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                                                      ATA N° 60 /2015
Aos quatorze  dias  do mês de dezembro de 2015 às dezessete horas, no Salão Nobre
do Gabinete do Prefeito reuniu-se o CONSEPLAN  em Sessão Ordinária de nº  48 para
assuntos constantes da convocação.
PRESENÇAS  
Olivir Viezzer, (CIC), Margarete Tomazini Bender (CIC), Ivaldo Trentin (SEAAQ), Carlos
Eduardo Mesquita Pedone (UCS), Sislaine Simonetto (OAB),  Nadia Zampieri Trentin
(CREA),  Nelson Minetto (CDL),   Pedro Alcântara Bitencourt  Cézar (OBSERVATUR),
José Taiarol  (SMAPA),    Juarez Biasio (SAMAE),  Sandra M E de Brum (SEPLAN),
Vitorio  Giordano  Costa  (PGM),  Adivandro  Rech  (SEMMA),  Werther  Vieira  (SMGF),
Paulo Roberto Dahmer (SRM),  Érico Borges Machado (SMC), Ângela da Silva Lopes
(SEMTUR),  e Sabrina Crivelaro Becker (SMOSP) Contou com a presença  de José
Dambrós,  
PAUTA:   1-INFORMAÇÕES  DA  PRESIDÊNCIA.  O  Presidente  Carlos  Eduardo
Mesquita  Pedone agradece  a  presença  de  todos.  Informa que  algumas entidades
receberão um ofício para nomeação ou recondução de conselheiros pois  vencem seus
mandatos em fevereiro.  2- ATA Nº  59/2015 foi  aprovada  por unanimidade,  dos
conselheiros presentes e com abstenção do CAU .  Haverá inversão da pauta. 3-
PROCESSOS-  PROCESSO  Nº:  2014038532.   REQUERENTE:
MARCOPOLO.  ASSUNTO:   DESAFETAÇÃO  DE  PARTE  DA  RUA
PEDRO ZAPAROLLI. A  Conselheiro da SMOSP, Sabrina Crivelaro Becker, relata o
processo e O Conselheiro da CIC, Olivir  Viezzer  revisa e coloca que no processo,
houve avaliação das áreas para ver a equivalência e verificou-se que a avaliação  da
área  que  vai  ser  permutada   é  quase  50  %  a  menos  do  que  a  área  que  será
desafetada.  A empresa concordou em aumentar  a proporção.  Este assunto já  está
sendo trabalhado e está passando neste Conselho para cumprir a legislação pois o
parecer da COPLAN é favorável. A Conselheira da SEPLAN, Sandra M E de Brum,
coloca que eles solicitam a permuta do trecho que é no acesso da empresa. Ali não
tem como fazer esta ligação pois a topografia é muito acentuada no trecho. Não tem
previsão no PDM. A permuta seria por uma área que está gravada no PDM, uma área
ao  lado  de  onde  já  foi  feito  uma  permuta  na  quadra  3191.  O Presidente  Carlos
Eduardo Mesquita Pedone coloca em votação e foi aprovado por unanimidade
dos conselheiros presentes a descaracterização do trecho de 2.168,66 metros
quadrados de  extensão com que fazem testadas apenas imóveis  da empresa
MARCOPOLO  SA.  PROCESSO  Nº:  2015/35596. REQUERENTE:  CASTERTECH
FUNDIÇÃO  E  TECNOLOGIA LTDA.   ASSUNTO:   PARECER. O Conselheiro  da
SEMMA, Adivandro Rech,  relata o processo e a Conselheira  do CREA,  revisa.  O
Conselheiro da SEMMA, Adivandro Rech explica a situação: a Castertech precisou
de uma quantidade maior de energia e para isto teve que ter instalado uma substação
que não é de aproveitamento somente para a Castertech, mas para a cidade mas o
condicionante imposto pela CEEE foi que o imóvel onde foi construído a substação
deva passar para a propriedade da CEEE. A Castertech tentou fazer isto mas segundo
nossa  legislação,  Lei  do   Parcelamento  do  Solo  que  quando  se  faz  este
desmembramento tem que adiantar os 15% para o Município e  a empresa alega que
apesar  de  não  vir  na  forma  denominada  de  desapropriação,  o  fato  de  ser  uma
obrigação de ser uma condicionante viria na condição  de desapropriação e serviria ao
restante  da  comunidade  e  portanto  não  seria  uma  doação  pura  e  simples,  teria

 1-

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



                                           PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL
                                            CONSELHO MUNICIPAL      DE 
                                 PLANEJAMENTO   E    GESTÃO    TERRITORIAL        
                                                                                                                                                                 Ata 60/2015

característica de desapossamento e com isso não haveria necessidade de doação dos
15 %  neste momento por que não se trataria apenas de um desmembramento teria
suas  especificidades  com  características  de  desapropriação.  O  que  solicitam  ao
Conselho por não ter  regramento e os órgão que passaram aqui  no processo não
tiveram  condições  de  determinar  o  que  ser  feito  em  função  da  inexistência  de
regramento para este caso pois hoje é doar os 15%. Temos que decidir pela doação
dos 15% entendendo como pura e simples da  Castertech  à CEEE para construção de
um equipamento ou entendemos como um desapossamento e aí pode, neste caso, ser
feito fracionamento sem a doação dos 15%.  O Conselheiro do CAU, João Alberto
Marchioro,   pergunta:  a  CEEE  pode  desapropriar?  O  Conselheiro  da  SEMMA,
Adivandro Rech,  responde que   a  desapropriação se dará por  medida judicial  ou
acordo, mas existem outras formas de desapossar. A Conselheira da CIC, Margarete
Tomasini Bender coloca que  na figura do parcelamento do solo, desmembramento é
a divisão de gleba em lotes destinados a edificação. No caso, a empresa, para ter
acesso a um potencial maior de energia, foi buscar com a concessionária que fizesse
esta implementação e ela só faria se tivesse uma parte do imóvel para instalar seu
equipamento e sua infraestrutura. Não houve uma desapropriação. A pergunta é: isto
caracteriza  um  desmembramento  ou  não?  Como  o  equipamento  é  vinculado  a
infraestrutura,  vejo  como  um  processo  de  desapropriação.  Não  é  uma  divisão
intencional  do  proprietário  do  imóvel,  com  o  objetivo  de  visar  o  que  está  no
parcelamento do solo.  Sem contar que não é um equipamento específico da empresa.
Ela vai utilizar um excedente energético e que também cai na rede pública para toda a
cidade. Aparentemente por uma inanição do próprio poder público porque as empresas
deveriam ter energia suficiente a sua disposição e  está fazendo que o ente privado
procure a resolução do problema com as concessionárias.  O Conselheiro do CAU,
João Alberto Marchioro,  pergunta qual seria o desdobramento deste assunto se o
Conselho concordar? Qual seria  a próxima etapa? Teria que ter uma lei? Com todos
estes  argumentos  é  cabível  uma lei  especial?  O  Conselho  sugere,  mas  qual  é  o
desdobramento  jurídico?  A  palavra  desapropriação  supõe  em  outro  momento  a
sensação de um pagamento, de uma remuneração.  O conselheiro da  SRM Paulo
Roberto  Dahmer,  coloca  que   muitas  vezes,  quando  vem  para  o  Conselho  um
determinado  pedido,  não  significa  que  a  forma  que  está  sendo  encaminhada  é  a
correta. É uma questão de interpretação. Muitas vezes estamos trabalhando de um
determinado jeito e em outras cidades se faz diferente. No processo há um parecer de
encaminhamento muito  simples,  que é passar esta pequena área da subestação e
registrar em nome da RGE, como fração ideal. Eles devem usar isto em outros lugares.
O Conselheiro do CAU, João Alberto Marchioro, mas não resolve pois fica fazendo
parte do todo. A Conselheira da CIC, Margarete Tomasini Bender. Vendo a questão
legal, no caso da Marcopolo, houve uma compensasão pela área viária. Se há uma
doação para o Município por permuta, se enquadra em desmembramento? Não. Existe
uma gleba a qual será extraído uma parte.  O  Conselheiro da SEMMA, Adivandro
Rech  coloca  que  existe  a  questão  de  que,  se  não  doar  não  vai  ter  energia.  A
terminologia utilizada muda tudo. Isto é desapossamento, é desapropriação indireta.
Aqui eles já doaram, já concordaram. Não vejo como justo, nesta situação,  ter esta
doação forçada. É uma condicionante.  O Conselheiro da CIC, Olivir Viezzer, coloca
que   a  CORSAN exige  aprovação  de  projeto  de  uma  estação  de  tratamento  nos
condomínios. Ao fazer a estação de tratamento ela tem que ser doada para a CORSAN
e isto não tem nada a ver com desmembramento. Estão aceitando também que se faça
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um gravame de servidão eterna. A CORSAN, a RGE e talvez até o SAMAE . No caso
de loteamento já está fracionando, mas quando vou fazer um condomínio, com 500
apartamentos  e  fazer  uma  estação  no  meio,  não  estou  desmembrando.  Tenho  o
gravame, vou compensar de alguma forma. É uma compensação. Aqui deveríamos
definir se é ou não parcelamento, que tem como objetivo fracionar em lotes e não é o
caso deste assunto.  O Conselheiro do CAU, João Alberto Marchioro,  coloca que
ninguém propos encaminhamento e foi mais coerente vir ao Conselho. Qual são as
alternativas  do  Conselho?  Apoiar  ou  não  apoiar?   O  Conselheiro  da  CIC,  Olivir
Viezzer diz que  poderia ser interpretar. E poderíamos sugerir que se mexa na lei.  O
Conselheiro da SEMMA, Adivandro Rech diz que  não se trata de situação de doar
os 15%. O encaminhamento poderia ser, o Conselho tomar a decisão neste sentido.
Mas para o caso específico, se encaminhe a Procuradoria para ver se o caso é de lei
ou não  ou vamos discutir a fundo, tratar de uma forma geral e decidir que sempre que
houver instalação de equipamentos públicos não se trata da necessidade de doação
dos 15%. Não acho seguro  dizer que é em todos os casos. Mas neste caso específico
entendo que não seria justo exigir os 15%. Deixar a solução do problema, o despacho,
se vai para uma lei que autorize ou se é suficiente um decreto do Prefeito ou para a
procuradoria  pois  é  uma  questão  jurídica.  O Conselheiro  da  CIC,  Olivir  Viezzer,
coloca que  quando não há manifestação do requerente em desmembrar, que é o caso,
é um gravame e o proprietário é obrigado a fazer isto. Está muito claro que não é
vontade dele.  O Conselheiro da SEMMA, Adivandro Rech,  não teria segurança de
dizer que é um caso geral mas sim específico. Quando se faz uma alteração e não tem
todas as ligações de forma sistêmicas da legislação se cria  problemas que depois
temos que resolver. O Conselheiro da PGM, Vitório Giordano Costa,  diz que  se o
Município abre uma estrada no meio do terreno do cidadão não tem que dar nada pois
é obrigatório. A Conselheira da OAB, Sislaine S R Simonetto, pergunta qual o motivo
que chegou a esta transação em forma de doação.  A RGE é a única beneficiária disto
tudo. Ela vai vender mais energia ganhando o imóvel. Quem está sendo onerado é o
município que vai perder área verde e o proprietário da área que vai ter o gasto e não
está sendo indenizado da área. O Conselheiro da SEMMA, Adivandro Rech passou
pela decisão do conselho, colocaram que instalariam o equipamento mas teria que ter
a doação. É uma desapropriação indireta quando se deve prestar o serviço e para isso
exige um condicionante e aqui foi a doação do terreno. Estão doando o imóvel sob o
qual ja está construída a substação. O presidente Carlos Eduardo M Pedone coloca
que  é de entendimento de todos que não se trata de um desmembramento ou de
um parcelamento do solo. É uma desapropriação indireta, desapossamento. Não
seria o caso da doação dos 15%, poderíamos fazer uma série de considerações e
baixar  a  PGM  para  interpretação  destas  considerações  e  retornar  ao
Conselho.Este encaminhamento foi aprovado por unanimidade dos Conselheiros
presentes.  PROCESSO  Nº:  257/2014 REQUERENTE:  CÂMARA  DE
VEREADORES  DE  CAXIAS  DO  SUL-  JOSÉ  PASCUAL  DAMBROS.
ASSUNTO: PLC 38/2014- INCLUI BEM CULTURAL NOS ANEXOS 7 E
13 DA LC 290 DE 24/09/2007 QUE INSTITUI O PDM DE CAXIAS DO
SUL- CLUBE GUARANI- O Conselheiro do   OBSERVATUR  Pedro Alcântara
Bitencourt Cézar  relata o processo e a Conselheira da SEMTUR , Ângela  da Silva
Lopes,  revisa. O Sr. José Dambrós,  diz que  utilizou aquele espaço por 8 anos para
lazer da terceira idade aos domingos de tarde. Vimos muito  o sentimento das senhoras
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que passaram a juventude ali. A Radio Caxias esteve ali. Fez parte da vida de uma
grande parte da população. Para a cidade seria interessante pensarmos em preservar,
pelo sentimento de tudo o que serviu para a cidade. A  Conselheira da SEMTUR ,
Ângela  da Silva Lopes, salienta que no processo não há um parecer do Conselho
Municipal de Patrimônio Histórico e Cultural-COMPAHC e que todos os pareceres que
constam  no  processo,  são  favoráveis.  Existe  interesse  pela  questão  arquitetônica,
histórica, cultural e por ser um clube social que na época quebrou um paradigma das
classes  sociais.  O  prédio  da  Av  Julio  de  Castilhos   merece  ser  um  bem  cultural
preservado e a Divisão de Patrimônio manifesta posição favorável a isto. O presidente
Carlos  Eduardo M Pedone  diz  que  está  cedido para a  Secretaria  de Cultura,  no
Arquivo  Histórico  e  em todos  os  processos,  faço  uma instrução  para  subsidiar  os
trabalhos  do  COMPAHC  e  a  Diretora  Liliana  diretora  faz  o  encaminhamento  ao
Conselho.  No  processo  há  apenas  uma  instrução  da  divisão  de  patrimônio.  O
Conselheiro da PGM Vitorio Giordano Costa ,  diz que precisaria uma manifestação
do COMPACH.  O  Conselheiro da SEMMA, Adivandro Rech diz que  o Conselho,
aqui,  decide  se  inclui  ou  não.  Uma  condicionante  para  isto  é  a  apreciação  do
COMPACH, cita o art 60 do PDM. O presidente Carlos Eduardo M Pedone  coloca
em votação a sugestão de encaminhar ao COMPAHC para depois ser encaminhado ao
CONSEPLAN. Este encaminhamento foi aprovado por unanimidade dos Conselheiros
presentes.
 ENCERRAMENTO Nada mais havendo a tratar, o   Presidente  Carlos Eduardo M
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 M Pedone. 
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