  Em  nenhum  momento,  ouve  intenção  do
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SINDUSCON  para aproveitar a proposta da prefeitura para fins de alterar conceitos ou
dar um golpe no Plano Diretor. Algumas  de nossas propostas é que seja dado um
prazo para ser regulamentado para que se possa usufruir o que a Lei diz que  temos
condições de usufruir e que até agora não foi regulamentado. Com relação a outras
sugestões  que  colocamos,  não  sei  se  este  é  o  momento.  Se  vamos  discutir
tecnicamente o mérito das propostas, então nós vamos neste momento contrapor ou se
nós vamos nos restringir a proposta da prefeitura e simplesmente permitir os ajustes
isto nós vamos ter que decidir. Vamos discutir tecnicamente ou não. Foram colocados
argumentos  no  papel,  fizemos  uma  apresentação  e  agora  foi  colocado  alguns
argumentos contrários a algumas sugestões  que nós fizemos, legítimas, sem problema
nenhum. Mas nós vamos estabelecer o contraditório. Vamos discutir tecnicamente ou
não,  esta  é  a  primeira  pergunta.  E se  não for  discutido  agora,  quando teremos a
oportunidade de fazer. Qual é o prazo de análise do ponto de vista da prefeitura que
seria o prazo ideal para discutirmos ajustes mais profundos do PDM. No ponto de vista
da iniciativa privada,  é  da CICé um , da SEAAQé outro e  da OAB ainda  outro. Então
temos  que  definir  quando  vamos  fazer  isto.  Com  relação  a  SINDUSCON,  com  a
ressalva de que precisa passar pelo CONSEPLAN estes pedidos, não temos oposição
as propostas da Prefeitura. Mas gostaríamos de  ter prazos definidos para que possa
fazer valer tudo o que o Plano Diretor diz.  A  prefeitura está pedindo uma alteração que
dificulta  a  aplicabilidade  do  que  diz  a  Lei.  Estamos  pedindo  um  prazo  para  que
possamos vir a utilizar o que diz a lei por isso que os prazos são importantes para nós.
Que  esta  regulamentação,  se  vai  ser  na  lei  e  também  existe  outras  coisas  que
precisam ser regulamentadas. Em que momento podemos colocar em discussão os
assuntos ou as propostas que achamos que possam ser melhoradas em relação ao
Plano  que  está  vigente  hoje.  O  Conselheiro  do  Observatur  Pedro de  Alcântara
Bittencourt César,  coloca que  estou em dúvida de que  a nossa Lei Complementar
está fundamentada no Estatuto da Cidade e este prevê “ajustes”. Ele prevê a revisão
do Plano. Gostaria de saber que tem embasamento jurídico de ajustes dentro dos 10
anos. A Conselheira da SEPLAN, Sandra M E de Brum, diz que  nós não estamos
ferindo o plano,  estes  ajustes não muda o  plano.  O Conselheiro do CAU,  João
Alberto Marchioro,    pensei que seria uma extravagância a audiência pública tendo
em vista serem ajustes. Ai temos dualidade de discussão,  os ajustes e as alterações
que mesmo não mexendo em grandes conceitos mexem com algumas coisas inclusive
numa das propostas que o SINDUSCON coloca. Uma situação estratégica me parece
que  é muito difícil controlar o andamento de um processo de ajustes se  partir para
esta questão formal toda de audiência pública aqui e na Câmara. Estou preocupado
pois isto pode levar a um descontrole do que se pretende. Acho ajustes uma coisa
muito simples, para poder trabalhar melhor. Não estamos fazendo uma reavaliação  do
Plano, tanto que as entidades fora da prefeitura nem sentaram juntas para discutir isto.
Me sentiria muito pouco à  vontade para propor alguma coisa, não tendo discutido nada
ou quase nada dentro das propostas que as entidades fazem. Acho que  temos que
melhorar o que fizemos até agora e acho que discutir  uma proposta isolada não é
melhorar, deve ter mais discussão. Acho que a proposta deve ser levada em termos de
ajustes, de adequação  para facilitar o trabalho Naquela discussão anterior  tivemos
dúvida no texto que dava autonomia para as deliberações e vimos que estas mudanças
tem que ser mudadas por lei, não só passar pelo Conselho, pois ele sugere. Vimos que
tem havido muitas alterações pontuais, sem ter a audiência pública que é um ato formal
muito forte. Temos que nos posicionar. Ajustes é uma coisa. Fazer uma reavaliação,
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nós também temos muitas sugestões no momento oportuno. Inclusive a discussão na
reunião passada é que estava em andamento  um trabalho técnico que iria ficar pronto
em meados do ano que vem com uma avaliação mais profunda do que deveria se fazer
este  ajuste.  Deveria  sair  este  ano  e  se  tiver  esta  tramitação  não  vai  sair,.  Se  a
prefeitura tem esta preocupação de levar adiante o ajuste para facilitar, acho que teria
que dar mais ênfase.  O Conselheiro da SEPLAN, Gilberto Boschetti,  diz que não
estamos mudando conceitos estamos fazendo uma sintonia fina. A audiência pública é
para dar publicidade e transparência. Tem mecanismo que o Estatuto da Cidade prevê.
A  Audiência Pública é no sentido de que  se dê a melhor visibilidade possível. O
melhor momento para acontecer a revisão do Plano é no início do próximo governo
pois se tem mais espaço para dialogar, existe mais tempo e  menos pressão política.
Faremos os  ajustes agora e no próximo governo que já vai fazer 10 anos, que é o
prazo que o Estatuto da Cidade prevê e o Conselho deve começar a trabalhar neste
horizonte. O Conselheiro da SEAAQ Pablo Uez, diz que  a SEAAQ,  junto com outras
entidades,  entendemos, naquele momento,  que  os  ajustes seriam tímidos para o
tamanho do Plano Diretor e para o tamanho de Caxias. Entendemos também que não
é  hora   de  fazer  essa  discussão,  pois  não  temos  embasamento  técnico  e  toda
caminhada,  que é necessário para culminar  com este pacto  social  que é o PDM.
Colocamos esta nossa visão, que deve e merece uma discussão mais profunda  com
intuito de provocar a prefeitura, iniciar o processo  e contar com a participação das
entidades e da SEAAQ para construirmos juntos  este novo plano. E se tratando dos
ajustes que foram apresentados a SEAAQ não se opõe a que eles sejam feitos e
encaminhados  na  forma  de  ajustes,  se  forem  feitos  com  previsão  em  lei.  Mas
gostaríamos de receber um documento que levaram a todos os ajustes pois foi uma
solicitação de nossos associados para que isto ficasse registrado. Entendemos tudo o
que foi  passado e eu não consegui  passar para nossos associados com a mesma
clareza que foi colocado aqui. Talvez ficou faltando alguma coisa que  não consegui
esclarecer e que talvez entendam melhor com estas justificativas e fique mais claro e
transparente o processo de ajustes. Dentro destes, a SEAAQ foi provocada para trazer
novas demandas. Trouxemos algumas tímidas,  até porque não houve grande número
de associados  para as discussões. O Conselheiro da SEPLAN, Gilberto Boschetti,
diz que  estes ajustes, a SEPLAN através da COPLAN tem por objetivo. Temos receio
de como encaminhar. Nós queremos fazer estes ajustes num momento onde que a
Câmara diz que tem poderes para isto. Queremos tirar esta pressão, minimizar esta
possibilidade.  Nós  entendemos  que  este  papel   é  mais  bem  desempenhado  com
técnicos da COPLAN e das entidades que são representativas. Temos um trabalho,
neste tempo fizemos algumas adequações pontuais e achamos que era melhor abrir
esta discussão e fazer os ajustes numa única proposta para baixar a pressão que vem
da Câmara.  Este  é  um fórum mais  adequado  para  levar  adiante  estes  ajustes.  O
Presidente, Conselheiro da UCS, Carlos Eduardo Mesquita Pedone, coloca que foi
sugerido que este assunto fosse discutido neste Conselho para que não ficássemos
somente   atrelados  a  processo.  Quando  fiz  a  pergunta  sobre  a  publicidade   foi
imaginando que não  seria necessário a audiência pública ou passasse pela Câmara
de Vereadores.  Verificar  a  questão da transparência e consultar  a PGM  pela
utilização  do  termo  ajustes  e  da  necessidade  de  tramitar  na  Câmara  de
Vereadores e de audiência pública dado o teor que está se dando como ajustes.
Outro  aspecto importante  é  os prazos para  regulamentação de diretrizes que
estão dentro  do  atual  Plano  Diretor  e  há  um pedido  dos  considerandos dos
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ajustes e também a questão de noticiar  os novos estudos  que estão sendo
feitos dentro da secretaria e seria importante para o Conselho entender estes
movimentos que ocorrem dentro da prefeitura e a questão da preocupação de vir
direto da câmara as modificações  do PDM.   Estes encaminhamentos podem ser
discutidos  na  próxima  reunião,  o  que  foi  aprovado  por  unanimidade  dos
Conselheiros presentes.  Quanto o texto da SEAAQ são coisas mais a médio prazo
em termos de expectativas.
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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